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ИЗВЕШТАЈ 

Месечна  евиденција посетилаца  у  Парку  Буковичке бање  

У периоду од 14. маја до 14. јуна 2013.год  евидентирано је преко 17 хиљада посетилаца, али   

посетилаца је у том периоду било и више. По реалној процени, а и у консултацијама са чуварском службом – 

сигурно још  5 – 6  хиљада. Највећи број посетилаца били су ученици основних школа, са својим пратиоцима, 

затим ученици средњих школа, студенти, па удружења, синдикати, колективи, пензионери и групе са посебним 

потребама. 

Ако узмемо у обзир да је сезона екскурзија почела од 20. априла, па су се ове године скоро преклопили  

празник 1. мај  и  Васкс, а евиденција гостију почела тек од 14. маја – са  великом сигурношћу можемо рећи да је 

у том периоду било преко 20 хиљада посетилаца у Парку. Дакле, у пролећној сезони, тзв сезони екскурзија, за 

непуна два месеца, Парк је посетило преко 40 хиљада посетилаца (с тим у вези, већ је направљена велика база 

података, са тренутно преко 600 контаката за територију Реп. Србије и више од 300 других, који су са простора 

бивше заједничке државе. У плану је да сви буду  обавештени о актуелностима и новинама везаним за посету 

Парку, а отворена је и посебна електронска адреса parkarandjelovac@jkpzelenilo.rs и одређен је, поред 

постојећих тел.бројева и мобилни телефонски број за свакодневне најаве посета и све информације). 

Уз велику подршку локалне самоуправе и у сарадњи са Туристичком организацијом општине 

Аранђеловац и Народним музејом, подељено је више десетина примеракa информатора о граду, бањи и 

културно-историјским споменицима које треба посетити, тако да су сви представници агенција и представници 

организованих група, уз све потребне информације – добили и пропагандни материјал и били су тиме више 

него задовољни.  Утврђен је и протокол за пријем и вођење група, са занимљивом причом о Парку и граду, а све 

се, на лицу места и у договору са групом, прилагођавало узрасту и старосној доби и наравно – њиховом времену 

које су планирали за посету. 

Даље, започета је и планирана сарадња са Економско-угоститељском школом ''Слободан Минић'', чији 

су ученици смера туристички техничар, спровели део редовне практичне наставе на терену и много су помогли у 

прихвату и адекватном спровођењу група  Ученици су показали велико интересовање и  успешно су извршили 

све што је од њих тражено.  

И, као што смо и очекивали, све  наведено резултирало је високу  оцену од свих посетилаца, а то је – 

велика подршка и све  похвале  за дочек, помоћ и вођење група по Парку и сви су се изјаснили да очекују 

конкретне предлоге и упутства путем електронске поште и још бољу организацију већ на јесен ове године, а 

потпуну–за следећу сезону. У међувремену, реализоваће се програми обиласка  за  госте  из хотела и приват. смештаја . 

За крај, али не и мање важно, напротив - у доброј мери сачуване су  зелене и цветне површине Парка, 

јер су млађи посетиоци, поред приче о Парку, скулптурама и граду – посебно били упознати са правилима 

понашања, а тиме се помогло и чуварској служби и свим запосленима, који пазе и одржавају наш лепи Парк.                                                                                    
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