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Пријем за Лусију Кимани 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић примио је Лусију Кимани, 

атлетичарку Атлетског клуба Борац из 

Бања Луке која са својим супругом 

Синишом Марчетићем живи у 

Приједору. 

        „ Велика је ствар када неко од 

Приједорчана може учествовати на 

највећој смотри на свијету и желио сам 

да јој лично честитам како на учешћу 

тако и на резултату који је постигла“ 

казао је Павић. 

 

 
          

 Он је истакао  да сматра да она има још 

пуно могућности да напредује у 

дисциплини у којој се такмичи и да ће 

на тај начи име Приједора промовисати 

на свим великим такмичењима на 

којима ће учествовати. 

     Луција Кимани је изразила 

задовољство овим пријемом , а поготово 

обећањем које је добила да ће јој од 

сада општина плаћати станарину, као и 

обезбиједити средства за висинске 

припреме према њеном такмичарском 

спортском плану. 

       „ Биће ми драго да ћу од сада моћи 

више да се бави спортом, а да мање 

размишљам о питању егзистенције своје 

породице“ казала је Киманијева. 

           Лусија Кимани била је дио екипе 

која је БиХ представљала на недавно 

завршеној Олимпијади у Пекингу гдје је 

у дисциплини маратон 42,195  

километара  и освојила 42. мјесто међу 

85 маратонца        

 

Начелнику захвалница СПОНЕ  

 

Предсједник Борачке организације 

Републике Српске Пантелија Ћургуз је 

у име Српског покрета невладиних 

асоцијација СПОНА уручио захвланицу 

начелнику општине Приједор Марку 

Павићу за његов допринос у рјешавању 

проблематике која је везана за борачку 

популацију. 

       „Одлучили смо се да на овај начин 

захвалимо начелнику Павићу  који је 

допринио рјешавању бројних проблема 

борачке популације уопште, а и на 

подручју општине Приједор и који је 

један свијетли примјер како се може 

развити један односе разумијевања и 

поштовања локалне власти и популације 

коју представљамо“ казао је Ћургуз. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је почаствован и да 

је  са великим задовољством примио 

захвалницу све три невладине 

организације које чине Спону. 

      „Сматрам да су ово организације 

које су од посебног интереса за 

Републику Српску,тако  да ово  
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признање има и посебну вриједност и 

обавезу да и убудуће као члан БОРС-а 

настојим  да унаприједим и помогнем 

афирмацију рад ове асоцијације. 

      Павић је подсјетио да је обавеза свих 

у РС да воде рачуна о онима који су 

дали највећи допринос у стварању 

Српске  и нагласио да се Спона доказала 

као истински борац за очување 

дејтонске БиХ , у којој РС има мјесто, 

као  трајна категорија. 

 

Јефтинији  аутобуски  превоз до 

Тукова 

 

Становници  приградског насеља 

Тукови од почетка септембра  имају  

јефтинији аутобуски превоз, потврдио је 

шеф одсјека за саобраћај и паркинге 

Александар Јефтић. 

 „Општина Приједор постигла је  

договор са превозницима који 

саобраћају кроз Тукове ка другим 

приградским насељима да цијена 

превоза путника на подручју Тукова 

буде јединствена и да износи 1,00 КМ“ 

казао је Јефтић. 

      Он је појаснио да у поступку 

увођења градског превоза није 

планирана градска линија која би 

покривала подручје насеља Тукови 

првенствено из разлога што кроз то 

насеље дневно пролази око 45 аутобуса 

који саобраћају на релацијама према 

Оштрој Луци и Љубији.Међутим,  један 

дио мјештана Тукова изразио је 

негодовање првенствено што је цијена 

превоза код тих превозника  била 1,50 

КМ.  

Јефтић је истакао и да ће  превозник 

„Тркуља турс“ који обавља превоз на 

градским линијама ускоро издавати 

јединствене мјесечне карте (ђачке, 

радничке) по повољним цијенама које 

ће важити на свим линијама, градским и 

приградским, које поменути превозник 

обавља.  

    То, према ријечима Јефића, значи да 

ће мјештани Тукова, који посједују 

мјесечну карту, моћи да дођу до 

болнице или Великог Паланчишта без 

додатних трошкова. 

 

Представљање туристичке понуде 

Приједора 

 

Туристичка организација општине 

Приједор почела је  рад на пројекту 

"Билборди и сити лајт у општини 

Приједор". Укупна вриједност пројекта 

је 14.600 КМ од чега је 12.000 КМ 

обезбиједило Министарство трговине и 

туризма РС. 

 „Пројекат би требао бити реализован за 

75 радних дана. Један велики билборд 

биће постављен на улазу из праваца 

Бања Луке и Новог Града у Приједор 

док ће  два мања билборда бити 

постављена у граду“ рекла је на 

конференцији за новинаре директор 

Туристичке организације општине 

Приједор Амира Ганић. 

Она је истакла   да је циљ пројекта да 

грађанима  и туристима  буду приказане 

најважније туристичке потенцијале ове 

поткозарске општине. 

 „ На  билбордима ће   бити туристичка 

карта и најважнији смјештајни 

капацитети, као и главни путни  правци 

на подручју општине Приједор“  казала 

је Ганићева. 

 Предсједник Управног одбора 

Туристичке организације Дражен 

Врховац је истакао да од новембра 

прошле године Туристичке 

организација у сарадњи са 

продукцијском кућом "Дигитал Аир" 

ради на пројекту презентације 

туристичких потенцијала општине 

Приједор  за словеначко тржиште. 

 „Емисија од 30-ак минута биће 

приказана  на 22 словеначке телевизије 

како би приближили словеначком 

тржишту туристичке потенцијале 

општине Приједор и како словеначки 

туристи који су врло заинтересовани, 

поготово за "Национални парк Козара",  

могу доћи на ово подручје“  рекао је 

Врховац.Он је додао да је  то  бити 

резултат једногодишњег  рада 
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руководства Туристичке организације и 

сарадње са продукцијском кућом 

"Дигитал АИР", која је услугу 

наплатила само  1.500 КМ. 

 

Почела изградња базена  

 

 У приједорском насељу Пећани   

почела је   изградња дуго очекиваног 

спортско- рекреативног центра. На 

земљишту које је  од општине на 

лицитацију за 260 000 КМ купила 

фирма  „Метро“  биће изграђен 

спортски комплекс са базенима, 

хотелом и супермаркетом. 

 „ Ово је прва фаза пројекта у којем је 

предвиђена изградња олимпијског и 

дјечијег базена на површини од 7 500 

квадратних метара,а  који би требали да 

буду у функцији већ слиједеће сезоне“ 

потврдио је власник фирме „ Метро“ 

Ранко Војновић.  

 Он је додао и да ће од интересовања 

грађана општине Приједор за купање на 

базенима,зависити и даља градња 

затворених базена. 

 „ Познато је да грађани освјежење у 

љетним мјесецима траже на обалама 

ријеке Сане, што ће највише и утицати 

да наставак радова у другој фази, када је 

предвиђена изградња и затворених 

базена,  хотела и супер мааркета  који 

би били у функцији  за наредне три 

године“ казао је Војновић. 

  Радове на изградњи  спортско- 

рекреативног центра преузела су 

предузећа која послују у оквиру  фирме 

„ Билдинг инвест „  која је дио фирме  „ 

Метро , а вриједност  инвестиције  у 

првој фази је преко 2 милиона КМ. 

 

Отворена нова пјешачка стаза на 

Козари  

 

У  Националном парку Козара  отворена 

је  нова пјешачка стаза и инфо пулт за 

туристе  , који би требало да употпуне 

садржаје за  туристе .Начелник општине 

Приједор Марко Павић је отварајући 

ове нове садржаје истакао да је ова  

општина препознала  туризам као једну 

од економских грана која би су 

будућности морала развијати на овим 

просторима, а Национални парк је 

носилац ове дјелатности. 

 

        Стаза  у дужини од 4,5 километара  

изграђена је  у сарадњи са Парком 

природе „ Аденоло брента“  из Италије  

који су уложили  око 10 000  еура и уз 

подршку Агенције локалне демократије 

и Удружења  Програм Приједор из 

Трента. 

 
  Разгледање  новоотвореног инфо-пулта    

   

 „ Приликом извођења радова подршку 

смо имали од Планинарског друштва „ 

Клековача“ и  Клуба екстремних 

спортова „ Албатрос“ потврдио је 

директор Националног парка Козара 

Драган Ромчевић. 

         Он је додао да ће  стаза  , осим што 

ће бити корисна за све љубитеље шетње 

у природи , бити и едукативног 

карактера јер  су цијелом дужине стазе  

постављени панели са приказом  око 

865  биљних врста , као  и животињског 

свијета који се налазе  у Националном 

парку, као и значају воде и 

морфологије. 

 Поред стазе, новоотворени инфо пулт  

ће едукативно дјеловати на све 

посјетиоце, поготово дјецу и омладину 

да добију више информација о овом 

парку, његовом биљном и животињском 

свијету  као и уопште о значају  

националних паркова у 

свијету.Средства за опремање овог 

инфо пулта  у висини од  око 20 000КМ 
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уложило је Министарство трговине и 

туризма РС, које ће дати подршку у 

изградњи још једне пјешачке стазе 

преко Голе планине, чија изградња би 

требала да почне већ на прољеће. 

 

РОДА у новим просторијама 

 

Начелник општине Марко Павић  

уручио је кључеве нових просторија  

члановима Удружења породица са 

четворо и више дјеце „ Рода“  и том 

приликом рекао да је ово мали гест , али 

вриједан пажње како би се обезбиједили 

услови за рад у настојању да се  остваре  

права ових породица која су још увијек 

недовољна за здрав развој и одгој дјеце. 

„ Родити и одгајати дјецу у данашње 

вријеме изискује много труда и  

материјални средстава, тако да посебно 

признање треба одати оним породицама 

које упркос свим тешкоћама  имају 

четворо и више дјеце“ казао је 

Павић.Он је додао и да  се без законске 

регулативе не може пуно тога постићи, 

те обећао да ће преко посланика  из 

Приједора покушати да ову 

проблематику наметну и у Народној 

скупштини РС. 

 Предсједница Удружења „ Рода“ 

Љиљана Хрваћанин је истакла да 

породице са више дјеце највише  боли 

дискриминација њихове  дјеце у 

остваривању права из области дјечије 

заштите. 

 

 
           

„ Драго што смо од самог оснивања 

добили подршку локалне заједнице  што 

је резултирало и отварањем овом 

простора гдје наше удружење има 

могућност да квалитетније ради и да се 

бори за своја права“ казала је 

Хрваћанинова. 

Удружење Рода је у знак захвалности за 

подршку у раду додијелило захвалницу 

начелнику Марку Павићу и директору 

Центра за социјални рад Ради Јаворићу. 

Ово Удружење тренутно броји 225 

породица од тога је  1028 дјеце, 30 

самохраних мајки ,  27 дјеце ометене у 

развоју ,  390 дјеце у основној школи  , 

134  у средњој  школи  и 28  студената, 

те 339  незапослене ,а пунољетне дјеце. 

 
______________________________      
Издавач: Општина Приједор 


