Градоначелник Приједора разговарао са министарком
породице,омладине и спорта о актуелној проблематици и
заједничким пројектима
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Министарка породице, омладине и спорта Републике Српске
Соња Давидовић уручила је данас донацију опреме за тренажни
процес Кошаркашком клубу "Приједор Спартак" у Спортској
дворани "Младост" у Приједору.

Министарка породице, омладине и спорта Републике Српске Соња Давидовић уручила је данас
донацију опреме за тренажни процес Кошаркашком клубу "Приједор Спартак" у Спортској дворани
"Младост" у Приједору.
"Вриједност донације је 3.000 КМ. То ћемо наставити да радимо и у наредном периоду у свим
регијама у Републици Српској. Покшаћемо да обиђемо што већи број спортских колектива и

донирамо опрему која им је потребна за рад", рекла је Давидовићева новинарима у Приједору.
Она се претходно састала са градоначелником Приједора Далибором Павловићем и разговарала о
важним пројектима које реализује Градска управа из ресорне надлежности овог министарства.
"Јесмо у неком претходном периоду, истина, приоритет дали спорту када је у питању град Приједор
и ту смо разговарали о проблемима. Ви знате да у спорту увијек има проблема, а финансије су један
од основних, тако да смо осмислили план за наредни период како ће Министарство помоћи граду
Приједору и првенствено спортским колективима овдје", додала је Давидовићева.
Павловић је рекао да је велики опсег дјеловања овог министарства, да је с министарком Давидовић
разговарао о тренутној проблематици и заједничким пројектима у наредном периоду.
"Град Приједор и спортисти града Приједора су имали подршку овог министарства и желим да се
захвалим министарки на томе. Када је у питању породица, такође имамо заједничких пројеката и
обићи ћемо једно породицу данас", навео је Павловић.
Он је за КК "Приједор Спартак" рекао да је то клуб у Првој лиги Републике Српске и да остварује
запажене резултате.
"Град Приједор подржава спорт и спортисте. Ове године је 800.000 КМ из буџета града за спортске
колективе. Очекујем идуће године више од милион марака јер имамо премијер лигаша у фудбалу, а
биће и неких других инвестиција неопходних на стадионима и дворанама. Наша жеља је да
наставимо изградњу дворае на Уријама која је започета прије неколико година. Наравно, то ће
зависити од финансијских средстава", додао је Павловић.
Давидовићева и Павловић посјетили су вишечлану породицу Јањић из Ламовите која има четворо
дјеце и пето на путу, а у којој је само отац запослен, те обишли њихову кућу у изградњи и најавили
помоћ у набавци грађевинског материјала већ у наредних седам дана.
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