Потписани
уговори
са
спортским удружењима за 2018.
годину
У општини Велико Градиште 09. јануара су потписани уговори са
спортским удружењима о додели средстава за 2018. годину.
Уговоре је потписао председник општине, а закључени су са 37
удружења, међу којима и Спортским савезом, Општинским
фудбалским савезом, Одбојкашким клубом, Женским одбојкашким
клубом, Фудбалским и Џудо клубом.
“Комисија је урадила категоризацију према новом правилнику,
усклађеном са Министарством спорта. Верујем да ћете новац
трошити јавно и транспарентно, у складу са препорукама
Министарства, Законом и потписаним уговорима.“, рекао је на
потписивању директор ЈУ Спортски центар, Саша Бранковић. Он је
нагласио и да је препорука ревизије да се избегну готовинска
плаћања и трансакције обављају вирмански те да је ове године,
као и ранијих, подигнута укупна квота за финансирање те су
већи и износи за сеоске спортске клубове и удружења.
“Намера нам је да улажемо у спорт и подигнемо број
регистровани клубова, спортску инфраструктуру и да број деце
која се баве спортом буде много већи.“, додао је Бранковић.
Ове наводе потврдио је и председник општине, Драган Милић,
рекавши да ће се општина трудити пре свега да одржи оно што
има, а то је да се што већи број деце бави спортом.
“Поносим се изјавом “ни мањег града, ни више спорта“. Желим да
стимулишемо постојеће клубове, али и отварање нових.“, рекао
је.
Председник је додао да га радује чињеница да у селима, поред
фудбалских, којима ће се на јесен прикључити још неколико,

постоји и неколико стонотенисерских клубова за које има све
више заинтересовних.
Такође, заједничка оцена је да су постигнути резултати на
завидном нивоу те да је задатак општине да такви и остану, уз
континуирано улагање у инфраструктуру. Велико Градиште већ има
Веслачки центар, Кошаркашки камп Милоша Теодосића, Шаховски
клуб, а на Сребрном језеру у току је изградња спортске хале
која би требало да буде завршена до средине године. С тим у
вези, у плану је и отварање одбојкашког кампа док су у току
преговори са “Селтом“ из Вига за фудбалски клуб будући да је
општина овом клубу понудила земљиште за изградњу.

