Потписивање уговора са спортским удружењима
субота, 30 март 2019 00:00

У кабинету председника општине Медвеђа јуче су потписани уговори о реализацији
програма финансирања и подршке активности из области спорта на територији општине
Медвеђа.

Одлуком о буџету за 2019. годину опредељена су средства за финансирање
програма/пројекта из области спорта од значаја за општину Медвеђа.

На основу јавног позива за финансирање пројеката у области спорта у 2019. години,
средства су добили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фудбалски клуб ''Јабланица'' из Медвеђе,
Кошаркашки клуб ''Јабланица'' из Медвеђе,
Спортски савез општине Медвеђа из Медвеђе,
Карате клуб ''Јабланица'' из Медвеђе,
Аикидо удружење ''Јабланица'' из Медвеђе,
Шаховски клуб ''Горња Јабланица'' из Медвеђе,
Спортско удружење ''Слободан стил'' из Медвеђе.

„Општина Медвеђа је ове године за спорт определила средства у износу од 15 милиона
динара, што је највише до сада, јер се сваки динар уложен у нашу омладину и спорт,
вишеструко враћа. Наша жеља као локалне самоуправе је да младе задржимо и да их
што више укључимо у све сфере културног и спортског живота. Веома ми је драго кад
чујем да је у овим клубовима преко 90 % деца из наше општине и да је стављен акценат
на млађе категорије. Ако њих не заинтересујемо за спорт, било кроз школске активности
или овако преко спортских удружења, изгубићемо здраве навике код омладине, и теже
ћемо их склонити са улице и од других лоших ствари. Руководство по клубовима улива
поверење да ће се у добром смеру развијати спорт у општини Медвеђа, а нама као
локалној самоуправи остаје да их у томе подржимо. По закону, једно спортско удружење
или клуб не може добити више од 20 процената укупно опредељених средстава, тако да
иако смо ми хтели да кошаркашком и фудбалском клубу доделимо више, закон је ту
јасан, и надам се да ће сви који су добили средства успети да са тим износом подмире
трошкове“- изјавио је председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић, приликом
потписивања уговора са удружењима.
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