САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Поводом реаговања у медијима у вези са наводно недовољном
финансијском подршком Ватерполо клубу „Наис“, Град Ниш издаје
следеће:
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
За Ватерполо клуб „Наис“ Град Ниш је у 2016. години определио
6.819.000,00 динара (1.019.000,00 од Комисије за спорт на
Конкурсу и 5.800.000,00 на име стимулативних средстава од
Градоначелника, што чини укупну суму од 6.819.000,00 динара).
Ако направимо компарацију са претходне две године, Ватерполо
клуб „Наис“ је у току 2014. године добио 6.699.000,00 динара,
а у 2015. години 5.453.000,00 динара. Очито је да је за клуб у
2016. години издвојена највећа сума, имајући у виду све три
последње године. Од укупно опредељене суме за 2016. годину, а
то је 6.819.000,00 динара, Град је до сада исплатио
3.708.000,00 динара, значи више од половине укупне суме, што
је за већину других клубова недостижан сан.
Гледајући структуру буџетских средстава, очито је да огроман
део потиче од стимулативних средстава, а само незнатни део од
Комисије за спорт, што указује
да је Град итекако уважио
интересе клуба.
Очекујемо од свих релевантних друштвено одговорних субјеката у
области спорта да покажу елементарно разумевање да Град има
много неизмирених обавеза према других спортским клубовима и
да није циљ да се подржи само један спортски клуб, већ да се
пружи потребна помоћ и другим спортским удружењима кроз које
наши млади суграђани стичу здраве амбиције, такмичарски дух и
промовишу најздравије вредности које проистичу из захтевног
рада у разноврсним спортским дисциплинама.
Град ће подржати спортске клубове у финансијском и сваком
другом смислу, у оквиру могућег, односно у размерама које

дозвољава обим средстава у буџету.
Политика давања обећања без покрића неће бити политика овог
градског руководства, без обзира на покушај вршења притиска на
Град, на крајње некоректан начин.
Дакле, подржавамо спорт и младе спортисте, а не појединачне
клубове са амбицијом да буду у повлашћеном положају у односу
на друге.

