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Кошаркашки клуб Борац остао је без свог најбољег играча, пошто је Немања Врањеш
раскинуо уговор са Бањалучанима. Одлични бек, који је у бањалучки тим дошао још на
почетку прошле сезоне из Херцеговца, одлучио је да због неизмирених обавеза према
њему напусти редове клуба који се сада бори за опстанак.

- Са управом сам се одлучио на споразумни раскид уговора јер сам сматрао да
је то најбоље рјешење за мене у овом тренутку. Без обзира на све околности, Борац
је мој клуб и заувијек ће ми остати у срцу, као и Бањалука, у којој сам стекао
афирмацију и гдје имам велики број другова. Ипак, ја сам професионалац и од
кошарке живим, па сам кренуо у потрагу за бољим ангажманом. Жао ми је што
одлазим на овакав начин, али, шта је, ту је
- изјавио је Врањеш.

Према његовим ријечима, понуда има, али неће журити са одлуком.

- Већ имам понуда неколико клубова из Србије и околине, али и из иностранства.
Ипак, не журим са одлуком, па ћу неколико сљедећих дана да проведем код куће у
Никшићу и добро размислим. Приоритет немам, мислим да ће пресудити
најозбиљнија понуда која стигне на моју адресу - истакао је Врањеш.

Директор Борца Мирослав Дојчиновић потврдио је да је са Врањешом раскинута
сарадња.
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- Лоша финансијска ситуација која влада у клубу већ неколико мјесеци условила је
одлазак Врањеша. Нисмо могли да му правимо неке сметње јер се њему као играчу и
човјеку ништа не може замјерити, увијек је давао свој максимум и неколико
утакмица играо је повријеђен. Нама сада преостаје да збијемо редове и покушамо
да изгурамо сезону до краја са постојећим кадром. Истина је да ћемо бити
ослабљени, али обећавам борбу до краја - нагласио је Дојчиновић.

Прије Немање Врањеша редове Борца напустио је искусни крилни играч Синиша
Ковачевић, који је због неслагања са управом одлучио да се повуче из бањалучког
клуба. Тренер Драго Каралић има много проблема са састављањем екипе и у
посљедњем колу на гостовању код Леотара имао је на располагању само осам играча.

(Глас Српске)
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