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У протекла 3-4 дана дигла се велика прашина у бањалучким медијима по питању евенту
алн
е
фузиј
е
кошаркашких клубова ОКК Борац и Студент, коју је предложио директор
прошлогодишњег финалисте плеј-офа првенства Републике Српске Борис Благојевић.
Није дуго требало чекати на одговор челника ОКК Борац, који су се огласили
саопштењем за јавност које је потписао предсједник Управног одбора Ненад Игњатић, а
које је стигло и на нашу адресу.

У саопштењу се навело како Омладински кошаркашки клуб Борац не планира да се
фузионише са СКК Студент јер има властити план организације и стабилизације клуба у
наредном периоду којег ће се придржавати у будућности. Прве три ставке наведеног
плана, изнесеног у фебруару текуће године када је ОКК Борац добио актуелно
руководство, већ су испуњене: опстанак у Првој лиги Републике Српске, формирање
млађих категорија и стварање стабилног сениорског тима.

Први циљ, опстанак у прволигашком друштву, осигуран је са најмлађим тимом
црвено-плавих у клупској историји и то са омјером од 9 побједа и 11 пораза. У јуну је
потписан уговор о сарадњи са Кошаркашким клубом Шампион Алф-Ом, који је ОКК
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Борац уступио пионирски, кадетски и јуниорски тим те тренерски кадар захваљујући
чему ОКК Борац има и млађе категорије. На крају, договорена је двогодишња сарадња
са свим играчима из прошле сезоне, тако да, са те стране, припреме за нове
прволигашке наступе могу да крену без проблема.

Челни људи ОКК Борац жељели су званичним саопштењем, које је прослијеђено свим
медијским кућама, да ставе тачку на питање фузије са Студентом, али се недуго након
објаве истог, у појединим бањалучким медијима (Глас Српске, оп.а.), појавио интервју са
заговорником фузије и, како рекосмо, директором Студента Борисом Благојевићем, који
је истакао како је "разочаран Борчевом одлуком", како је "трагедија што не постоји
обострана жеља да се кошарка у Бањалуци дигне на виши ниво" и како се "у Борцу
ништа није радило протеклих 15 година". Опет је реакција Борчевог руководства била бр
за
: овог пута огласио се директор и тренер ОКК Борац Бојан Божић.

- Желим само да подсјетим јавност да су господин Борис Благојевић и Слободан
Симовић, иначе чланови управе Студента, били у Борцу. На критике како се ништа
није радило у пос љедњих 15 година, одговор треба да дају управо они јер су у том
периоду били на челу нашег клуба
, један као предсjедник а
други као директор. Управо они најбоље знају зашто је клуб у оваквом стању и
зашто се слави опстанак као некад титула. У периоду кад су они били у клубу,
посебно Слободан Симовић, настао је највећи дуг
због којег је Борац и скренут на маргину дешавања,
без млађих категоријa и свега
– рекао је Божић у изјави за бањалучки лист Еуроблиц и детаљно изнио одређене
потезе које је у скоријој прошлости повлачило руководство "студената, истакавши да је
недавно одржан један неформални састанак са представницима Студента по питању
евентуалне фузије.

- О коректности Студента најбоље свједочи да су нам пред старт прошле сезоне
узели шест играча. Кошаркашима ништа не замјерам, отишли су тамо гдје су им
понуђене паре а ми знамо да већ годинама радимо волонтерски како би клуб
уопште преживио. Након тога су на полусезони челници Студента звали још једног
нашег играча да их појача. Стално говоре о повјерењу које треба изградити између
нас а након неформалног састанка око фузије, два дана касније су опет звали
играче да потпишу за њих. Занимљиво је да су нам стално говорили о повјерењу које
треба изградити а они су кошаркашима говорили да ће и у случају фузије бити у
Студенту а не у Борцу. О каквом је онда повјерењу реч?! Рекли смо шта смо имали у
саопштењу и више се нећемо бавити понуђеном фузијом већ ћемо гледати само у
свој клуб и како да напредујемо у будућности – рекао је Божић бањалучком листу.
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(борац-спорт)

3/3

