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Директор Студента Борис Благојевић реаговао је на јучерашње писање дневног листа
Еуроблиц (преузео и наш портал, оп.а.) и интервју са директором и тренером ОКК Борац
Бојаном Божићем у којем је Божић оптужио челнике Студента, прије свега Благојевића и
предсједника УО СКК Студент и некадашњег директора Борац Нектара Слободана
Симовића, да су криви за пад клуба и ситуацију у којој се црвено-плави колектив
тренутно налази.

Благојевић у данашњој изјави за поменути дневни лист тражи од Божића да му се
извини или ће у супротном против њега поднијети тужбу.

- За изречене ствари Бојан Божић ће добити приватну тужбу ако ми не упути
извини. Нећу тужити клуб већ њега лично јер је изрекао ствари које нису тачне. Не
може он бити најзагриженији борчевац поред свих нас који смо проливали зној за
тај клуб. Моја генерација је направила резултат којим се сви поносе и не
дозвољавам да се моје име блати без разлога. За мене он није Борац и очекујем
извињење. Предсједник Борца сам био годину дана и у том периоду сам наслиједио
велики дуг од преко милион марака. За вријеме мандата донирао сам новац из
своје фирме клубу који је био у тешкој ситуацији и преко личних познанстава
обезбијеђивао паре за такмичење. Вратио сам повјерење појединих фирми у клуб, па
смо тако довели Бањалучку пивару и господина Ника Пенија, који су помагали
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колико су могли. Након годину дана сам изашао уз препоруку да се врате у нижи
ранг јер су нам стално долазили дугови који су направљени прије мог доласка.
Такође смо формирали пионирску селекцију која је почела са радом и остварили
завидне резултате – навео је данас у свом излагању Благојевић, при томе износећи и
своју верзију сеобе играча Борца у Студент пред старт сезоне, наводећи да су
кошаркаши, наводно, сами изразили жељу да промијене средину.

- Ја се дивим момцима из Борца који су без новца изгурали прошлу годину и
обезбиједили опстанак. Што се тиче прелазака на старту сезоне кошаркаши су сами
дошли у Студент. Први пут се неко према њима односио као према играчима, све
оно што смо договорили, испоштовали смо и били су плаћени за свој рад. О томе
како се према њима односи и какве су услове имали у клубу могу сами да
посвједоче – испричао је Благојевић.

(борац-спорт)
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