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Сезона иза фудбалера бањалучког Борца била је једна од најуспјешнијих у новијој
историји клуба.

Играчи бањалучког премијерлигаша освојили су Куп Босне и Херцеговине савладаши у
финалу сарајевски Жељезничар, али, оно што је много важније од самог освајања
трофеја у овом такмичењу јесте чињеница да је клуб из града на Врбасу, након 18
година, изборио пласман у једно европско такмичење. Међутим, како сада ствари стоје,
првенствено због нерада и индолентног понашања појединаца према овом успјеху,
постоје велике шансе да навијачи Борца не досањају свој сан који сањају скоро двије
деценије – да европске тимове угосте на бањалучком Градском стадиону! Наравно,
одмах се поставља питање како је то могуће, али кренимо редом.

У скоро свим медијима, како електронским, тако и писаним, помпезно се појавила
информација да се 7. јуна "званично кренуло са радовима на санацији Градског
стадиона", како би Борац мечеве Европске лиге играо на свом стадиону, пред својом
публиком и у свом граду. Чак су "почетку радова" присустовали представници града
Бањалука и Владе Републике Српске, који нису крили одушевљење што се "кренуло" са
тако једним великим прoјектом. Ипак, није све тако дивно и бајно као што нам се
пласира. Наиме, сваком обичном пролазнику који поред Градског стадиона прође барем
једном или два пута дневно јасно је да радови на реконструкцији СТОЈЕ и то из једног
простог разлога: градска управа, која је главни финансијер самих радова, још увијек није
потписала уговор са грађевинском фирмом која би требало да оспособи бањалучки
стадион за одигравање међународних утакмица...
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Самим тим, поставља се неколико логичних питања везаних за саму санацију. Једно од
њих гласи: како је уопште могуће кренути са радовима на реконструкцији стадиона
уколико није испоштована сва папирологија и правна процедура прије самих радова?
Даље, зашто се са расписивањем тендера за санацију није кренуло много раније ако се
зна да је Борац већ на крају јесење полусезоне заузимао другу позицију и самим тим
имао Европу у рукама? Ту је и неизоставно питање: који се датум чека да се потпише
уговор о извођењу радова јер се зна да је до прве Борчеве утакмице у Европи остало још
само 4 седмице, а сами радови морају бити завршени неколико дана раније због посјете
представника Европске фудбалске федерације који ће дати свој суд о урађеном послу?!
И на самом крају, поставља се најважније питање: зар Градска управа и челни људи
Борца мисле да могу преварити истинске љубитеље црвено-плаве боје који европску
утакмицу утакмицу свог клуба у Бањалуци чекају 18 година?! Једно се ипак мора знати:
они чијим венама тече црвено-плава крв не могу и не смију да буду обманути са неколико
фотографија са стадиона на којима су у првом плану горе поменута "господа".

Много је питања, али мало времена за одговоре. Исто тако, мало је времена и за
завршетак радова јер подсјетимо се да ће наш клуб, уколико Градски стадион не буде
саниран на вријеме, своје европске утакмице играти у Широком Бријегу, а сви ћемо се
сложити у једном: некадашњи освајач Купа Југославије и његови навијачи то сигурно,
након свега што су прошли са својим клубом, нису заслужили. Ипак, уколико се то деси и
ако бањалучки клуб буде играо Европску лигу у Широком Бријегу, очекујемо да ће један
од водећих људи клуба одржати своју ријеч и учинити оно што је рекао да ће урадити
ако Борац не буде домаћин европским екипама у највећем граду Републике Српске...

(борац-спорт)
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