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- Фудбалски клуб Борац такмичење у Премијер лиги БиХ наставља захваљујући
Влади Републике Српске и предсједнику Републике Српске Милораду Додику, који
су финансијски помогли клубу да добије трајну умјесто условне лиценце за наступ
у елитном рангу – истакао је на данашњој конференцији за новинаре предсједник
Борца у оставци Драшко Илић.

Претходних дана спомињала се цифра од 320 000 коју клуб из Платонове улице мора до
данашњег жријеба такмичарских бројева за Премијер лигу да уплати на рачун
повјерилаца како би добио дозволу од стране Другостепене комисије за лиценцирање
да у наредној сезони наступи у елити, која ће по посљедњи пут бројати 16 екипа. Према
Илићевим ријечима, 160 000 КМ уплатила је Влада РС из Буџетских резерви, док је
износ од 150 000 КМ стигао из Кабинета предсједника РС.

- Након сједнице Скупштине, на којој је Управни одбор поднио оставку, формиран
је Преговарачки тим који је обавио разговоре са надлежним инстутуцијама по
питању ситуације у Фудбалском клубу Борац. Све до почетка ове седмице нисмо
наишли на разумијевање након чега нам је остало још само да се обратимо Влади
РС и предсједнику РС, који су нам помогли у превазилажењу ове ситуације.
Премијерка РС је затражила хитну информацију о стању у клубу коју сам и
доставио, након чега је одржана сједница Владе РС, послије које је одобрено 160
000 КМ помоћи клубу, док је из кабинета предсједника стигло још 150 000 КМ. Наше
је сада да ту помоћ оправдамо – рекао је данас Драшко Илић.
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Илић се данас осврнуо и на писање појединих медија о одређеним повјериоцима који
тврде да их клуб уопште није контактирао по питању дуга према њима.

- Дарку Малетићу је прошле године уплаћено 5 000 КМ и биће уплаћен остатак,
Марку Максимовићу је такође исплаћен дио, тренеру Вукељи 60 000 КМ, такође дио
је уплаћен и бившем тренеру Петковићу. Најкоректнији по питању дуга били су
Борис Распудић, Немања Билбија и Вуле Тривуновић, који нису правили никакве
проблеме. Морам да истакнем и бившег тренера Јосипа Пелца, који је од клуба
добио 15 000 КМ више него што је пресуђено а да то није пријавио и тражићемо
судски да се врати тај износ са затезним каматама – ријечи су Драшка Илића, који је
данас још једном поновио да ће се на сједници градске скупштине, гдје је један од
одборника, заложити да се Градски стадион прогласи јавном установом и врати у
надлежност граду.

Такође, предсједник Борца у оставци навео је да ће обавити разговоре са
представницима републичких власти, како би се пронашло рјешење за нагомилане
пореске обавезе, које су, према његовим ријечима, ненаплативе.

Када је у питању играчки кадар, треба рећи да ће фудбалери Борца сутра на Рогли
снаге одмјерити са екипом Горице, чланом Прве лиге Словеније. 14. јула ујутро екипа
која би требало да буде стартна у првом премијелигашком колу 25. јула одмјериће снаге
или са Марибором или са Анжијем, док ће резервисти поподне играти против Алуминија
из Кидричева. За 18. јул заказана је генерална проба против Слободе из Новог Града, а
мјесто одигравања биће познато у зависности од жријеба такмичарских бројева за
Премијер лигу. Такође, 22. јула ће играчи који нису тренутно у првом плану одиграти
утакмицу против Текстилца из Дервенте.
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