
Душко Вујошевић: Вучићу је врло битно да контролише навијаче, рекао је да Партизан неће добити ни динар док сам ја тренер
недеља, 23 фебруар 2020 11:47

 Наш прослављени кошаркашки тренер Душко Вујошевић у интервјуу за "Време" причао је
о политичкој ситуацији у Србији, друштвеним темама, али је посебан акценат ставио на
стање у Кошаркашком клубу Партизан.

  

Причао је трофејни тренер црно-белих како је клуб из Хумске урушаван од 2012. године,
када је Српска напредна странка дошла на власт.

  

- Пошто је овој власти, пре свега Александру Вучићу, врло битно да контролише
навијаче, онда је он, иако мрзи Партизан, преко Новака Недића ступио у конктакт са
вођама навијача и договорио се преко тих посредника да им одложи затворе, договорио
им је неке послове и превео их на своју страну. После је смењено руководство у
Фудбалском клубу на основу чланских карата клуба које су се изненада појавиле код
великог броја "нових навијача"... Руководство клубова ЈСД Партизан су сада чланови
СНС, а и садашње вође навијача су јако блиске Српској напредној странци. Тако се и
контролишу клубови у ЈСД Партизан. Био сам председник ЈСД и приликом промене
власти, а то је деликатна ствар за сваки спортски клуб. Тадашњи председник ФК
Партизан Драган Ђурић отишао је код Томе Николића, чији је син био један од
запослених у овом клубу. Николић му је рекао говорећи у Вучићу: "Пазите се, овај је
решио да вас уништи" - рекао је Вујошевић за "Време".
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Александру Вучићу замера на томе што је, како је рекао, имао циљ да помогне Црвеној
звезди, не и целокупном српском спорту.

  

- Ја иначе и нисам подносио радикале, а онда ми се све поклопило. Ту су изјаве Вучића
чим је дошао на власт да ће он, како је тада изјавио, да помогне КК Црвена звезда,
уместо да је имао став да помогне спорту... Он је определио лично и навијачко испред
свега. Чујем да неки причају да је он био вођа хулигана. Није он био вођа хулигана, није
имао капацитет да се наметне као вођа навијача, само је био међу њима. Али, долазећи
на власт, желео је да постане и вођа навијача. Андреј Вучић је постао члан Управног
одбора КК Црвена звезда и ми у Партизану смо формално добили исти новац од
државних фирми - Партизан који је играо Евролигу и Црвена звезда која је играла
Еврокуп. Мимо тога, мада то не могу да докажем, али поуздано знам, а Вучић је то
причао и навијачима Звезде, да је Звезда добила седам милиона евра од коопераната
Телекома и других предузећа која су желела да добију привилеговане послове, па им је
улазница била да дају новац КК Црвена звезда - сећа се Вујошевић.

  

Он је објаснио како је Партизан, а како Звезда у том тренутку пословала.
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- Од средстава која су била транспарентна, Партизан је морао да сервисира порески дуг
и камату, тако да није остајало никаквог простора за плаћање активности, играча и
запослених. А у Звезди, осим што су имали огроман новац у сивим токовима, практично
су били ослобођени плаћања пореза и камата. Наиме, Звезда је преко УППР-а одредила
колики јој је порез, а и од тих 300.000 евра колико је одредила, држава је пристала да
им порески дуг уђе у дужнике треће категорије, где се он смањује на неких 2,5 одсто на
пет година и они су од тих 300 хиљада евра плаћали 2,5 одсто за пет година, и то у
ратама - истакао је некадашњи тренер Партизана, а сада стратег Клужа.

  

Искусни стручњак је затим објаснио и како се све то одражавало на терен, али и ван
њега.

  

- Те године се играла финална утакмица фајнал-фора Јадранске лиге између
Партизана и Црвене звезде у Лакташима, када је и дошло до инцидента. Тада је Андреј
Вучић навијајући скочио тако нагло да се ударио у бетонску греду. На крају је Партизан
добио, а Андреј Вучић је отишао у свлачионицу и рекао играчима: "Не брините се, ми
ћемо сваке године да будемо све јачи, а они све слабији". Затим је 2014. године одржан
фајнал-фор регионалне лиге у Београду, на ком је на опште изненађење славила
Цибона. Било је присутно и руководство Евролиге, били су то пријеми у граду, у
председништву је излобирано да Београд добије организацију фајнал-фора и да Звезда
добије посебни статус. Вучић је објаснио да је она државни пројекат и да неће имати
економских проблема. А када се десила победа Цибоне над Црвеном звездом у
полуфиналу, ушао је Небојша Човић у свлачионицу и рекао играчима: "Ово није добро,
али ми ћемо у сваком случају наредне сезоне играти Евролигу".

  
  

Ја иначе и нисам подносио радикале, а онда ми се све поклопило. Ту су изјаве Вучића
чим је дошао на власт да ће он, како је тада изјавио, да помогне КК Црвена звезда,
уместо да је имао став да помогне спорту... Он је определио лично и навијачко испред
свега. Чујем да неки причају да је он био вођа хулигана. Није он био вођа хулигана, није
имао капацитет да се наметне као вођа навијача, само је био међу њима. Али, долазећи
на власт, желео је да постане и вођа навијача.

    

Вујошевић је истакао да је такве информације добијао од више извора.

  

- То сам сазнао са разних страна и довољно сам паметан да видим која је информација
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могла да буде валидна, прво по карактеру људи који су ми причали, друго по
околностима и ономе што се дешавало. У тој ситуацији, када је Партизан био онемогућен
да се равноправно такмичи, као председник ЈСД, а и у фудбалу су се дешавали неки
офсајди, намештена првенства, нисам могао да ћутим и почео сам јавно да износим
проблеме и доказе. Пошто сам увидео у доста ситуација како људи из државног врха
говоре неистине, претпоставио сам да је тако у свим сферама, а не само у спорту. Почео
сам ствари да гледам отворених очију и да добијам потврде. Тако је све почело.

  

Открио је и како је дошло до његовог растанка са Партизаном.

  

- Људи су слаби. Тада је премијер Александар Вучић рекао да Партизан неће добити
никаква спонзорства док сам ја тренер, а то је на Скупштини КК Партизан пренео
тадашњи председник Даниловић. Ја сам и без тога знао да је такав став. Моја
претензија није била да сто година будем тренер Партизана, поготово ако нема
резултата. Али, пошто сам имао изванредне резултате под тим околностима, сигурно
нисам био за смену. Вучић је директно радио преко људи у Партизану, они су били
његови извршитељи. За неке од њих сам био сигуран да ће у првој кризној ситуацији да
промене страну. За неке нисам. Схватам их, али их не разумем. И нећу да их разумем.
Мој одлазак из Партизана је урађен у славу нечијег тријумфа, али ће се све то завршити
са пропашћу оних који су славили, јер они могу да произведу само пропаст. Кумулативно
такво и слично понашање довело је до тога да је 2012. године, када је ова власт дошла,
Партизан био шампион у свим спортовима, а да је прошле године био првак само у
куглању, и то сасвим случајно.

  
  

Када је ова власт дошла, Партизан био шампион у свим спортовима, а прошле године је
био првак само у куглању, и то сасвим случајно

    

На крају је подвукао да је, сем у КК Партизан, тешка ситуација у свим клубовима
члановима Спортског друштва.

  

- У КК Партизан сада има новца, али мислим да се опет ради о некој манипулацији са
навијачима везаној за тренутне потребе и интересе власти. КК партизан у предизборној
години има функцију "очигледног добра за органску храну" који навијачима треба да
скрене пажњу са катастрофалне ситуације у осталим клубовима ЈСД Партизан.
Ватерполо клуб, рецимо, који је имао највеће резултате на међународној сцени и треба
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им најмање средства, данас пропада - закључио је Вујошевић.

  

(Директно.рс)
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