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Аларм у Хумској, иако је „стање редовно“, како поручују челници Партизана! Узбуну је
дигла УЕФА, очекивано, доневши јуче одлуку да избаци црно-беле из евротакмичења.
Иако челници клуба уверавају да се само ради о дугу од 360.000, који треба измирити до
1. фебруара, за „Блиц“ су из УЕФА поручили да је реч о  2.468.000 евра и да је Партизан
већ избачен из Европе наредне сезоне, уколико избори пласман.

  

  

- Партизан је кажњен једном сезоном неиграња у европским такмичењима уколико се у
наредне три квалификују. Без обзира да ли уплате новац до 31. јануара -  каже Ларс
Кристофер Оленсон, портпарол УЕФА.

  

Откуд цифра од 2.468.000 евра? То је, заправо, дуг Партизана из 30. септембра 2016, од
чега дуговања према клубовима износе 454.000 евра, запосленима 88.000 евра, док
заостали порези и доприноси износе 1.926.000 евра.

  

Међутим, људи из Партизана предочили су надлежним органима да су платили
дуговања играчима, радној заједници и другим клубовима, али с обзиром на то да нису
доставили ниједан доказ, УЕФА им то није признала. Репрогамирали су порески дуг, али
између те и ревизије од септембра су поднели нови захтев за репрограм да би добили
одређене пореске олакшице. Како је тиме стари договор - који је представљен УЕФА
летос - поништен, Европска кућа фудбала им није уважила тврдњу да немају дуг према
држави. Без обзира на то што су их из Партизана уверавали да ће нови репрограм
сигурно бити пописан.
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Ипак, из управе Партизана за „Блиц“ уверавају да ће српски вицешампион сигурно
играти у Европи, уколико избори пласман, што потврђује изјава Милорада Вучелића,
председника клуба.

  

- Уверен сам да ће Партизан играти европска такмичења. Када измиримо дуговања
уложићемо жалбу на одлуку УЕФА. Постоји начин да се нађе решење за црно-беле. Не
желим да ратујем са Европском кућом фудбала и да причам о политичким стварима.
Понављам, играћемо Европу јер сам убеђен да ћемо наћи разумевање органа који су
надлежни за то - рекао је Вучелић.

  

Трогодишња забрана играња у Европи делује оштра, међутим УЕФА наводи да је таква
казна потребна пошто је Партизан прекршио правила о неплаћеним дуговима три пута у
последњих пет година! Посебно се наводи да је 2013. Партизан већ био условмно
кажњен, тако да је санкција „прикладна и у стању да изазове ефекат одвраћања“.

  

Наводно, у среду је “Телеком” уплатио ФК Партизан 350.000 евра како би исплатио дуг,
али, како стоје ствари, касно, јер је УЕФА већ донела коначну одлуку.

  

Партизан иде до суда у лозани

  

Црно - белима је после одлука УЕФА остало само да се жале Суду за спортску
арбитражу у Лозани (ЦАС). Међутим, како је до сада ЦАС углавном потврђивао одлуке
УЕФА, па чак и додатно кажњавао, најчешће финансијски, како стоје ствари, клубу из
Хумске се не пише добро.

  

(Блиц)
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