
Огњен Короман: Код Вучића је све намештено, па и фудбалско првенство; Звали су ме из СНС, нудили ми функције да бих ћутао, а када сам то одбио почели су и да прете
среда, 18 новембар 2020 09:22

 Бивши фудбалски репрезентативац Србије Огњен Короман истиче у разговору за
Данас да га је пропаст домаћег спорта натерала да постане политички активан.

  

Некадашњи играч Црвене звезде дошао је у пажњу јавности протеклог викенда јер је на
изборима у Босни и Херцеговини подржао Драшка Станивуковића, опозиционог
кандидата који је са Партијом демократског прогреса освојио већину у Бањалуци.
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  – Политика је ушла у све сфере друштва, а поготово у спорт. Управо је то мотив могполитичког изјашњавања како бих помогао да се врати спорт на здраве ноге. Не могувише да гледан да најнеспособнији долазе на најбитније функције у фудбалу и спорту. УБањалуци фудбал воде сестрићи, синови и кумови Милорада Додика. У Србији нигде неможеш ни као тренер добити посао ако ниси члан Српске напредне странке или ако ихјасно не подржаваш. То знају цела Србија и Република Српска и то што сад причам нијеништа ново. Моја је обавеза као грађанина, а не само као бившег репрезентативца, дакажем јавно ако нешто не ваља. Нема везе да ли сам спортиста, лекар или апотекар,морам дати подршку и уложити себе да се друштво врати у нормалу – објашњаваКороман.  По његовом мишљењу, политичка и друштвена ситуација је веома лоша и због тога јенеопходно да „сви подигну свој глас“.    Народ није више уз Вучића, ту нема дилеме, али чекају некога иза кога могу да стану безстраха да ће их сутра изневерити. Београд је бојкотом показао да Вучић ту нема вишеподршку, јер на изборе није изашло више од 30 одсто са свим намештањима    – У Републици Српској је најбитније што је Додик изгубио Бањалуку и Бјељину. То јењегов почетак краја и није далеко дан када ће потпуно морати да сиђе са власти. Овдегласове купују асфалтирањем улица, ситним уступцима, ма купују их и директно дајућиновац. Исто је као у Србији. Једино што је у Србији веће зло, јер још увек нема опозције.У Републици Српској опозиција је озбиљно организована, док у Србији још увек чекамода се направи нека озбиљна групација. Народ није више уз Вучића, ту нема дилеме, аличекају некога иза кога могу да стану без страха да ће их сутра изневерити. Београд јебојкотом показао да Вучић ту нема више подршку, јер на изборе није изашло више од 30одсто са свим намештањима. Подржао сам Бошка Обрадовића и причао са њим, јасно јесвима да мора што пре да се направи чврсто језгро опозиције које ће озбиљно да ради.  За српски фудбал тврди да је највећи проблем што је све подређено једном човеку иједној странци.    Звали су ме из СНС, нудили ми функције да бих ћутао, а када сам то одбио почели су ида прете    – Александар Вучић се разуме у све, у фудбал, у кошарку, у рукомет, у корону…. Све јепозиције заузео са братом и свитом, па ни фудбал није заобишао. Када самдобронамерно изнео мишљење да Фудбалски савез Србије не ради добро и да треба свида се укључимо да поправимо стање српског фудбала, одмах сам нападнут из његовихмедија. Чак нисам ни критиковао лично Славишу Кокезу (председника ФСС), а на менесу одмах покренули машинерију увреда. После су ме звали из СНС, нудили ми функциједа бих ћутао, а када сам то одбио почели су и да прете. Нису очигледно очекивали такавреволт код мене. Немам страх и сигурно нећу стати да се борим за опоравак српскогфудбала и спорта.    Код Вучића је све намештено, па и фудбалско првенство. Погледајте само Суперлигу иПрву лигу Србије, па све се зна унапред    Упозорава да српском фудбалу прети потпуни слом уколико се настави досадашњапракса намештања утакмица.  – Код Вучића је све намештено, па и фудбалско првенство. Погледајте само Суперлигу иПрву лигу Србије, па све се зна унапред. Зна се да ће Црвена звезда бити првак, зна секо ће испасти из лиге, ко ће ући у Суперлигу… Милан Караџић као председник Судијскекомисије има једини задатак да намешта послушне судије. Намешта се за појединачнеинтересе и кладионице, а фудбал пропада. Ја то заиста не могу да гледам скрштенихруку.  За резултате репрезентације Србије каже да су очекивани пошто се и у њој „све свелона политику, уместо на спорт“.  – Резултати репрезентације су само одраз целог стања у друштву. Па сви виде шта суурадили Славољубу Муслину и како су га отерали иако је био први у групи и одвеоСрбију на Светско првенство. Сви знају да је Тумбаковића довео Вучић само да би му сеодужио јер није на клупи Црне Горе хтео да игра против Косова. Мада, није он јединикривац. То против Шкотске је само логичан след свега што се дешавало последњихгодина. Не тови се прасе уочи Божића. Одавно се изгубио култ репрезентације. Нећељуди више да гледају ни домаће првенство ни национални тим, огадило им се све…. Штаради тај Кокеза у ФСС, сви знају да му није ту место. Човек се бре скидао да тренира сарепрезентативцима. Бане Ивановић је зато и склоњен јер је као капитен дигао гласпротив тога. Има ту још много других незадовољних, попут Миливојевића или Радоњића.Они људи желе да играју за своју земљу, али виде куда то све иде, зато су и дизали гласу репрезентацији.Видим да се за челника ФСС бију Терзић и Тончев. Овај први до јучебио на потерници, а други намештао од Ниша до Сурдулице. Ето, то су алтернативе кадаКокеза добије налог да се склони, па ви видите шта нам следи – закључује Короман.  (Данас)  
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