
 

 

                             САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Поштовани представници медија,  

У појединим саопштењима и вестима спортских листова, челници ФК Младост 

изнели су низ оптужби на рачун вођења утакмице од стране судије, те и спорних ситуација 

досуђених у корист Радника. На томе се господа из Лучана нису зауставила, већ су на све 

начине покушала да омаловаже , не само последњу победу нашег клуба, већ и све 

претходне, тврдњама да нису једини који су доживели „ циркус у судијској режији“. 

Како је јавност била ускраћена да гледа ток утакмице уживо или емитовањем 

снимка на неком од спортских ТВ канала, вероватно би било изводљиво да се снимак 

утакмице накнадно емитује. ТВ агенција Sportnetwork, власник је снимка утакмице, па 

овом приликом молимо редакције СОС канала и ТВ Арену Спорт, да изађу у сусрет 

спортској јавности и емитују снимак овог сусрета којим ће разрешити дилему .  

ФК Радник такође упућује позив и управи ФК Младост, да ситуације на утакмици, 

за које сматра да су спорне, издвоји и изнесе  јавно. Сматрамо да би овим гестом јасно и 

аргументовано показали спортској јавности да ли су њихове жалбе оправдане или су само 

изговор за пораз, или додатна „ предигра „ пред одлучуујуће сусрете у првенству.   

Проверу оправданости судијских одлука наш клуб оставиће надлежнима у ФСС и 

спортској јавности и желимо да се о томе говори јавно, на основу чињеница и на основу 

анализе ситуација    које су  по мишљењу ФК Младост спорне. 

Подсетићемо само, да ФК Радник, никада до сада узроке пораза, слабе форме, 

примљених голова  није тражио обмањујући спортску јавност и жалећи се на судије, иако 

смо као и сваки клуб у неким утакмицама, имали разлога да будемо незадовољни 

дељењем правде. Овај врло некоректан потез управе Младости , још више добија на 

тежини , имајући у виду да је остало још само 3 кола до завршетка првог дела првенства и 

да се овим чином ставља велики притисак на ФСС и судије. Ми ћемо као и до сада , дати 

све од себе да постигнемо гол више од противника и да својим радом и трудом остваримо 

своје циљеве 

ФК Радник позива све новинске агенције, новинаре и уреднике свих спортских 

медија да упознају спортску јавност са правом и реалном сликом коначног исхода 

утакмице 27.кола СЛС, одигране у Сурдулици. 



  

            

             

 Позивамо ауторе сличних вести ,  да нам се обрате, присуствују утакмицама у 

нашем граду и пренесу јавности праву слику са овдашњих утакмица. 

Уједно се захваљујемо осталим представницима медија, на досадашњем праћењу  

рада нашег клуба и искреном, реалном и објективном промовисању низања успеха, коjима 

неко очигледно завиди. 

 

       ПРЕСС СЛУЖБА ФК“Радник“ 


