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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 

КАЗНИТИ БЕЗОБЗИРНУ КРАЂУ 

 

 

Српска пословица "Ко губи има право да се љути"  има жалосни али и 

логичан наставак у случају ЈСД"Партизан: "али нема право да врши 

противзаконите и апсурдне акробације". То се посебно односи на Милоша 

Вазуру, генералног директора ФК"Партизан" и Милорада Вучелића бившег 

председника поменутог ЈСД коме је мандат истекао чак пре три године. 

Како је већ познато спортској јавности ова двојица, досада 

неприкосновених арбитара свега о чему се одлучивало у ЈСД "Партизан", 

изгубили су власт јер је на место председника легендарног спортског 

друштва, гласовима 17 представника клубова изабран Остоја Мијаиловић. 

Сада следи заплет у мафијашком стилу: Вазура и Вучелић одвајају 

фудбалски клуб "Партизан" од истоименог спортског друштва а запањеност 

оваквим бесрамним и нечувеним потезом у спортској јавности, и несамо у 

њој, је огромна.  

 

Синдикат полиције и полицијских старешина, који је добро упознат са 

структуром органа у фудбалском клубу, присиљен је да покрене 

иницијативу за моментално избацивање па и процесуирање свих лица из 

управе овог клуба која долазе из криминалног миљеа, чија се имена налазе у 

полицијским досијеима и белим књигама криминала у Србији. Јер, јасно је 

да њихово присуство у спорту, па и у овом трофејном клубу не само да није 

пожељно већ штети угледу не само ФК"Партизану" већ и целој Републици 

Србији. Исто тако је важно питање како су се та лица уопште нашла у 

руководним структурама овог фудбалског клуба а, посебно, коме је 

одговарало да они буду (а и даље јесу) у управном одбору и скупштини 

ФК"Партизан? Одговор је заправо дат пре неки дан када су Вазура и 

Вучелић донели нечувену одлуку која ће (без сумње), свој епилог имати на 

суду.  



2 

 

 

Ова апсурдна и по мало комична одлука двојице моћника (једног 

садашњег и једног бившег - који се са тим статусом не мири), подсећа на 

хипотетичку претпоставку да начелник Управе кримналистичке полиције 

МУП Р. Србије издвоји из министарства целу криминалистичку оперативу у 

засебну целину. Али незаконито одвајање фудбалског клуба најмање је 

било мотивисано повређеним  сујетама неизабраног Вучелића и његовог 

штићеника Вазуре. Реч је, наравно, о новцу јер је фудбалски клуб 

потенцијално убедљиво најисплативији део спортског друштва. Што се не 

зна где ће ФК"Партизан" играти, јер је стадион власништво спортског 

друштва, то је за њих најмањи проблем. Заправо за сву ту дружину, највећи 

проблеми тек предстоје пред правосудним органима ове земље. 

 

 

 

 

 

Београд, 27.09.2022. 

 Синдикат полиције и полицијских старешина 

 Председник Блажо Марковић 

 

 
 


