На листи кандидата налазим се под редним бројем 13. Рођен сам октобра 1992. године, по
струци сам дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, а то звање сам стекао
дипломиравши на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за
Рачунарску технику и информатику. Од фебруара 2015. године започео сам праксу, а потом
добио и стално у запослење у компанији STADA IT Solutions, да бих професионалну каријеру
касније наставио у реномираној шведској IT фирми Alite International.

Црвену звезду активно пратим од малих ногу и од најранијег доба ми је усађена љубав према
црвено-белим бојама. Активно идем на утакмице већ више од 12 година, а у последње две у
име портала РСБ извештавам са фудбалских и кошаркашких утакмица Црвене звезде. Имао
сам ту част да Звезду пратим и на међународним утакмицама - неке су биле веома успешне,
као победа кошаркаша у Минхену, а неке су биле и болне, као пораз од Сасуола. Такође, могли
сте да ме упознате и на видео интервјуима са господином Терзићем (као и осталих у
текстуалном формату), а водио сам интервјуе са функционерима и тренерима секција нашег
Спортског друштва. Углавном, ангажовање у РСБ-у ми је омогућило да из ближе перспективе и
више углова упознам и сагледам стање у Црвеној звезди, нарочито фудбалском клубу, који је
пољемог највећег интересовања. Самим тим, спознао сам да постоји потреба за неком
формом директног ангажовања које би могло да помогне интересима нашег клуба.

Оно за шта се највише залажем је да "звездаши" врате поверење у институцију Скупштине и да
она буде место које ће бити истински чувар Фудбалског клуба. Као потенцијални представник у
Скупштини, планирам да активно учествујем у дискусијама, да без икаквог устезања покренем
сва важна питања од интереса за клуб, као и да користећи снагу и легитимитет које
скупштинске одлуке имају учествујем у доношењу одређених стратешки важних докумената.
Један од таквих, који је тренутно у фази разраде и анализе, је предлог вишегодишње спортске
политике који би клупским званичницима не само дао смернице, већ их и обавезао да своје
потезе вуку у дугорочном интересу клуба и без обзира на то ко тренутно управља клубом или
спортским сектором. Основни постулат стратегије био би потреба за формирањем и
одржавањем компетитивне, али и тржишно вредне екипе, а чији би темељ био развој и
промоција играча из сопственог омладинског погона, али и темељна и правилна селекција
сениорског погона уопште. Детаљније о томе у анализи коју бих, као део РСБ-а, представио
члановима Скупштине и члановима Клуба.

Сви смо сведоци да су ове речи у прошлости махом биле пуке фразе, али основна идеја је да
се институционално донесе један стратешки документ који ће бити путоказ сваком наредном
шефу стручног штаба и спортском директору. Такав документ би у пракси подразумевао
ограничавање и усмеравање деловања особа на поменутим функцијама и обезбедио клубу
дугорочну стабилност. Документ би требало да служи као гаранција да ће они који воде
спортску политику Црвене звезде то радити у складу са оним што су усвојили људи који
Црвеној звезди желе најбоље, и на телу које је за то најмеродавније - Скупштини Клуба. Многи
озбиљни клубови имају дефинисане овакве стратешке циљеве, али сматрам да се само на
највишем клупском телу такав документ може формирати и усвојити.

Такође сматрам да је РСБ, као најутицајнији звездашки медиј, заслужио да има директне
представнике у Скупштини, и сматрам да је сасвим поштено да се наша реч чује на истој, јер не
говоримо само у своје лично име, ни у име нашег медија, већ и више хиљада чланова нашег
форума. Желимо да будемо сигурни да ћемо на месту од капиталног значаја за Црвену звезду
рећи све што је потребно, бити увек аналитични, енергични и упорни да променимо све што
будемо могли да променимо набоље. Посао није лак, постоје многе ствари на које ми можда
не можемо да утичемо, ни спортско ни друштвено окружење можда не можемо да
променимо на овом месту, али са друге стране желимо и вама као навијачима да дамо
сигурност да се у Скупштини налазе одани, непоткупљиви и храбри представници који су увек
ту за Црвену звезду.

Уколико имате питања, слободно изволите, радо ћу на све одговорити.

С поштовањем,
Огњен Вучељић

