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Фудбалери Борца су поготком Милоша Кукића у 89. минуту савладали екипу Сутјеске из
Фоче и увећали предност над Рудар Приједором, који је у протеклом колу ремизирао са
Слободом из Мркоњић Града (2:2). У изјави за наш портал, везиста Александар
Радуловић, који је због повреде пропустио утакмице против Рудара у Бањалуци и Борца
у Шамцу, истиче како су се обистиниле његове, али и најаве шефа стручног штаба
Вулета Тривуновића како црвено-плаве не очекује нимало лаган задатак.

- Знали смо да ће утакмица бити тешка и управо смо о томе, на конференцији за
новинаре, причали шеф и ја. Поглед на табелу не осликава стање квалитета Сутјеске
и није право мјерило о томе о каквој се екипи ради. Рекли смо да можемо да имамо
великих проблема уколико не постигнемо гол на вријеме јер је онда тешко играти
против екипа као што је Сутјеска, екипа које добијају на самопоуздању што више
утакмица одмиче. Контролисали смо посјед лопте и покушавали да пробијемо
њихов блок, али је то било јако тешко јер су се гости врло добро поставили и имали
дисциплину у игри. Проблем нам је представљало и лоше стање терена, па је било
тешко успоставити одређену пас игру какву смо жељели. Не желим да неко
помисли да тражимо алиби, али од почетка до краја припрема смо све тренинге и
контролне утакмице одрадили на вјештачкој трави, а сви знају какви су услови на
травњацима у нашој држави. На самом крају смо успјели да постигнемо гол и
обрадујемо наше навијаче, којима се од срца захваљујем што су дошли у огромном
броју и подржали акцију Срцем за Софију. Радује нас, свакако, и чињеница да смо
првом конкуренту на табели одмакли 11 бодова и што смо направили огроман корак
ка повратку у Премијер лигу. Када је у питању наша игра, знамо да поједини нису
задовољни оним што приказујемо, међутим постоје клубови у БиХ који имају
огромне прорачуне на годишњем нивоу, али играју горе од нас, а наступају у рангу
вишем од нас. Увјерен сам да као екипа тек надолазимо и да ћемо доказати колико
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вриједимо – истакао је Радуловић.
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