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Члан Председништва владајуће Санџачке демократске партије у Новом Пазару Мирсад
Јусуфовић изјавио је данас да странка подржава председничког кандидата Александра
Вучића и да је отварање атлетског стадиона у том граду доказ снаге те политичке
партије.

  

  

- Јуче је пред више од 10.000 људи отворен атлетски стадион и та бројка нам говори
колико је политика СДП-а и оно што смо изабрали да радимо претходних година
исправно. Нисмо желели да изаберемо пут великих парола и лажи, изабрали смо пут
рада, поштења и залагања за добробит овог народа и свих грађана Новог Пазара -
рекао је Јусуфовић.

  

Он је новинарима рекао да је јучерашњи скуп показао да је СДП највећа, најбоље
организована политичка партија у Санџаку и да ко год рачуна на било какав добар
резултат у нашем региону мора рачунати на Санџачку демократску партију.

  

Члан Председништва СДП подсетио је да та странка партнере искључиво тражи у онима
који имају сличну политику као и они а то је политика рада и залагања.

  

Због тога смо се и одлучили да на предстојећим изборима подржимо Александра
Вучица.
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- Јуче смо чули да ће траса аутопута између Београда и јужног Јадрана проћи преко
Санџака што ће много значити за развој нашег краја, чули смо и да ће се градити аутопут
до Сарајева што ће значити повезивање Бошњака а то је оно што свих ових година сви
желимо - казао је он.

  

Јусуфовић је подсетио, да СДП жели сарадњу са свим политичким чиниоцима у Санџаку
који су спремни да засуку рукаве и да раде а као потврду, навео је, да је потписан
споразум о сарадњи са СНП Мирсада Ђерлека који је такође подржао кандидатуру
Александра Вучића за председника.

  

(Танјуг)
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