
Нови Пазар, окићен турским и српским заставама, дочекао долазак председника Србије и Турске: Вучић - радим у интересу свих грађана Србије; Ердоган: Ово је мој завичај
среда, 11 октобар 2017 10:12

Нови Пазар -- Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је у Новом Пазару да
жели да у Србији влада јединство, слога и да буде земља просперитета те да је Турска
спремна на сарадњу са Србијом на сваком пољу и у свим сферама.

  

  

Он је на бини испред Градске управе Новог Пазара пред бројним грађанима који су
дошли да га поздраве рекао да ће Турска пружити подршку свим активностима за
економски и социјални развој Санџака.
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  Ердоган је казао да се нада да ће бити направљени путеви који ће бити путеви мира ипросперитета и додао да верује да ће председник Србије Александар Вучић донети лепувест о изградњи аутопута Београд-Сарајево.  

  Он је истакао да Србе, Хрвате, Бошњаке, Албанце и све друге Турци виде каопријатеље са којима су вековима живели.  "Желимо да се заврше све оне боли које су се дешавале у прошлости и да се никадавише не шире овде. Никада нисмо подржавали било какву неправду према било комнароду", истакао је Ердоган.  Он је казао и да са регијом Санџак Турска има посебне односе и истакао: "Нови Пазар јемој завичај. Ваша срећа је наша срећа, ваша бол је наша бол ".  "Ова заједница и јединство најбоље показује колико као народ имамо потребу за миром иблагостањем. Надам се да нас нације не смеју одвајати, већ да нас Србија требаспајати", рекао је турски председник.  
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  Ердоган је навео да је Санџак један од најбитнијих мостова који повезују Србију иТурску и да се та јака веза најбоље одразила и на развој билатералних односа двеземље и да ће се у наредном периоду потрудити да се те везе и даље развијају.  Он је захвалио и на подршци коју су Александар Вучић и Србија дали током покушајадржавног удара у Турској и навео да верује да ће терористичка група ФЕТО битиизбачена и са Балкана као и из Турске.  Ердоган је окупљенима рекао да им доноси поздраве браће са свих подручја и поздраве80 милиона браће из Турске.  Председник турске рецитовао је и речи песме "Кад погледам са бедема" и рекао је да јеу Србији дочекан са присношћу и топлином и да су се у целој Србији осећао као код куће.  Присутни су узвикивали - "Турска", "Ердоган".  Ердоган и председник Србије Александар Вучић одржали су састанак саградоначелницима и председницима општина Нови Пазар, Рашка, Краљево, Сјеница,Тутин, Пријепоље, Нова Варош и Прибој.  Пре тога, велики број Новопазараца дочекало је двојицу председника.    Вучић:  Имам довољно храбрости и чисте савести да могу да изађем и кажем вамда сам радио и радићу у најбољем интересу и вас и сваког грађанина Србије  “Знам да нећу бити поздрављен ни упола као председник Турске, али имам довољнохрабрости и чисте савести да могу да изађем пред вас и кажем вам да сам радио ирадићу у најбољем интересу и вас и сваког грађанина Србије“, поручио је председникСрбије Александар Вучић грађанима Новог Пазара у заједничком обраћању са турскимпредседником Реџепом Тајипом Ердоганом.  "Наш је посао да радимо колико можемо и развијамо све делове Србије и да улажемосве више новца" рекао је председник и најавио пројекат изградње пута Пожега -Бољаре.  Жеља је, каже, да се овај крај споји и са Београдом и Сарајевом и Подгорицом.  

  "Наш је посао да правимо путеве, болнице, вртиће и школе и то ћемо наставити дарадимо и не постоји ништа важније од тога", поручио је српски председник.  Такође, у Новом Пазару се очекују и представници општина из других делова Србије.  Ердоган и Вучић прошетаће шетачком зоном у Новом Пазару, затим отићи на ручак,након чега ће председник Турске присуствовати састанку Бошњачког националногвијећа.  Турска је у Нови Пазар током претходних неколико година већ улагала – обновљене судве школе, породилиште и зграда суда.  Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац рекао је за РТС да је велики значај посетеЕрдогана том граду, пре свега економски, али и у смислу инфраструктуре која је, каже,врло лоша у околним местима.  Град Нови Пазар добио на поклон 200 бицикала  Бициклистички савез Србије (БСС) саопштио је данас да је фирма Салкано, чији бициклје председник Србије Александар Вучић добио на поклон од турског колеге РеџапаТајипа Ердогана, поклонила и 200 бицикала за развој бициклизма у средњим и основнимшколама у Новом Пазару.  "Производјач бицикала Салкано је дугогодишњи партнер Бициклистичког савеза Србије.Намеравамо да проширимо изузетну сарадњу са једним од највећих прозводјачадвоточкаша у Европи. У плану је и заједничка организација великих медјународних тркакоје ће бити не само спортске, већ и туристичке атракције за обе земље", рекао јегенерални секретар БСС Саша Гајичић.  Током посете Србији председник Турске Реџеп Тајип Ердоган јуче је поклониопредседнику Србије специјални бицикл фирме Салкано на коме је исписано имеАлександра Вучића.  
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  Како се наводи, председник Вучић је био видно изненађен и одушевљен поклоном, афирма Салкано је граду Новом Пазару поклонила и 200 бицикала за развој бициклизма усредњим и основним школама.  Осим бицикла, председник Србије добио је и уникатну шаховску гарнитуру, док је Вучићтурском председнику Ердогану поклонио златовез, пиротски ћилим и књигу "Србија одзлата јабука".  Нови Пазар је украшен билбордима с Ердогановим ликом, заставама Србије, Турске ибошњачким заставама, а главном улицом тог града данас ће прошетати двапредседника.  Ужи центар града је окићен, наспрам општине постављен је велики транспарент на комеизмеђу Вучићевог и Ердогановог имена стоји срце.  На згради градске управе такође су постављени транспаренти на српском, босанском итурском језику.  Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган и председник Србије Александар Вучић стиглису данас у Нови Пазар где их је дочекао велики број грађана.
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  Нови Пазар, окићен турским и српским заставама, билбордима и транспарентима,очекује долазак Вучића и Ердогана  Нови Пазар -- Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган и председник Србије АлександарВучић посетиће данас Нови Пазар, који нестпрљиво чека долазак двојице лидера.  Ердоган је у понедељак касно увече стигао у дводенвну посету Србији, а данашњи данрезервисан је за одлазак у Нови Пазар.

  По граду су истакнуте заставе Турске и Србије, као и бошњачке заставе.  Ужи центар града је комплетно окићен, наспрам општине постављен је великитранспарент на коме између Вучићевог и Ердогановог имена стоји срце. 
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  На згради градске управе такође су постављени транспаренти на српском, босанском итурском језику.  Градски бедем је такође у знаку доласка двојице председника, на којем је ласеромнаписано: "Добродошли председници Ердоган и Вучић". 

  Испред зграде Градске управе, грађани се путем локалних телевизија позивају дадочекају Вучића и Ердогана.   Двојица председника ће у Нови Пазар стићи око 12 часова, где ће имати састанке сапредседницима осам општина и потписивање протокола о сарадњи између НовогПазара, Рашке и Турске.
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  Такође, у Новом Пазару се очекују и представници општина из других делова Србије.   Ердоган и Вучић прошетаће шетачком зоном у Новом Пазару, затим отићи на ручак,након чега ће председник Турске присуствовати састанку Бошњачког националногвијећа.   

  Турска је у Нови Пазар током претходних неколико година већ улагала – обновљене судве школе, породилиште и зграда суда.   Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац рекао је за РТС да је велики значај посетеЕрдогана том граду, пре свега економски, али и у смислу инфраструктуре која је, каже,врло лоша у околним местима.   Ужи центар града биће блокиран током посете председника Србије и Турске.  (Агенције)  
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