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БОШЊАЧКЕ партије неће ићи у једној колони на следеће изборе, нити су све спремне да
због случаја Џуџевић повуку своје представнике из Владе и Народне скупштине.

  

Такво је тренутно расположење у Санџаку, који поново ври због напада на службени
аутомобил посланика клуба мањина. Џуџевић нам каже да нема помака у откривању
починилаца и гневан предлаже сврставање свих санџачких партија под један барјак.

  

- Тачно је да сам раније критиковао и Зукорлића и Љајића, али сматрам да нам је више
него икада потребна широка коалиција, пошто смо мала национална заједница. Нећу
одустати ни од идеје да се бошњачки кадрови повуку са државних функција, док се не
открију починиоци и налогодавци вандалског напада - рекао нам је Џуџевић.

  

Љајићев СДПС не жели да улази у нови вртлог пазарских страсти. Они подржавају
захтеве да се починиоци открију, али политичку будућност желе да граде као грађанска
странка која већ има 130 одбора широм Србије.

  

ЗАХТЕВ Бошњака да Скупштина хитно расправља о њиховим правима до уторка
поподне није упућен парламенту. - Уколико такав предлог стигне, не бих имала никакав
проблем да закажем седницу и у предвиђеном року од три дана определила бих се о
термину - рекла нам је Славица Ђукић-Дејановић, председница Скупштине.

  

Председник Политичког савета СДА Бајрам Омерагић брани Џуџевића, али не жели да
прича о политичком пакту свих Бошњака.
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- Цео тај случај попримио је једну конотацију јер полиција није успела у најкраћем року
да открије нападаче - чули смо од Омерагића.

  

И Бошњачка демократска заједница сумњичава је према Џуџевићевим унионистичким
плановима. Емир Елфић, лидер ове партије, за коју важи да је блиска муфтији
Зукорлићу, не крије сумње да је реч о предизборној кампањи.

  

Посланик и функционер ЛДП Кенан Хајдаревић поздравља Џуџевићеве изјаве о кршењу
права Бошњака.

  

- Владајуће странке морају да кажу да ли има истине у Џуџевићевим наводима или је то
само почетак предизборне кампање. ДС мора да има јасан став, јер оптужбе долазе од
посланика који подржава Владу - казао је Хајдаревић.

  

Док се центрифуга нових тензија у Пазару захуктавала, до нас је стигла незванична
информација да би до краја недеље требало да заседа Савет за националне мањине, на
чијем челу је премијер Мирко Цветковић.

  

(Вечерње новости)
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