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 Министар трговине, туризма и телекомуникација и председник Социјалдемократске
партије Србије Расим Љајић оценио је да сада постоје и јачи разлози за одржавање
ванредних парламентарних избори него у претходна два пута када су они били
расписивани.

  

  "Прво због Косова, јер је важно да у наставку преговора удјете са пуним политичким
легитимитетом и капацитетом", изјавио је Љајић у интевјуу за данашњи Ало.   

Према његовим речима, логично је да се о тешким питањима преговара на почетку, а не
на крају мандата.

  

"Треће, ако већ имате протесте на којима се доводи у питање легитимитет власти, онда
нема бољег начина да се то провери на изборима", рекао је Љајић, који је навео и да
нема никаква релевантна сазнања да ли ће на пролеће бити одржани ванредни избори.

  

Он је рекао и да ће ако додје до расписивања избора, партија коју води прво
разговарати о коалицији са Српском напредном странком.

  

Упитан о градјанским протестима, Љајић је рекао како од почетка сматра да је најбољи
одговор на њих да се не коментаришу све док су они мирни и без инцидената, а
"нарочито да не лицитирамо јавно са бројем протестаната".
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"Други речима, онако како се (Александар) Вучић понашао према протестима након
председничких избора. И видели смо како су се завршили", рекао је Љајић.

  

Према његовим речима, то није игнорисање протеста, већ рационално сагледавање и
тог исказаног незадовољства, али и њиховог домета.

  

"Овај протест је толлико хетероген и по саставу учесника, и по идеолошком профилу, и
политичким порукама да једино на нашим грешкама могу да се одрже", рекао је Љајић.

  

(Бета)
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