
Расим Љајић: Горан Хаџић ће бити брзо ухапшен 
четвртак, 14 јул 2011 18:04

Председник Савета за сарадњу са Хашким трибуналом Расим Љајић изразио је уверење
да ће једини преостали хашки бегунац Горан Хаџић бити брзо ухапшен. У интервјуу за
Нови магазин, Љајић је рекао да не зна где се Хаџић налази али да мисли да ће брзо
бити ухапшен.

  

- Раније су сви капацитети били усмерени на Караџића и Младића. Сигуран сам да је ово
далеко лакши случај него они и да ће брзо бити у Хагу. Хаџићу би најбоље било да се
преда и користи помоћ коју наш закон предвидја, а коју неће имати ако буде ухапшен.
Предаја је најбоља опција и за њега и за његову породицу – изјавио је Љајић.

  

Коментаришући изјаве главног тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца да ће
"давити" Србију док не изручи Хаџића, Љајић је рекао да је Хаг "давио" Србију свих ових
година, иако није било потребе.

  

- С дављењем и без њега, Србија је изручила највећи број оптуженика - 45, а убрзо ће и
Хаџића. Према томе, Србија ће своју обавезу испунити и окончати сарадњу с
Трибуналом на најбољи начин - рекао је он.

  

Говорећи о парламентарним изборима и најави да би његова Социјалдемократска
партија Србије могла да наступи са Уједињеним регионима Србије (УРС) Младјана
Динкића, Љајић је рекао да ће на јесен разговарати са свим чланицама владајуће
коалиције и договорити се.

  

- Мислим да је најбоље да идемо у три колоне, бар ћу се ја залагати за то пошто мислим
да тако можемо оставити максималан учинак и освојити више мандата него као широка
коалиција каква је била сада - рекао је он.
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Према његовим речима, у једној колони би била Демократска странка, друга би била
окупљена око Социјалистичке партије Србије а трећа око УРС.

  

Он је, такође, изразио уверење да ће и у Санџаку његова партија поновити резултат с
претходних локалних избора, односно освојити власт.

  

- Рачунам на исту коалицију као на републичким изборима. Заједно Г17 плус и СДП
начинили су добре резултате на локалним изборима у Аранђеловцу и Бору и не видим
зашто то не би поновили и на другим местима и у санџачким општинама - рекао је Љајић
за Нови магазин.

  

(Блиц)
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