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 БЕОГРАД - Потпредседник Владе Србије Расим Љајић изјавио у интервјуу за нови број
"Недељника" да је уморан од учешћа у власти и да се нада да неће још дуго бити у
влади.

  Он је, коментаришући оптужбе због свог дугог учешћа у влади, рекао да зна да је то
главна замерка на његов рачун.

  

"И то има своју цену. Ако сте у овом послу - или ћете бити на терену и нешто одлучивати,
или ћете са трибина да посматрате утакмицу. Верујте, знам да не могу у то никога да
убедим, али бих 10 пута више волео да сам на трибинама и да не преживљавам све ово",
рекао је Љајић.

  

Он је, међутим, додао да би ценио критику да ли је нешто добро или лоше урадио за
своју земљу, него да ли је дуго у власти, наводи се у деловима интервјуа достављеног
Танјугу.

  

"Ако ми је то једина замерка - онда сам ја на коњу. Апсолутно не кажем да та примедба
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не стоји, али у више наврата сам покушао да не будем део владе", рекао је Љајић.

  

Он каже да лично није желео да уђе у Владу ни 2012. године, али ни када је Александар
Вучић постао премијер.

  

"Ишао сам код Вучића и рекао му да бих волео да не будем део његове владе, него да
предложим неког из своје странке. Он је рекао да треба још неки озбиљни послови да се
заврше, и да су, због свега што нас очекује, потребна јака имена у влади. И колико год
ово била истина, знам да ће људи у то тешко да поверују", рекао је Љајић.

  

"А да ли сам уморан од учешћа у власти? Апсолутно јесам, преуморан сам, али надам се
да нећу још дуго бити у влади и да ћу некима то да скинем с дневног реда", додао је он.

  

Упитан због чега највише жали у политичкој каријери, потпредседник Владе је рекао:
"Што сам ушао у политику".

  

(Танјуг)
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