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(28. новембар – 31. децембар 2009)

Прекоокеански чамац

"Замислите да се задесимо, не дао Бог, на неком океану, и имамо избор да се укрцамо у
велики прекоокеански брод или у чамац... Сваки човек који је нормалан би желео да се
укрца на прекоокеански брод." (Борис Тадић, председник Србије, одговарајући на
констатацију грађанина да нас "нико питао да ли ми уопште желимо у ту њихову
Европу", 29. децембар 2009, РТС)

Координатор Aкционог тима за држање речи

Расим Љајић:

"Крај године је дошао, Младић није ухапшен и ја само чиним оно што сам најавио." (подно
сећи оставку на место координатора
Акционог тима за окончање сарадње са Хагом, 29. децембар 2009, "Прес")

"Ни под опијатима не бих могао да изговорим да ће следећа година бити бајна." (као
министар рада и социјалне политике и председник Социјалдемократске партије Србије,
20. децембар 2009, "Прес")

Рани сина пак шаљи у Авганистан
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"Боље је да шаљемо своје војнике у иностранство, него да гостимо туђе војнике у нашој
земљи." (Драган Шутановац, министар одбране Србије, 12. децембар 2009, "Данас")

Обама у Осами

"Министарка спољних послова Хилари Клинтон у једном новинском интервјуу рекла је да
је важно или ухватити или убити Обаму и друге вође Ал каиде." (14. децембар 2009,
према листу "
Зидојче
цајтунг")

Смисао безвизног живота

"Живимо без виза, али нећемо да живимо без везе, дан за даном, годину за годином" (То
мислав Николић, председник СНС-а,
02. децембар 2009, "Танјуг")

Пасош звани чежња

"Почели смо са издавањем друге генерације биометријских пасоша и ја сам понео у
Брисел један пасош [с отиском прста] да Оли Рен и Жак Баро виде како то изгледа, они
то немају у својим земљама." (Ивица Дачић, министар унутрашњих послова, 01. децембар
2009, РТС)

Лудо и бело

"Вечерас у Београду и свуда у Србији почиње луда, бела, шенгенска ноћ и зато, грађани,
биометријске пасоше у руке и видимо се негде у Европи." (Божидар Ђелић, потпредседн
ик Владе Србије за европске интеграције
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, 18. децембар 2009, "Танјуг")

Не дај да вас раставе ти медији зли

О изјави Бориса Тадића да неки министри не раде добро свој посао:

"Мислим на кога мислим, дајем им шансу да се поправе." (Борис Тадић, председник
Србије и ДС-а, одбијајући да прецизира на кога је од министара тачно мислио, 04.
децембар 2009, РТС)

"Био сам с председником Тадићем у Прокупљу кад је дао изјаву да неки министри не
раде добро свој посао. Том приликом је јавно похвалио мој рад, с тим што тај део није био
објављен у медијима, тако да се не осећам прозваним." (Млађан Динкић, министар
економије и регионалног развоја, 03. децембар 2009, "Данас")

"Нисам се препознао у изјави председника Тадића, из простог разлога – нити знам боље
нити могу више." (Расим Љајић, министар рада и социјалне политике, 04. децембар 2009,
РТС)

Генерална теорија вечности

Мирко Цветковић, председник Владе:

"Питање реконструкције Владе вечна је тема која с времена на време добија свој
врхунац." (04. децембар 2009, "Б92")
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"У следећој години ће се генерално живети боље, не за све, али генерално боље." (05.
децембар 2009, "Б92")

&

"Замислите Владу која вам поједе милион ћевапа. Јес, има их, и оваквих и онаквих, али
где стигоше?! Где стигоше толику ракију да попију? То су кључни разлози због којих
сматрамо да су избори решење да се прекине с овом лакрдијом." (Александар Вучић,
заменик председника СНС-а, 04. децембар 2009, ТВ "Б92")

Горке муке за сладак буџет

"У бољим временима буџет ће бити боље дефинисан." (Борис Тадић, председник Србије,
14. децембар 2009, "Б92")

"Није тачно да сам ја гласао за буџет јер су ми људи на власти помогли око
посластичарнице! Имам ли ја право да гласам према савести? Е, желео сам као грађанин
Србије да дам допринос институцијама, како не би настао колапс у држави! Није било
никакве трговине, јер Влада не даје дозволе за посластичарнице." (Јован Дамјановић,
независни посланик и бивши члан СРС-а, 22. децембар 2009, "Прес")

"За пензионере 'нема зиме', они могу да буду спокојни, нека све око њих у држави и
пропадне али ће они бити намирени." (Миша Бркић, уредник економске рубрике, 02.
децембар 2009, "Политика")

&
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"Прелазак студената ових који су испунили цензус тај... бодове… да не могу да пређу на
буџетску пензију због тога што ће се пензије, буџетски трошак се неће моћи због
пензија..." (Јован Кркобабић, потпредседник Владе, 31. децембар 2009, према
"Политици")

За паметнији Вождовац

"Вождовчани нису у довољној мери били свесни важности ових избора." (Бранко
Арсенијевић
кандидат за предсе
дника Општине листе
"
За бољи Вождовац – Борис Тадић
"
, 07. децембар 2009, РТС)

,

Седам година (не)среће

"Од седам година колико Г17 плус постоји, само пола године је био у опозицији, што није
добро." (Млађан Динкић, председник Г17, 16. децембар 2009, "Данас")

Не може им грип ништа (јачи су и од Мишковића)

"Не бих узео Мишковићеву вакцину, па да ми кажу 'умрећеш сутра'." (Велимир Илић,
председник НС-а, 09. децембар 2009, "Недељни телеграф")

"Ако ја примим вакцину, да ли могу да добијем написмено гаранцију да ми неке функције
неће заказати." (Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру, 04. децембар 2009,
"Курир")
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Кадар утећи и уклонити

"Из ЛДП-а сам утекао кад је постало сасвим очигледно да је прави председник те
странке, уместо њеног лидера, један од тајкуна из еспеесовско-јуловско-шешељевске
епохе и администрације, а право председништво труст лопова из Инсајдера, с најближом
родбином и пријатељима." (Никола Самарџић, историчар, у на свој захтев уклоњеном
тексту са сајта, 04. децембар 2009, "Пешчаник.нет")

Дискриминација по криминалној основи

"Сигурно је за Србију боље да Бранко Ружић или неко из неке друге странке буде у
управи него неко чије се име налази у 'Белој књизи'." (Ивица Дачић, председник СПС-а,
о Бранку Ружићу, председнику ИО СПС-а и новоизабраном члану УО ФК "Партизан", 22.
децембар 2009, "Б92")

Аутономија за (по)четнике

"Између СНС-а и СВМ-а више нема политичких размимоилажења и могућа је сарадња
после наредних избора. Степен постигнуте аутономије Војводине никад нећемо мењати
и у том погледу СВМ може да буде миран. У последње две године имам незамисливо
честе контакте са Иштваном Пастором." (Томислав Николић, председник СНС-а, 24.
децембар 2009, "Блиц
")

Знање и имање (скоро) свега

"ДСС је, мада невољно, у једном тренутку напредњацима дао оно што им је било
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потребно – опозициони легитимитет и руске везе – а гласове и инфраструктуру су
Николић и Вучић ионако већ имали." (Ђорђе Вукадиновић, 12-13. децембар 2009,
"Правда")

"Николићу лично у животу желим све најбоље, али колики год успех он постигао као
политичар, и даље ће остати издајник. С моралног аспекта њему тај успех неће значити
ништа. " (Драган Тодоровић, потпредседник СРС-а, 10. децембар 2009, "Данас")

Није вотка ракија

"Где год да кренем у Србији, видим ракију! И у државним институцијама, у школама,
црквама..." (Александар Конузин, амбасадор Русије, уручујући орден Милутину
Мркоњићу,
26. децембар 2009, "Прес")

Лично (ми) прич'о Черчил

"Да ли је неко питао Винстона Черчила да ли је нарушио достојанство Уједињених нација
када је бацио ципеле 1956. на Никиту Хрушчова?" (Гордана Поп-Лазић, посланик СРС-а,
о инциденту када је некадашњи председник СССР-а Никита Хрушчов лупао ципелом o
сто због излагања делегата са Филипина у УН 1960. године,
29. новембар 2009, према "Политици")

Прича о добром виноградару

"Обавештен да сте бившег премијера Зорана Живковића узели да вам пише колумну,
рекао сам – 'Немогуће. Како дотични да пише кад не зна да куца?' [...] Елем, од дана кад
је укопао први чокот, сомелије Живковић није више у сродству са собом." (Александар
Тијанић, генерални директор РТС-а, у писму главном уреднику Зорану Пановићу, 04.
децембар 2009, "Данас")
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Независни полемичар на неутралном е-терену

"Зато сам одлучио да на феномен полемике à la Вукадиновић упозорим на неком
неутралном терену. Одабрао сам E-новине зато што су познате по својој независној
уређивачкој политици."
(Јан Бриза,
"новинар из Новог Сада", у другом одговору на текст "Само Бриза Србију спасава"
Ђорђа Вукадиновића, 22. децембар 2009, "Е-новине")

Фама о Басари

"Ново је Басарино заиста 'фамозно' писање колумни. Басара је ерудита ретке,
племените сорте. И што је још ређа одлика, какву поседују само посебни мезимци муза –
он је фасцинантно луцидан. Идеје код њега севају као муње, а богами му и речи понекад
грме као громови." (Јан Бриза, "новинар из Новог Сада", о колумнама Светислава
Басаре, 17. децембар 2009, "Данас")

Херој на санкама

"Зар стварно мислите да се може возити бахато на минус три у кошуљи кратких рукава?
Па то онда говори о мени као човеку невероватне физичке спреме који може да издржи
ту температуру и то под ветром код којег отказују витални органи у року од само пар
минута!" (Ненад Чанак, председник ЛСВ-а, о вожњи моторних санки у пешачкој зони ,
21. децембар 2009, "Бета")
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"Моторне санке не спадају у категорију моторних возила, тако да не потпадају под утицај
новог закона." (Дамир Окановић, директор Комитета за безбедност у саобраћају, 21.
децембар 2009, "Курир")

Без стискања

"Централни банкари су чудни људи: што их више стискате, они више неће." (Радован
Јелашић, гувернер НБС, 20. децембар 2009, према "Политици")

"Када су стручност и морал у питању, могла бих да поједем Нату Месаровић, а нисам
изабрана јер сам указивала на проблеме. Ово је лична освета." (Драгана Бољевић,
председница Друштва судија Србије, 18. децембар 2009, "Прес")

"Имам много интервенција, људи желе по сваку цену да иду у војску, али не смем да
ризикујем – велики ризик би био на мени, на свима нама, зато на првом месту нам је
здравље." (Драган Шутановац, министар одбране, о одлуци да се децембарска класа
регрута због новог грипа помери за јануар, 18. децембар 2009, "Б92")

ВРЕМЕПЛОВ

"Очекујем да Србија спроведе реформе и да коначно постане чланица ЕУ 2012, 2013.
или 2014. године." (Борис Тадић, као председник ДС-а, децембар 2007, "Б92")

"Пропаганда лажи не може да буде јача од пропаганде истине." (Ивица Дачић, као
портпарол СПС
-а, новембар 1999
, РТС)
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"Осим што ми је Дел Понтеова често доносила чоколадице, није било потребе да са њом
успоставим приватан однос." (Расим Љајић, као председник Националног савета за
сарадњу с Хашким трибуналом, јануар 2008, према "Пресу")

"Ја ћу ићи на терен, да видим како то иде за наше грађане. Радићемо са колегама из
МУП-а, општина, да се обезбеде столице, сунцобрани у овим моментима када је
потребно, вода која је потребна за децу... [Неко добацује 'Пиво!'] Пиво не може, али вода
сигурно може." (Божидар Ђелић, о гужвама при издавању нових биометријских пасоша,
јул 2008, РТС)
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