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(1– 31. јануар 2010)

  

Умерен и у посту

  

"Нисам ја неки тип за пост. Једне године сам пробао и то је било то." (Драган Марковић
Палма, председник ЈС-а и градоначелник Јагодине, 4. јануар 2010, "Ало!")

  

Браниоци села Рачак ослободили Книн?

  

"Хрватски народ никад неће заборавити допринос грађана Косова током рата у
Хрватској." (Стјепан Месић, одлазећи председник Хрватске, у
Приштини, 8. јануар 2010, "Бета")

  

Томијански календар

  

"Томислав Николић би највише волео да се понови протекла година у којој није било
избора и није дошао Шешељ." (Ђорђе Вукадиновић, 10. јануар 2010,
"Политика")

  

И тужба и контратужба против нас

  

"Ми смо овом тужбом практично себи ускратили право да поставимо питање зашто нам
се то у Хрватској десило." (Чедомир Јовановић, председник ЛДП-а, о контратужби
против Хрватске, 10. јануар 2010, "Бета")
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У блато ко није за НАТО

  

"НАТО да, референдум не. Политичка елита мора да зна све што народ не зна, јер му
није ни казано, и дужна је да преузме одговорност." (Вук Драшковић, председник
СПО-а, 13. јануар 2010, "Вечерње новости")

  

Мењајте жене (или странке) 

  

"За пола парламента рођене жене не би гласале." (Горан Јешић, председник општине
Инђија и члан ГО ДС-а, 14. јануар 2010, "Прес")

  

Пандорин чамац

  

"Повећање зарада довело до отварања Пандорине кутије, јер бисмо имали плиму таквих
захтева." (Расим Љајић, министар за рад и социјалну политику, 19. јануар 2010, "Шта
радите, бре" РТС-а )

  

Извештај о (стомачним) проблемима

  

"Све сам прецизно сакупио и спремио за предају, али сам због стомачних проблема
остао код куће." (Слободан Милосављевић, министар трговине, о разлозима који су га
спречили да преда извештај о имовини, 19. јануар 2010, "Прес")

  

Верујемо да вам ништа не верујемо
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"Овде политичарима мање верују него НАТО пакту и Хашком трибуналу заједно." (Расим
Љајић, као председник Социјалдемократске партије Србије, 20. јануар 2010, РТС)

  

Имиџ је ништа, лоби је све

  

"Иако Месић делује жовијално и шарлатански, он је озбиљан албански и НАТО лобиста у
региону." (Ђорђе Вукадиновић, 20. јануар 2010, "Прес")

  

Заветован на ћутање (послеизборна тишина)

  

"Могу да будем незадовољан избором новог патријарха, али од мене то никада нећете
чути. Могу да будем задовољан, а и то никада од мене нећете чути." (Томислав Николић,
као "хришћанин и православац", 22. јануар 2010, "Танјуг")

  

Антипандемијски лоби 

  

"Антивакцинални лоби је јак, било је много неоснованог отпора, лекари су пали на
испиту, али сада је дошло време да подвучемо црту и да наставимо са вакцинацијом, ако
можемо и да је омасовимо." (Томица Милосављевић, министар здравља, 26. јануар 2010,
"Вечерње новости")

  

"Ми имамо пандемијску ситуацију, без обзира што сад имамо потпуно миран период, и у
таквој ситуацији човек не може да се повуче иако можда у том тренутку то жели." (Пред
раг Кон, након што му је одбијена оставка на место председника Радне групе за праћење
пандемије, 29. јануар 2010, "Дојче веле")
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Јелек, антерија и трака око руке

  

"СНС ће увести Србију у ЕУ, а ја сам убеђен да једног дана можемо да будемо у друштву
са свим европским народима, а да нас онда, као и сада, на улици познају да смо Срби." (
Томислав Николић, председник СНС-а, 26. јануар 2010, РТС)

  

"Ја сам сада једини политичар у Србији који написмено има да није шпијун." (Александар
Вучић, заменик председника СРС-а, 
28. јануар 2010, "Танјуг")

  

"Нисам прешао у СНС да бих се светио било коме у Демократској странци, нити да бих
се заштитио од суђења. Пошто себе сматрам озбиљним, а не ликом из каубојског филма,
кроз живот ме не води жеља за осветом било коме." (Горан Кнежевић, бивши
градоначелник Зрењанина, о преласку из ДС-а у СНС, 29. јануар 2010, "Прес")

  

Нинослав српски

  

О 75 година "НИН"-а, 27. јануар 2010, "НИН":

  

"Зашто би избор патријарха био важнији од чињенице да у Србији постоји недељник који
је преживео један светски и два балканска рата?" (Срђан Радуловић, главни и
одговорни уредник "НИН"-а) 

  

"Нисам неки Нинослав, али га пратим." (Зоран Костић Цане, вођа "Партибрејкерса")

  

ВРЕМЕПЛОВ
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"Владе се мењају, али ја не остајем – ја одем па се вратим." (Томица Милосављевић, мај
2007, "Шта радите, бре?" РТС-а)

  

"Србија, спремна за рат, највећа је залога мира." (Вук Драшковић, на митингу, 9. јун 1991)
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