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"На оптужбе које се чују с времена на време на рачун Лиге да је у питању некакво наше
антиуставно деловање одговарам: па наравно да је антиуставно." (Ненад Чанак,
председник Лиге социјалдемократа Војводине, 15. јануар 2009, "НИН") 

  

"Доста је било да жирафе живе у Београду, а да пасу у Србији. Хајде мало да жирафе
живе у Србији, а да пасу у Београду." (Драган Марковић Палма, градоначелник
Јагодине, 20. јануар 2009, "Б92") 

  

"Постоји нешто што се зове навика и било би ружно да политичари кажу грађанима да
престану да пуше зато што су цигарете скупе и штете њиховом здрављу. Како да
помогнемо сваком грађанину појединачно уколико се не боримо за то да не поскупи оно
што је, на неки начин, животна намирница." (Драган Марковић Палма, заменик шефа
посланичке групе СПС-ПУПС-ЈС, 28. јануар 2009, "Политика") 

  

"Колегинице Наташа Јовановић, останите на мени, молим вас." (Драгољуб Мићуновић,
посланик ДС-а, 29. јануар 2009, према "Пресу") 

  

"Тома [Николић] ми је и поуздан пријатељ и искрена другарица." (Јоргованка Табаковић,
посланик СНС-а, 01. фебруар 2009, "Данас") 

  

"У Кркобабића сам се страховито разочарао, сматрао сам га моралним човеком, а
показало се да деда лаже боље од Динкића!" (Велимир Илић, председник НС-а, 02.
фебруар 2009, "Правда")
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"Те 1993. Славица [Ђукић-Дејановић] ми се опасно свиђала! Сјајно је изгледала,
фантастично!" (Велимир Илић, 12. фебруар 2009, "Курир")

  

"Гордана Поп-Лазић глуми страшило и диже и руке и ноге у парламенту." (Томислав
Николић, шеф посланичког клуба "Напред Србијо", 14. фебруар 2009, "Политика")

  

"У животу не треба слепо веровати, а политичарима посебно." (Славица
Ђукић-Дејановић, председница Скупштине из СПС-а, 18. фебруар 2009, "Вечерње
новости") 

  

"Радикале не занима када ће пасти ова влада, јер она суштински и не постоји." (Драган
Тодоровић, потпредседник СРС-а, 19. фебруар 2009, "Прес") 

  

"Ми и дан-данас, у не малој мери, извозимо оно што смо извозили у 15. веку." (Божидар
Ђелић, потпредседник Владе, 10. март 2009, "Б92") 

  

"И по садашњем закону није забрањено педерима да буду хомосексуалци." (Драган
Марковић Палма, председник ЈС-а, 21. март 2009, "Двоугао" ТВ "Б92") 

  

"Живот на селу је идиотски." (Весна Пешић, посланик ЛДП-а, 20. март 2009, "Београд
ноћу" ТВ "Студио Б")

  

"Постоје велике разлике између та два слогана, иако личе, али то је нормално јер се
избори често одржавају. Наш слоган има више речи и подразумева радњу која почиње
данас, а њихов подразумева да ће се нешто десити одмах. Наш је фантастичан!" (Алекса
ндар Вучић, заменик председника СНС-а, о садашњем слогану СНС-а "Будућност
почиње данас" и слогану ДС-а "Будућност одмах" из 2003, 24. март 2009, "Прес")
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"Рекли су ми да не дајем изјаве медијима." (Мирко Цветковић, председник Владе, 27.
март 2009, "EMportal") 

  

"Верујем да ни Кркобабић не памти овакву кризу." (Млађан Динкић, министар економије,
27. март 2009, "Блиц")

  

"Томислав Николић је умни болесник. У психологији би се његов профил назвао
оцеубицом! А уз то је, уз помоћ неких, постао и монструм. Политички монструм." (Гордан
а Поп-Лазић, 03. април 2009, "Прес")

  

"Шта ви уопште хоћете? Да ли сте ви крштени, јесте ли ви уопште нормални? Молим вас
да повучете овај идиотски закон!" (Весна Пешић, посланик ЛДП-а, министру Милану
Марковићу, 09. април 2009, "Политика") 

  

"Сад сте ме натерали да размишљам шта ћу да кажем, иако не мислим баш увек шта ћу
да кажем." (Слободан Милосављевић, министар трговине и услуга, на питање да ли је
"Икеа изненађење најављено при представљању 100 дана Министарства", 10. април
2009, "Б92") 

  

"Ја не могу да радим овај посао тако што ћу на магарцу путовати по Србији. То бих
предложио оним политичарима који су Србију вратили у камено доба, а који су при том
дали себи довољно слободе да отму и украду све оно што их данас чини другачијим од
мене. Ја аутомобил сматрам превозним средством..." (Чедомир Јовановић, председник
ЛДП-а, одговарајући на питање о "џипу од 60-70 хиљада евра", 16. април 2009, "Сведок"
РТС-а)

  

"Моја жена, која је сликарка, не фарба јаја само у црвено. Сваком детету, сину, снајама и
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унучићима наменски припрема ускршња јаја. Млађем сину, рецимо, осликава грб
Партизана јер је ватрени навијач црно-белих, а старијем неки мотив из банкарства,
посла којим се бави. Мени је годинама осликавала грб СРС, али ове године ће морати да
мења знак." (Томислав Николић, као бивши заменик председника СРС-а, 18. април 2009,
"Курир") 

  

"С колегама посланицима се нећу туцати јајима јер су се сви одметнули од Бога." (Момир
Марковић, посланик СРС-а, 18. април 2009, "Курир") 

  

"Надимак Палма сам себи наденуо. У то време сви су били неки Кактуси, Хокуси, Покуси,
а ја сам хтео неку тропску биљку." (Драган Марковић, председник ЈС-а, 18. април 2009,
према "Блицу") 

  

"Црна Гора није срећна што је за једну светлосну годину испред Србије." (Миодраг
Вуковић, члан Председништва ДПС-а Црне Горе, 26. април 2009, "Курир") 

  

"Имам пара да платим и тај порез [на луксузне аутомобиле], али нећу. Не дозвољавам да
ме власт дискриминише само зато што возим јак ауто."  (Велимир Илић, председник Нове
Србије, 21. април 2009, "Правда")

  

"Руси су нашли једног бедног слугу на Балкану само у нама." (Весна Пешић, председник
Политичког савета ЛДП-а, 05. мај 2009, "Стање нације" ТВ Б92)

  

"Ако је неко у стању да себи одсече прст, тај лако може другоме да одсече главу." (Нена
д Чанак, председник ЛСВ-а, 08. мај 2009, РТВ) 

  

"Била сам изненађена што у Лувру немамо ниједну нашу икону." (Славица
Ђукић-Дејановић, председница Скупштине, после посете Лувру, 08. мај 2009, "Вечерње
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новости") 

  

"Мислим да и није толико важно колико нешто кошта већ је важно направити себи једно
лепо вече." (Радмила Хрустановић, помоћница градоначелника Београда, на отварању
"Ноћи куповине", 09. мај 2009, "Б92") 

  

"Замислите како би било да министри полегају на шине." (Млађан Динкић, министар
економије и регионалног развоја, након што је позвао раднике да не блокирају саобраћај,
14. мај 2009, "РТС") 

  

"Тачно је. Дебео сам и не везујем појас [у колима]." (Милутин Мркоњић, као предлагач
Закона о безбедности саобраћаја, 15. мај 2009, "Блиц")

  

"СПС сигурно није партија која се бори за цензус и молим истраживаче јавног мњења да
промене узорак." (Ивица Дачић, као председник СПС-а, на ГО, 31. мај 2009, "Данас") 

  

"Србија ће у 21. веку бити информатичка земља или је неће бити!" (Божидар Ђелић,
потпредседник Владе и министар за науку и технолошки развој, 31. мај 2009, "Блиц") 

  

"Молим вас, ако неко има физиолошке потребе нека подигне руку и сигнализира." (Слав
ица Ђукић-Дејановић, председница Скупштине, током гласања у Скупштини које је
трајало 40 сати, 02. јун 2009, "Мондо") 

  

"Мој задатак је да што више грађана зна шта је канализација." (Драган Ђилас,
градоначелник Београда, 02. јун 2009, ТВ "Пинк") 

  

"Мржња јесте својствена човеку, али не човеку 21. века." (Светозар Чиплић, министар за
људска и мањинска права, 04. јун 2009, "Дневник") 
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"Оптужбе ЛДП-а да сам ратни злочинац јесу покушај прасића да ме увуку у обор и тиме
стекну предност домаћег терена." (Александар Тијанић, директор РТС-а, 06. јун 2009,
према "Пресу") 

  

"Рушење православних цркава и гробаља је релативно. Варварство није у традицији
Косовара. Читава прича је непотребно драматизована и преувеличана." (Хашим Тачи,
премијер Косова, 06. јун 2009, "Курир") 

  

"Има много ствари које нисам стигао да споменем, просто сам морао да бирам из те масе
достигнућа, нисам поменуо да смо послали мировну мисију у Чад, што сматрам веома
значајним." (Мирко Цветковић, премијер, о првој годишњици Владе, 21. јун 2009, према
"Утиску недеље")

  

"Или су цене високе или су нам плате још увек ниске." (Слободан Милосављевић,
министар трговине, о цени хране, 25. јун 2009, "Блиц")

  

"Захваљујући Вуку Стефановићу Караџићу имамо азбуку, захваљујући њој имамо реч.
Имамо могућност да запишемо прошлост, да запишемо своју будућност." (Жарко
Обрадовић, министар просвете, 28. јун 2009, према "Гласу јавности")

  

"Нема бољег тренутка за промоцију српског села до Универзијаде кад ће хиљаде
спортиста пронети глас у свету о најбољем из Србије." (Саша Драгин, министар
пољопривреде из ДС-а, 29. јун 2009, "
EMportal
")

  

"Немам ја такав звук у телефону, далеко од тога. Не знам ни да ли некоме телефон

 6 / 11



Речи и мисли 2009.

Пише: Александар Лазић
петак, 08 јануар 2010 10:03

звони гроктањем. Стигла ми је нека чудна порука преко блутута и одједном се зачуо тај
звук. Заскичало је нешто и то није било нимало смешно. Шта сам друго могао него да
расклопим телефон?" (Милан Марковић, министар за државну управу, о случају
"гроктања" за време седнице Владе, 29. јун 2009, "Правда")

  

"Јелашић је у праву када каже да треба да се уради ребаланс буџета, а можда не би
било лоше урадити и два." (Момо Чолаковић, шеф посланичке групе ПУПС-а, 07. јул 2009,
"Правда")

  

"Убедљиво најгори министар у Влади је Млађан Динкић! Није бољи ни његов страначки
колега и министар здравља Томица Милосављевић. У овој Влади седе ђаволи, а не
министри који желе да раде у интересу народа. Саша Драгин је уништио српског
сељака. За Кркобабића нећу ништа да кажем, не знам да ли је човек уопште жив,
месецима се не чује." (Велимир Илић, председник НС-а, 07. јул 2009, "Правда")

  

"Јесте и није. Јесте, јер је гласао 'за'. Није, јер је рекао да је 'против'." (Вук Драшковић,
председник СПО-а, на питање да ли је министар Срећковић, потпредседник СПО-а, на
седници владе гласао за измене Закона о информисању, 11. јул 2009, "Правда")

  

"Тачно је, био сам умешан у криминал јер сам формирао Српску радикалну странку." (Том
ислав Николић, као бивши заменик председника СРС-а, 24. јул 2009, "Данас")

  

"Ја сам завршио процес размишљања." (Зоран Красић, посланик СРС-а, 30. јул 2009,
"Ало!") 

  

"Позивам Била Клинтона, Медлин Олбрајт и Дмитрија Медведева да дођу наредне
године у Гучу да се увере како је добро. Нека дође и Обама, па да седнемо под шатру и
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да попијемо неку. Нек осети тај дух, а онда ћу да га питам зашто је бомбардовао Србију."
(Слободан Јоловић, председник општине Лучани и домаћин сабора трубача у Гучи, 06.
август 2009, "Ало!")

  

"Па и ја имам утисак да живим горе нешто што статистика говори." (Слободан
Милосављевић, министар трговине и услуга
, 07. август 2009, "Прес") 

  

"Веома сам вешт, одлично пуцам, стално вежбам у стрељани. Ако могу, заштитићу се.
Ако не, Боже мој, нека страдам." (Велимир Илић, председник НС-а, 21. август 2009,
"Курир") 

  

"Ценим кандило, али ми оно није корисније од компјутера." (Чедомир Јовановић, 25.
август 2009, "Политика") 

  

"Шљива је универзални производ. Од ње можете да се наједете ако сте гладни, а ако
вам крене лоше, можете и да се напијете. То и ја понекад чиним, јер верујте, шта год да
мислите, овај министарски посао није нимало лак." (Млађан Динкић, министар економије
и регионалног развоја, отварајући Четврти сајам шљива у Осечини, 29. август 2009,
"Прес") 

  

"Према мом плану рада, Влада ће трајати до краја мандата, иако не размишљам о
временском хоризонту." (Диана Драгутиновић, министар финансија, 30. август 2009,
"Вечерње новости") 

  

"По мени је измишљен проблем расизма, јер зашто ниједан црнац никада није кажњен
због вређања белца?" (Душан Савић, бивши фудбалер, 31. август 2009, "Политика") 
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"Да су мени рекли да га стрељам, ја бих га стрељао, као што бих стрељао и самог себе
кад бих издао своју земљу." (Јово Капичић, бивши шеф Удбе, о погубљењу Драже
Михаиловића, 04. септембар 2009, "Политика")

  

"Задовољство оних који су имали несрећу да буду болесни и срећу да буду лечени и
излечени стално расте." (Томица Милосављевић, министар здравља, 05. септембар 2009,
"Прес") 

  

"Кад се ради о отпуштању радника, ја бих хтео да кажем да се погрешно цео акценaт
ставља на отпуштање радника." (Мирко Цветковић, председник Владе, 20. септембар
2009, према "Утиску недеље") 

  

"Понекад ми се чини да је Хитлер био Србин, и њега би рехабилитовали." (Ивица Дачић,
председник СПС-а, 05. октобар 2009, "Прес")

  

"Нисмо најбољи, али смо бољи од других." (Млађан Динкић, министар економије, о
"суочавању с ефектима кризе у Србији", 05. новембар 2009, "Кажипрст" Радија "Б92") 

  

"Да нисам традиционалиста, рекао бих да би на насловној страни новог пасоша, осим
ћирилице, требало да стоји и натпис на енглеском или француском, јер пасош није за
унутрашњу употребу. Али ја сам традиционалиста." (Владан Батић, посланик ДХСС-а, У
Скупштини Србије, 09. новембар 2009, РТС) 

  

"Српкиње су захтевне. Воле да им мушкарац изгледа лепо као Тадић, а да је енергичан
као Дачић." (Славица Ђукић-Дејановић, председница Скупштине из СПС-а, 18. новембар
2009, према "НИН"-у) 

  

"Сада ту имамо јако добру шансу да разговарамо са људима који нас не познају. Нити
бивши премијер Белгије Ван Ромпај, нити особа која је била задужена за спољну
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трговину у Великој Британији Ештонова нису у великој мери имали контакте са нама." (Та
ња Мишчевић, потпредседница Европског покрета у Србији, о избору нових функционера
ЕУ, 21. новембар 2009, "Вечерње новости") 

  

"Никад ми није било лакше, зато сам и весео, јер нам стижу паре из иностранства. Сви у
влади кукају, ја се једини радујем." (Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру из
СПС-а, о кредиту за Коридор 10, 23. новембар 2009, "Вечерње новости") 

  

"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")

  

"Питање реконструкције Владе вечна је тема која с времена на време добија свој
врхунац." (Мирко Цветковић, председник Владе, 04. 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") 

  

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

  

"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
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здравље." (Драган Шутановац, министар одбране, о одлуци да се децембарска класа
регрута због новог грипа помери за јануар, 18. децембар 2009, "Б92")

  

"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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