
Речи и мисли 2012.

Пише: Александар Лазић, Дејан Бараћ
уторак, 01 јануар 2013 15:14

  

Дилема Косово или Европа равна је питању мајка или лаптоп.

  

Матија Бећковић, песник и академик, "Прес"

  

У Бриселу праве експеримент с мишевима: како реагују кад пију вотку, виски, коњак и
шљивовицу. Ови који су пили коњак одали су се раскалашности у кавезу, јурили су
мишице, плесали. Ови који су се напили вискија били су мамурни и агресивни, ови с
вотком су били равни као патос и нису могли да се макну даље. А ови што су се напили
шљивовице изазвали су велико изненађење међу научницима. Они су се ухватили за
решетке кавеза и почели да вичу: "Мац-мац!" И ја сам тај виц рекао да ћу испричати
негде у јавности као најбољу карактерологију нашег народа.

  

Борис Тадић, председник Србије, о вицу који је чуо од "председника једне земље",
"Недељник"

  

Не могу се гусле ставити изнад виолончела.

  

Светислав Басара, писац, "Утисак недеље"

  

Оваквом политиком стигло се до рата са Анџелином Џоли.

  

Чедомир Јовановић, председник ЛДП-а, о филму Анђелине Џоли "У земљи крви и
меда", "Политика"

  

У "Олуји" је учествовао и Београд. Остало је да се још испита улога Београда.
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Соња Бисерко, председница Хелсиншког одбора, "Хоћу да знам" ТВ "Б92"

  

Ванредна ситуација је ситуација када се у случају временских и елементарних непогода,
као и због индустријских хаварија ангажују све расположиве службе на спасавању, док
је ванредно стање већ установљена политичка категорија у случају неких проблема.

  

Ивица Дачић, заменик премијера и министар полиције, "Бета"

  

  

Драго ми је што се то догодило, осећам се некако другачије, просто ми град изгледа
нешто другачије, мислим да је то једна нова сцена, сама та назнака значи да ће се
власти и грађани другачије гледати, просто гледам да је море веће, риба више, путеви
могу да се отворе...

  

Борка Павићевић, директор ЦЗКД-а, о добијању препоруке за кандидатуру Србије,
"Хоћу да знам" ТВ "Б92"

  

Мени је отац у наследство оставио базенчић који кошта 20.000 евра и то у хали где сам
се некада бавио производњом дечијих ципела. Шта ће Чачку старачки дом кад га имам ја
и кад сви могу да га користе, чак и јефтиније него да је то општинска зграда.

  

Велимир Илић, председник НС-а и бивши градоначелник Чачка, "Данас"

  

Свет без жена не би постојао.

  

Александар Вучић, заменик председника СНС-а, поводом 8. марта, "Пинк"
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Одвојићу мало времена да вас научим, председниче Тадићу, да играте коло, јер је оно
пре неки дан било много лоше.

  

Томислав Николић, председник СНС-а, "Б92"

  

Док је нас и пензионера биће пензија.

  

Јован Кркобабић, председник ПУПС-а, РТВ

  

  

Мислим да је за Јелену Карлеушу време или да се жени, или да иде у војску.

  

Емир Кустурица, режисер, "Курир"

  

Кад сте доктор [економије], зашто не отворите ординацију?

  

Драган Марковић Палма, председник ЈС-а, Јоргованки Табаковић из СНС-а, ТВ
"Б92"

  

Ако ускоро умрем, борбу против Трибунала наставићу и из гроба.

  

Војислав Шешељ, у завршној речи пред Хашким трибуналом, "еНовости"
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Он [Јован Кркобабић] је њихов заштитник и њихова икона. Нема права да их остави.

  

Милан Кркобабић, потпредседник ПУПС-а, о свом оцу и председнику ПУПС-а,
"Прес"

  

Мени и овој господи овде политика је потребна колико и хемороиди.

  

Срђан Драгојевић, режисер и кандидат за посланика на листи СПС-а, "Да можда
не" РТС-а

  

Не могу да једем, бре, морам да смршам, идем на изборе.

  

Ивица Дачић, заменик премијера, примајући пољопривреднике и доручак од њих,
ТВ "Б92"

  

Људи у Србији желе сигурног човека, од речи, који је и тврд кад затреба.

  

Славица Ђукић-Дејановић, председница Скупштине Србије, о Ивици Дачићу,
"Између две ватре" ТВ "Б92"

  

Сви се баве кравама, али краве не гласају.

  

Ивица Дачић, председник СПС-а и председнички кандидат, "Став Србије" ТВ
"Прва"
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Истраживање јавног мњења показало је да је међу грађанима најпопуларнија црква, па
полиција. Значи Бог, па Ивица Дачић.

  

Драган Марковић Палма, градоначелник Јагодине и председник ЈС-а, "Танјуг"

  

  

Тома Николић је био мој приправник. Тад је био грађевински техничар, а не знам шта је
сад. Шта ће Николић да ради? Канал Рајна-Мајна? Ма то су будалаштине. Или Вучић?
Тај је у политици 30 година, а само се зеза. Ови други нису вредни помена – келнери,
конобари, приучени економисти, Јоргованке и тако даље.

  

Милутин Мркоњић, потпредседник СПС-а и министар инфраструктуре и енергетике,
"Блиц"

  

Србија ће бити срећна кад Тачи дође у Београд!

  

Чедомир Јовановић, председник ЛДП-а, у Прешеву, "еИзбори"

  

Раја нема нигде. С обзиром на људске слободе, плате и стандард, рај - ако га има - три
пута је већи у развијеном делу Европе, него у Русији, Кини и Азербејџану.

  

Вук Драшковић, председник СПО-а, "Танјуг"

  

Господин Ђулијани није читао наш програм и није учествовао у писању нашег програма,
али је хандрид просент проговорио о нашем програму.
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Томислав Николић, председник СНС-а, током посете легендарног градоначелника
Њујорка Рудолфа Ђулијанија, "Медија центар"

  

Није случајно што је Томислав Николић број 12 [последњи на гласачком листићу] јер је
ово 2012. година. Нас у коалицији "Покренимо Србију" има тачно 12. И Исус Христос је
имао 12 верних апостола.

  

Драгомир Карић, заменик председника Покрета снага Србије, ТВ "Свет инфо плус"

  

У Србији влада највећи степен демократије и слободе у историји друштва.

  

Борис Тадић, председнички кандидат ДС-а, РТС

  

И ево, нека ми дају шансу, показаћу им то практично. За неколико година од Србије ћу
им направити Уједињене србијанске емирате.

  

Муамер Зукорлић, главни муфтија Исламске заједнице у Србији и председнички
кандидат, "Танјуг"

  

  

Ја сам се школовао за бављење политиком, нисам се школовао за певање – али, могу да
певам све врсте музике, па и оперу.

  

Ивица Дачић, председник СПС-а и председнички кандидат, "Између две ватре" ТВ
"Б92"
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Нисам завршавао школе да бих се тиме хвалио. Као да је за председничког кандидата
битно какву је школу завршио?

  

Томислав Николић, председнички кандидат СНС-а, "Танјуг"

  

Говорим једноставним, народним језиком који људи разумеју. Недавно ми је једна жена
на Васкршњој литургији рекла: "Господине Дачићу, Ви кад говорите, као да ја говорим.
Истина, ја додам понеку псовку."

  

Ивица Дачић, председник СПС-а и председнички кандидат, "Између две ватре" ТВ
"Б92"

  

Не занима ме титула. Мене не занима да будем енглеска краљица у Србији.

  

Борис Тадић, председник ДС-а, "Вечерње новости"

  

Изгледа да је овога пута на изборе изашао мањи број мртвих него ранијих година. Може
бити да је неком грешком са јединствених бирачких спискова нестао један број мртвих
гласача.

  

Милинко Бујишић, колумниста, "Данас"

  

Кажу да су за нас гласали само мртви. Ево, ја сам још жив и гласао сам за Бориса
Тадића.

  

Драган Ђилас, заменик председника ДС-а и градоначелник Београда, "Бета"
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И ако не будем изабран за председника ви никада нећете сазнати како су избори
покрадени. Ја само сумњам на онога ко је главни организатор свега тога, то је Борис
Тадић и цитадела око њега, дворска камарила.

  

Томислав Николић, председнички кандидат СНС-а, РТС

  

Тадић је био бољи избор него ово кажњавање и бирање човека примитивног и
политички примитивног.

  

Загорка Голубовић, антрополог, о избору Томислава Николића за председника,
"Хоћу да знам" ТВ "Б92"

  

Консултовао сам се са собом и са породицом и са најближим сарадницима.

  

Томислав Николић, председнички кандидат СНС-а, о одлуци да иде у други круг
избора, РТС

  

Знам да је Борис Тадић је био Ваш противник у кампањи. Али, пошто сам ја са њим
сарађивао претходних година, замолио бих Вас, и то је необично у мојој молби, да га
поздравите и да му пренесете моје најбоље жеље за будући рад.

  

Владимир Путин, председник Русије, приликом посете Томислава Николића
Москви, "Танјуг"   

  

Увек сам Николића ословљавао са Томо, ово је био први пут да сам му се обратио са
господине председниче. И стварно се Николић тако понашао.

  

Велимир Илић, председник Нове Србије, "Прес"
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Никад нисам певао химну, а нисам приметио ни да је остали не певају. Ја певам само по
кафанама.

  

Милутин Мркоњић, потпредседник СПС, "Блиц"

  

Не бих погрешио уколико бих рекао да је Вук Драшковић, док је вршио функцију
министра спољних послова, био најбољи министар спољних послова у 21. веку. 

  

Александар Југовић, потпредседник СПО-а, ТВ "Б92"

  

Маратонци – њих свуда има, па и у влади. Имамо и Пантелију и његовог сина, то су
Кркобабић и његов син... А имамо и Ђенку... и Кристину.

  

Млађан Динкић, председник УРС-а, "Блиц"

  

Курир: За кога навијате на Европском првенству?

  

Ломим се између фудбалске силе Немачке и... тамо где игра Меси.

  

Курир: Па он игра за Аргентину! Ово је Европско првенство.

  

Па... за Немачку и Шпанију. А знате ли зашто навијам за Шпанију? Због Палма де
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Мајорке. Некад кад укуцам "Палма" у Гуглу изађе и "Палма де Мајорка".

  

Драган Марковић Палма, градоначелник Јагодине, "Курир"

  

  

Мама је аминовала! Упознала сам моју Милицу са Милутином и – одобрава нам све. Ето,
ни ту нема проблема, само да смо ми сви живи и здрави.

  

Ана Бекута, естрадна уметница, на питање да ли је упознала мајку са Милутином
Мркоњићем, "Пулс"

  

Нажалост, немам те милионе! Да их имам, шетао бих бољу рибу од Ане Бекуте. 

  

Милутин Мркоњић, министар саобраћаја, "Информер"

  

Ја нисам гласао за Томислава Николића. Гласао сам за Бориса Тадића. Народ је одлучио
другачије.

  

Ивица Дачић, мандатар за састав нове Владе Србије, "Шта радите, бре?" РТС-а

  

Ја вама да устанем, па ви нисте нормални... Ја сам четнички војвода.

  

Војислав Шешељ, Војислава Шешељ, у Хашком трибуналу, на позив судије да
устане како би му била изречена казна, "Прес"
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Моја плата је 270.000 динара, али је то питање небитно када се говори о реформи
правосуђа.

  

Ната Месаровић, председница Врховног касационог суда, о спекулацијама да
зарађује 462.000 месечно, "Бета"

  

Дај, Боже, нашим главарима мудрости да помогну Европљанима и Американцима да се
расформира НАТО. То би био највећи допринос Црне Горе Европи и свету.

  

Амфилохије, митрополит црногорско-приморски СПЦ, "Дан"

  

Нисам никада лагао па ни у вези са бесплатним акцијама. Када сам дао предлог,
веровао сам да ће њихова цена бити 1000 евра.

  

Млађан Динкић, председник УРС-а, "Шта радите, бре?" РТС-a

  

У постизању дуговечности чиним додатне напоре.

  

Јован Кркобабић, председник ПУПС-а, "Шта радите, бре?" РТС

  

Ивица Дачић је добио признање "Најевропљанин", што значи да је примљен широм
Европе.

  

Драган Марковић Палма, коалициони партнер Ивице Дачића, о признању које
додељује српска НВО "Прва европска кућа", РТС
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Све време док сам гледао Темзу и Лондон мислио сам на Саву и Дунав – не само на Аду
Циганлију, већ и на општину Палилула све до Панчева.

  

Томислав Николић, председник Србије, уочи отварања Олимпијских игара у
Лондону, "Б92"

  

Да ли ћу бити гувернерка НБС? Има једна дивна формулација за ту врсту приче: "Ткај,
ткачу ветра, ако, кад би, да ли, да смо – а нисмо могли".

  

Јоргованка Табаковић, кандидат за гувернерa НБС из СНС-а, о новом Закону о
НБС, "Б92"

  

Из естрадних упловила сам у политичке воде само због народне воље да будем један од
представника у Парламенту.

  

Невена Аџемовић, народни посланик Нове Србије, бивша чланица групе "Моделс" и
аутор књиге "Како сачувати српски род", "Стори"

  

Естетском операцијом сам смањила груди, али првенствено из здравствених разлога.

  

Светлана Ражнатовић, фолк певачица, за магазин "Стори", према "Блицу"

  

Навијач сам Партизана, али кад видим да Душко Вујошевић напада Вучића, сигуран сам
да је Вучић у праву.
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Небојша Стефановић, председник Скупштине Србије из СНС-а, према "Куриру"

  

Пре неколико дана сам био код фризера који и даље има фискалну касу, иако мене
шиша. Моја жена је била код козметичарке која и даље куца фискалне рачуне. Желим
овом приликом да обавестим све занатлије да су им укинуте фискалне касе још од 1.
септембра и да не морају више да их држе.

  

Млађан Динкић, министар финансија и привреде у Влади Србије, "Танјуг"

  

Kад сам срела Динкића на неком пријему, и он је питао зашто се неким од нас не допада
Устав, ја сам рекла – идите десет дана у Приштину, и немојте да идете вау-вау
Грачаница и све оне посебне посете, будите, посматрајте око себе и онда напишите тај
Устав.

  

Борка Павићевић, директорка Центра за културну деконтаминацију, "Хоћу да знам"
ТВ "Б92"

  

  

Било би страшно да Шумадија буде отрована управо кад је Србија после дуго времена
изабрала председника Шумадинца. Мокра гора победити мора!

  

Емир Кустурица, као директор парка природе "Морка Гора", на могућност да се у
Мокрој Гори отворе рудници никла, "Вечерње новости"

  

Имамо изванредну комуникацију са Европом и очигледно је да Чедомир Јовановић није
добро обавештен, јер је изгубио везу са централном командом.
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Ивица Дачић, премијер Србије, "Фонет"

  

Отварам школу за старлете из неколико разлога. Под један - то ће бити прва таква
школа у свету. Под два - најлепше жене на свету су Српкиње, тако да неће бити
пријемног испита. Под три - биће предмет дипломатија, тако да ће наше лепотице имати
веће шансе да изведу нашу земљу у свет, за разлиику од наших политичара. Старлету за
председника!

  

Станија Добројевић, српска старлета, "Ало"

  

Ја сам своју политичку функцију у странци замрзла. Још ако Вам се не свиђа и то што
имам плаве очи, Ви заиста имате проблем с укусом.

  

Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије из СНС, "Шта радите, бре?"
РТС-а

  

Било је, ја бих рекао, куртоазно, пошто је господин Обама, на представљање неког од
својих сарадника да сам ја председник Србије, додао - "Па ми смо стари пријатељи, ми
се знамо".

  

Томислав Николић, председник Србије, после обраћања на 67. заседању Генералне
скупштине УН у Њујорку, "Б92"

  

Црнци могу да "нањуше" ако је некоме у крви расизам, баш као што Јевреји препознају
нацисте, а Срби Хрвате.

  

Боб Дилан, кантаутор, изјава за "Ролингстоун", "Б92"
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Мислим да геј параду у Сарајеву, на Цетињу, у Приштини или у Новом Пазару не би
могао да организује ни НАТО пакт.

  

Ивица Дачић, премијер Србије, ТВ "Б92"

  

Пошто су ово дани параде срама, набавио сам [мужјаку жирафе] Јованчи девојку, која ће
стићи у четвртак или петак у Јагодину - јер не желим да мој Јованча из Јагодине сазна
информацију да је била шетња у Београду и да, далеко било, не постане оно што
Јединствена Србија и огромна већина грађана у Србији не жели.

  

Драган Марковић Палма, председник Јединствене Србије, захтевајући забрану
"Параде поноса", РТС

  

  

Иринеј тражио забрану Прајда. Каже да је хомосексуалност ненормална. Битно да је
веровање у чаробно биће на небу нормално. Ма... Некада су хришћане разапињали на
крст, забрањивали... Данас хришћански поглавари чине исту неправду другачијима, иако
их Бог другачије учи. Како знамо шта Бог мисли? Па некада давно се обратио неким
људима, они записали и ТА НАА! Чек, чек! Ево и мени сад нешто шапуће. Записаћу.

  

Јелена Карлеуша, естрадна уметница, на свом Твитер профилу, "Блиц"

  

Захваљујући дозволама за оптичке каблове свим оператерима, држава је приходовала
милионе евра. У нормалним земљама за проналажење брзих процедура за издавање
дозвола министар би добио награду, у овој земљи министар добија затвор.

  

Оливер Дулић, бивши министар заштите животне средине и просторног планирања,
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о покушају привођења у полицију, "Вечерње новости"

  

Погрешно је упоређивати Црну Гору са било којом туристичком дестинацијом на
Јадранској обали. Предиспозиције Црне Горе су да стане уз раме Сен Тропеу, Кану,
Монте Карлу.

  

Мило Ђукановић, председник ДПС-а, "Танјуг"

  

Сада старим и сећам се свега што сам о томе говорио, а и шта о томе мислим.

  

Томислав Николић, председник Србије, о "Паради поноса", "Утисак недеље"

  

Чему било ко у Србији може да се нада у наредном периоду?

  

Радомир Николић, председник ИО СНС-а и син Томислава Николића, "Танјуг"

  

Током сусрета није било државних симбола. Ја сам носио своју значку, а и Тачи је носио
неку значку, али моја је била већа. Рекао сам Тачију - колико је Косово твоје, толико је и
моје.

  

Ивица Дачић, премијер Србије, "Блиц"

  

Ваљда је боље да певам него да кукам. Желим да живим животом овог народа. Ја не
правим музичку каријеру. А сада се многи љуте кад нећу да певам. Уосталом, Харис
Џиновић ме зове "колега".
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Ивица Дачић, премијер Србије, "Упитник" РТС-а

  

  

Македонија није случајно изабрана за моју прву посету региону. Тим гестом Србија
показује да су јој драги пријатељи и они коју су признали и они који нису признали
Косово.

  

Томислав Николић, председник Србије, "Танјуг"

  

Знате, деца имају добре инстинкте. Она гледају овог другог типа [Ромнија] и кажу то је
сератор, видим то.

  

Барак Обама, као кандидат Демократа за председника САД, "Танјуг"

  

Само од себе ми је дошло да пољубим Кетрин Ештон. Хилари је стала уз Тому, а Кетрин
уз мене, тако је било по протоколу.

  

Ивица Дачић, премијер Србије, емисија "Вече с Иваном Ивановићем" на ТВ "Прва",
"Мондо"

  

Да Србији нема РТС-а, какав год да је, све ћерке биле би као Стоја, а сви синови као
заштићени сведоци. Није случајност. То је нечији политички пројекат да се све у Србији
сведе на вечне непродуктивне сукобе и исконски рат нашег Шојића и њиховог султана
Сулејмана.

  

Александар Тијанић, директор РТС-а, обраћање студентима Факултета политичких
наука у Београду, "Време"
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Ја сам тежак човек, не зову ме лако.

  

Александар Вучић, вицепремијер Србије, на питање да ли га је звао Мирослав
Мишковић, "Танјуг"

  

Ево једна информација. На 177 сантиметара висине, обим струка ми је 60. Извадила сам
два ребра, сад мало о томе причајте. Хвала.

  

Драгана Џајић, манекенка и ћерка Драгана Џајића, "Вечерње новости"

  

Не бих да лицитирам о дугу ФК Црвена звезда, али када смо видели део докумената -
притисак ми је скочио на 210 са 130.

  

Александар Вучић, вицепремијер Србије, "Шта радите, бре?" РТС-а

  

Не бавим се приватним бизнисом ја, већ моја жена. Не видим ништа спорно у томе што
моја жена ради и тако издржава породицу.

  

Чедомир Јовановић, председник ЛДП-а, "Утисак недеље" на ТВ Б92

  

Пре ће мене да стрељају него што ће гас да поскупи, и опет ћу ја да будем одговоран.
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Душан Бајатовић, директор "Србијагаса", "Кажипрст" на ТВ Б92

  

Волео бих када би Филе, Кацин, разни представници Европске уније, долазили у
униформама. Просто, ствари би биле јасније. Био би јаснији и наш и њихов положај.

  

Матија Бећковић, песник и академик, "Блиц"

  

Без ЕУ не можемо да преживимо, јер нам је земља опустошена.

  

Александар Вучић, вицепремијер Србије, у Скупштини Србије, РТС

  

Нећемо крепати ако не уђемо у [Европску унију], нисмо пропали ни када смо пребегли
преко Албаније са краљем и целом отаџбином.

  

Петар Божовић, глумац, интервју за "Вечерње новости"

  

У случају ослобађања Готовине и Маркача, не говори се о успеху Хрватске, већ о њеном
"великом брату" који је помогао да се изврши акција "Олуја" Сви смо ми данас у кући
"великог брата", само је он неком мало рођенији.

  

Ивица Дачић, премијер Србије, "Вечерње новости"

  

Три одлуке су биле спорне. Па брат Грк [Анастопулос Панагиотис] је могао да суди у
Хашком трибуналу!

  

Душко Вујошевић, тренер КК Партизан, коментаришући суђење на мечу
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Партизан-Лијетувос Ритас, РТС

  

  

Ивица Дачић је најбољи министар полиције, а певаће и кад оде у пензију. Он не може
никада да пропадне! Зна преко 200 песама да не чита.

  

Драган Марковић Палма, председник Јединствене Србије, "Блиц"

  Најбоље ме је дефинисао Томислав Николић кад је рекао да је "Тијанић дивљи коњ који
нит се води, нит се јаше".    

Александар Тијанић, генерални директор РТС-а, НИН

  

Ако погнуте главе прихватимо белег јединог кривца, нациста модерног доба, тиме бисмо
нанели непоправљиву штету будућим генерацијама.

  

Вук Јеремић, председавајући ГС УН 2012-2013, "Блиц"

  

Рећи ћу вам први и последњи пут. Са ковчегом у којем се налазе шифре за нуклеарно
оружје, председник земље добије и тајни фолдер. Овај фолдер садржи информације о
ванземаљцима који су посетили нашу планету. Уз то вам дају и извештај о потпуно тајној
специјалној служби која врши контролу над ванземаљцима у нашој земљи.

  

Дмитриј Медведев, премијер Русије, изјава руској ТВ, Б92

  

Не могу се поредити деведесете и 2012. година. Са овим политичким искуством не бих
поново рекао да "Арнауте треба вратити у Албанију".
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Вук Драшковић, председник СПО-а, "Кажипрст" на ТВ Б92

  

Да, тачно је, верио сам се са једном Наполитанком. Разлика између нас је 49 година.

  

Силвио Берлускони, бизнисмен и бивши премијер Италије, "Canale 5"

  

Знам када ће доћи крај света. Биће то за једно 4, 5 милијарди година. Колико се ја
сећам, то је систем функционисања нашег Сунца. Све ће се завршити и реактор ће
сагорети, и то ће бити крај света.

  

Владимир Путин, председник Русије, "Танјуг"

  

Србија је у овој години имала можда највећи економски пад у Југоисточној Европи који је
узрокован јаком зимом, а потом и великим летњим сушама, као и снажним утицајем кризе
у еврозони и политичких факторима везаним за формирање нове владе. То има и добру
страну, а то је да ће Србија следеће године вероватно имати и највећи раст у региону.

  

Ивица Дачић, премијер Србије, "Танјуг"

  

  

Зар није дирљиво када Николић каже да не смемо одустати од европских интеграција,
Вучић да без ЕУ не можемо економски да опстанемо, а Дачић да нам је доста пароле
"Косово је Србија"?

  

Борис Тадић, почасни председник ДС-а и бивши председник Србије, НИН
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Премијерска плата ми није сатисфакција.

  

Мило Ђукановић, премијер Црне Горе, у емисији "ТВ Атлас", РТС

  

( Изјаве.нет )
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