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Јануар 

"Тадић је ушао у шталу да љуби теле. Вук је љубио овце. Не би ме чудило да и Динкић  
почне да љуби мачиће и кучиће. Нажалост, љубљени још немају право гласа. Много је  
боље и часније пољубити неку лепу девојку." (Ивица   Дачић, председник СПС-а,
"Курир") 

"Рокови су се обијали о главу онима који су их и постављали. [...] Треба се манути  
помињања одређених рокова, па и година." (Војислав   Коштуница, председник Владе
Србије, "Блиц") 

"Председник Србије, вероватно под утицајем Боже Ђелића, жели од наших свиња да
направи   пудлице, да генетски трансформишу свиње највероватније у пудлице – јер
Ђелић много   воли пудлице." (Велимир Илић, председник Нове Србије,   РТС) 

"С писмима које је у предизборној кампањи женама слао председник Тадић дешавале су 
 се чудне ствари. Добила га је и моја покојна баба." (Драган   Шутановац, потпредседник
ДС-а, "Блиц") 

"Први пут у својој дугогодишњој каријери видео сам да један професионални
симфонијски   оркестар не долази на пробу, јер треба да, како ви кажете у Србији,
'кисели' неко   поврће па да га ставља у тегле!" (Данијел Ђулио   Молес, диригент из
Италије, напуштајући Нишки симфонијски оркестар, "Вечерње новости")   

Фебруар 
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"Албанци који на Косову протестују нису ни прочитали мој предлог. Да су га читали,   не
би имали разлога за протест." (Марти Ахтисари,   специјални изасланик УН за Косово и
Метохију, "Прес") 

"Потрошили смо то што смо потрошили, а платили смо то што смо платили." (Драган  
Тодоровић, потпредседник СРС-а, "Прес") 

"Ко је против?! Не знам." (Борка Вучић, председавајућа   Скупштине Србије, на
шапутање најмлађих посланика да изговори "ко је против", РТС)   

"За нас је важно да Влада буде функционална, што значи да има простора за неке друге
  функције." ( Владимир Хоман, функционер Г17 Плус,   "Прес") 

"Ја говорим да речима буде тесно, а тумачењима широко." (Вук   Драшковић, као
одлазећи министар спољних послова, "Курир") 

Март 

"Ако ДС прихвати да премијер буде Коштуница, онда ће се, чини ми се, заиграти
'козарачко   коло' на гробу Зорана Ђинђића." (Владан Батић,   лидер ДХСС-а, "Дневник")

"Преговори о формирању владе личе на закључење брака између особа истог пола." (То
мислав Николић, заменик председника СРС-а, РТС) 

"Сви знају и могу да упореде како је у просвети било пре две године и како је данас.  
Међутим, чак и да то нико не зна – то зна Свети Сава. Мени је то довољно и најважније."
  (Слободан Вуксановић, одлазећи министар просвете,   "Глас јавности") 
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"У очајању сам често вређао судије, али сам увек имао аргументе." (Војислав Шешељ,   у
Хашком трибуналу, "Бета")

"Нисам знао ни шта је теквондо када сам постао председник теквондо Савеза. Ја сам  
рекао – реците ми, људи, шта је то, чим се бију, мачеви, мотке неке, кажу нису мотке..."   
(Зоран Анђелковић Баки, бивши посланик СПС-а, РТС)   

Април 

"Срби имају право да се врате [на Косово и Метохију]. Срби су добродошли да се врате.  
Већина Срба који су отишли после јуна 1999. отишли су својом вољом." (Николас   Бернс,
државни подсекретар САД, "Политика") 

"Не пратим превише пажљиво [ суђење за убиство премијера Зорана Ђинђића]. Знам
само   да ће осудити невине људе." (Томислав Николић,   заменик председника СРС-а,
"Прес") 

"Требало је истражити могућ допринос жртве извршеном кривичном делу." (Ненад  
Вукасовић, бранилац Звездана Јовановића, оптуженог да је пуцао у премијера Зорана  
Ђинђића, "Б92") 

"Глупост је тврдња да сада губимо новац јер није формирана влада! Као да је неко   био
у нечијој глави, па зна да је тај хтео да инвестира у Србију..." (Милан   Париводић,
координатор Министарства финансија, ТВ "Кошава") 

"Уз пуно поштовање речи Санџак, тај се део Србије зове Рашка. Да није тако, ја бих   се
презивала Санџаковић." (Санда Рашковић-Ивић,   функционер ДСС-а, "Прес") 

Мај 
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"Ово је био лош месец за људска права у Европи, јер је Србији дозвољено да отпочне  
шестомесечно председавање Саветом Европе." (Наташа   Кандић, директорка Фонда за
хуманитарно право, "Политика") 

"Шешељ ми је честитао [на избору за председника Скупштине] и рекао да будем
толерантан   према опозицији, казао је: 'Онако како сам те учио'." (Томислав   Николић,
као председник Скупштине, "Политика") 

"То да ли сам ја лично учествовао у преговорима... То не знам!" (Милош   Алигрудић, шеф
посланичког клуба ДСС-а, РТС) 

"Владе се мењају, али ја не остајем – ја одем па се вратим." (Томица   Милосављевић,
нови/стари министар здравља, који је подносио оставке у свакој влади   у којој је био,
РТС) 

"Мој српски није сјајан, али бар користим више падежа од Карића." (   Амџат Мигати,
Јорданац и посланик СРС-а, "Вечерње новости") 

Јун 

"Постоји потреба да се изгради 'топла комуникација' између две скупштинске зграде,   и
то подземним пролазом какав је онај на Теразијама." (Оливер   Дулић, председник
Скупштине, "Политика") 

"Чеда Јовановић је био мој политички шеф, он је био шеф посланичког клуба
парламентарне   већине којој је припадала моја странка којој сам ја припадао." (Душан
Михајловић,   бивши министар полиције и бивши председник Нове демократије, РТС)

"Скоро две године имамо пензионера као државног тужиоца Србије. Да се мало
нашалим,   могли смо имати покојника..." (Владан Батић, посланик   на листи ЛДП-а, РТС)
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"Од натприродних ствари у животу сам видео само натприродно добре рибе." (Милорад  
Вучелић, социјалиста, "Курир" ) 

"Мени уживо нису свирали само Бетовен и Шопен, јер сам био мали када су они били  
живи." (Драган Марковић Палма, председник Јединствене   Србије, "Курир") 

Јул 

"Косовски економски потенцијал је огроман и Бог је ову земљу благословио природним  
ресурсима. Мислим да ће за десет до дванаест година Косово бити најразвијенија земља
  на свету." (Стивен Шук, као заменик шефа УНМИК-а,   "Танјуг") 

"Један број Срба на Косову заиста живи тешко, али и Албанци живе тешко." (Жарко  
Кораћ, посланик на листи ЛДП-а, РТС ) 

"Могу да вам кажем тих неколико једноставних истина које су контроверзне као што   је
било и то време." (Чедомир Јовановић, председник   ЛДП-а, ТВ Авала) 

"Повећање плата је веће него што показују цифре јер су цифре неупоредиве." (Мирко
Цветковић, министар финансија, "НИН") 

"Јапанци не могу да живе у Јапану као Срби у Србији. Кад бисмо ми живели у великим  
становима и јели месо сваки дан, финансијски то не бисмо могли да издржимо." (Тадаши
Нагаи, амбасадор Јапана, "Прес") 

Август 

 5 / 9



Речи и мисли 2007.

Пише: Александар Лазић
среда, 02 јануар 2008 01:59

"Сваког дана кад чујем да је неко напао Војислава Коштуницу, поуздано знам да је   он
урадио нешто добро. Судбина великих државника је да их стално нападају политиканти  
и мали, врло упорно и острашћено." (Драган Јочић,   министар полиције и потпредседник
ДСС-а, "Курир") 

"Учествовање у Партнерству за мир је као учествовање у купу УЕФА, просто то је у  
интересу свих земаља чланица." (Душан Спасојевић,   помоћник министра одбране
Србије, "Б92") 

"Не би ни Министарство функционисало да ја не дајем идеје. Ја не знам да све то
уобличим   у форму. На пример, увели смо субвенцију од 7.000 динара за бика. Нисам
знао да   се бик зове домаће говече сименталске расе, али знам шта је суштина." (Слобо
дан   Милосављевић, министар пољопривреде, "Курир") 

"Кад се каже планина – са Овчара и Каблара, под Јавором село што је, кад се каже  
река – Морава, Дунав, Сава и Дрина, кад се набрајају градови – Чачак, Ужице, Београд, 
 Топола, Нови Сад, Ниш, сви су у нашим песмама. И зато је Гуча бренд." (Милољуб  
Албијанић, потпредседник Скупштине, дижући саборску заставу у Гучи, РТС) 

"ДС можда има сараднике на оном свету који су им скупљали потписе. Не разумем се   у
то јер нисам имао прилике да сарађујем са вампирима и сотонама. Нападају ме
политички   вампири, па ћу морати да носим бели лук и босиљак." (Добривоје  
Будимировић Биџа, председник општине Свилајнац, о иницијативи за његов опозив,
"Глас   јавности") 

Септембар 

"Председнички и локални избори требало би да се одрже тек када се реши
фундаментално   национално питање – да Косово остане у саставу Србије. Док траје
ова операција нема   игранке." (Драган Јочић, потпредседник ДСС-а, "Бета")   

"Ми смо се приликом избора Радована Јелашића руководили тиме што је он стручан, а  
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уважили смо и чињеницу да је он био једини кандидат." (Славољуб   Матић, члан Одбора
за финансије из ДСС-а, "Прес") 

"Потпуно га [епископа Филарета] подржавам у штрајку и очекујем да ће га спровести   до
краја." (Биљана Ковачевић - Вучо , председница   Комитета за људска права, "Време") 

"Приметио сам да сам се мењао док сам био на власти. Олакшали су ми кад су ме
сменили.   Интимно желео сам прилику да се ратосиљам тога и да будем онај човек с
којим сам   могао да живим." (Милан Ст. Протић, "историчар   и учесник у
петооктобарским дешавањима", "Политика") 

"Ви само то знате – будала министар у Влади Србије, који побеђује на свим изборима.  
Ајде, бре, наркоману један, видиш да ти сијају очи! Ово је задњи пут да разговарам   о
концесији и да разговарам с наркоманом, што ти сијају очи, господине Костреш?   Што ти
сијају очи, што се знојиш толико, што су ти црвене уши тако?" (Велимир   Илић, министар
за инфраструктуру, Бојану Кострешу, ТВ "Пинк") 

Октобар 

"За Косово постоји само једно решење – потпуна независност је наш компромис, док   је
претензија Србије за суштинску аутономију хегемонистична." (Хашим   Тачи, председник
Демократске партије Косова, "Данас") 

"Ми не можемо одмах пуним капацитетом ући у демократију јер још нисмо стасали. Дивно
  би то било кад би се све бирало, кад би најбољи били на правим местима, али то је,  
једноставно, немогуће. Људско друштво није савршено да баш најбољи буду свуда, мада 
 томе тежимо." (Драган Јочић, потпредседник ДСС-а,   "Грађански лист") 

"Највише сам кажњаван за своје врлине, што нисам умео да мрзим, што нисам умео да  
будем злопамтило и за немање личног порива за влашћу." (Вук   Драшковић, писац и
председник СПО-а, "Вечерње новости") 
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"Било је застава са кукастим крстом, али због дигнитета [антифашистичког] скупа нисмо 
 хтели да их уклонимо." (Ненад Чанак, председник   ЛСВ-а, "Прес") 

"Доста ми је свега! И новинара нарочито! Те ваше колеге не само што на мој посед  
улазе без дозволе, већ су неки од њих сексуално злостављали моје овце! Питајте
полицију   у Чачку, они имају белешку." (Велимир Илић, министар   за инфраструктуру,
"Прес") 

Новембар 

"Објективно рецимо да шансе за продор [на последњој рунди преговора Београда и
Приштине]   не постоје, али се веома надам да има шансе за напредак." (Александар  
Боцан-Харченко, руски представник у тројци Контакт групе, "Блиц") 

"Решење за заустављање шовинизма и насиља у Србији је да Војводина треба да добије 
 статус Хонгконга, а да Косово буде независно." (Павел   Домоњи, шеф новосадске
канцеларије Хелсиншког одбора за људска права у Србији, "Бета")   

"Желим Шешељу да победи Хашки трибунал како је то урадио Слободан Милошевић." (И
вица Дачић, председник СПС-а, "Бета") 

"Мој највећи успех је стабилан динар, али неуспех је моја политичка каријера. Мислим  
да нисам за политику." (Млађан Динкић, председник   Г17+, "Стандард") 

"Да вам кажем, што се тиче те отмице која је, ја мислим мени уништила више живот   него
Мишковићу... Њега је то коштало само седам милиона, а мене много више. Понекад  
размишљам шта би се десило када би га данас неко отео. Да ли би неко... да ли би   било
више оних који кажу – заслужио је или оних који кажу – то је страшно, само   о томе
размишљам?" (Чедомир Јовановић, председник   ЛДП-а, "Утисак недеље") 
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Децембар 

"То што је Милошевић умро, апсолутно није у мојој надлежности." (Карла   дел Понте,
одлазећи тужилац Хашког трибунала, "Бета") 

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

"Приведимо крају разговор о клозетима да бисмо завршили расправу о безбедносним
службама."   (Оливер Дулић, председник Скупштине, "Политика")   

"Што се ДСС-а тиче, избори нису расписани." ( Милош   Алигрудић, шеф посланичког
клуба ДСС-а, "НИН") 

"Ево, ових дана поново обилазе села, видео сам програме појединих политичара, улазе  
у штале – и од јаких парфема неће власници да их приме да уђу у штале да им стока   не
добије астму." (Драган Марковић Палма, председник   Јединствене Србије, РТС) 
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