
Речи и мисли 2011. 

Пише: Александар Лазић
среда, 04 јануар 2012 03:38

  

Можда бих и ја, да нисам председник Републике, био незадовољан и огорчен.

  

Борис Тадић, председник Србије, "Б92"

  

Ко је гледао снимак [митинга СНС-а] 5. фебруара, рекао је – то је лепше и од маратона.

  

Томислав Николић, председник СНС-а, о митингу 16. априла и Београдском маратону,
"Кажипрст" Радија "Б92"

  

У моменту кад смо испијали вино дошла је гатара, и када је погледала Барозов длан
видела је да ћемо до краја године добити статус кандидата за чланство у ЕУ.

  

Божидар Ђелић, потпредседник Владе задужен за европске интеграције, о вечери у
Скадарлији за председника Европске комисије Жозеа Мануела Бароза, "Смедиа"

  

Водићемо дијалог са било ким кога институције у Приштини одреде, па звао се он Хашим
Тачи или Џек Трбосек.

  

Вук Јеремић, министар спољних послова, "Упитник" РТС-а
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И шта ради наш министар спољних послова, осим што има пуно разумевање за сусрете
са канибалима по Африци?

  

Чедомир Јовановић, председник ЛДП-а, "Танјуг"

  

Да ли је парадоксално ићи у школу, образовати се, радити, а знати да једног дана
нећете више бити живи?

  

Мирко Цветковић, премијер Србије, на питање "да ли је парадоксално да тежимо
Европи која нам поставља услове које очигледно не можемо да испунимо", "Вечерње
новости"

  

Одлука да се одложи додељивање кандидатуре Србији за март 2012. године
представља велику победу проевропских снага у држави.

  

Ненад Чанак, председник ЛСВ-а, "РТВ"

  

Тражим да будем пуштен на годишњи одмор. Већ осам година сам у притвору.

  

Војислав Шешељ, хашки оптуженик, РТС

  

Желео бих да сваки грађанин Србије, попут Ратка Младића, Хашком трибуналу докаже
да није крив за оптужбе.
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Ивица Дачић, министар полиције, "Б92"

  

Просто не можете да верујете да то говоре паметни људи, па долазите до закључка да
нема опаснијих будала од паметних будала.

  

Вук Драшковић, председник СПО-а, "Црно-бели свет" РТВ-а

  

Пошто, ако Бог да, остварим аутономију Санџака, не могу да вам обећам стандард као у
Дубаију, али ево вам обећавам да ћете живети као у Монаку.

  

Муамер Зукорлић, главни муфтија Исламске заједнице у Србији, "Бета"

  

То вам је као трудноћа. Ми се сада налазимо у процесу сазревања тог економског плода
и ја просто не могу да обећам да ће мајка Србија родити брже него што је време. То нема
везе са изборима, него са природним растом.

  

Борис Тадић, председник Србије и ДС-а, "Фонет/Танјуг"
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Ако већ треба неко да те бомбардује, боље да те бомбардује НАТО него да тебомбардује Радован Караџић. Уопште не видим у чему је проблем у том бомбардовању,уз све поштовање жртава и уз сав мој пацифизам?  Биљана Србљановић, драмски писац, о НАТО бомбардовању Србије 1999, "Пешчаник"Радија "Б92"  Сад можете да кажете да су и вас дочекали с песмом у Србији.  Риза Халими, албански посланик с југа Србије, амбасадору САД Мери Ворлик, начињеницу да су је посланици СРС дочекали протестом и песмом "Видовдан", "Политика"  Господине Ђелићу, покушавам са вама неку интерактивну комуникацију, али ви очитонисте у форми, не знам шта вам је.  Наташа Јовановић, потпредседница Скупштине из СРС-а, обраћајући сепотпредседнику Владе Божидару Ђелићу, током скупштинске расправе о изменамаЗакона о порезима на имовину, РТС  Власт не би смела да одлаже свој пораз.  Томислав Николић, председник СНС-а, "Интервју" РТС-а  

Држава је дала шансу, нисам имао такву подршку ни за време мог Слобе, кад је билопара. Ви имате шансу и желим да вам кажем – отимајте!  Милутин Мркоњић, министар инфраструктуре из СПС-а, на трибини у Белој Паланци,РТС  Нудим вам нагодбу: пробајте само један залогај, а ја ћу заузврат са своје интернетстранице скинути три књиге и све документе.  Војислав Шешељ, у Хашком трибуналу, нудећи судији залогај притворске хране, "Бета"  Садашња влада је скуп људи који заслужују озбиљан преглед. Када бих неке ствариизнео у јавност о понашању појединих у тој влади народ би узео мотке и све их отерао.Ова влада има људе који нису нормални и ја то могу да докажем.  Велимир Илић, председник НС-а, "Курир"  

Јапан пролази кроз веома тежак период и поздрављам одлуку Владе Јапана дачлановима кабинета смање плате како би се држава опоравила од последица разорногземљотреса.  Небојша Ћирић, министар економије, "Ало!"  Иако сам обавестио председницу парламента да замрзавам статус посланика, нећузамрзнути и плату.  Есад Џуџевић, посланик Бошњачке листе, "Данас"  Да, и ви одмах напишете "слагао Мрка". Па шта ако сам слагао за један рок? Када дајемрок, дајем рок за себе и за оне који раде, не мора да буде тачан сваки рок.  Милутин Мркоњић, министар инфраструктуре и енергетике, на питање да ли "опетпомера рокове", "Блиц"  Стојим вам на располагању, зовите ме, негујте ме да вам дуже трајем.  Драгољуб Мићуновић, председник Политичког савета ДС-а, на конгресу Демократскеомладине, "Ало!"  

Народ и ДСС немају ништа против Европе у којој је Србија била у 19. веку.  Војислав Коштуница, председник ДСС-а, у Ваљеву, "Бета"  Да је истина оно да су партизани после рата све побили, не бисте ви седели овде. Малосу убили оних који су требали...  Јосип Јошка Броз, председник Комунистичке партије и унук Јосипа Броза, АлександруЈуговићу из СПО-а, "Проблем" ТВ "Студија Б"  Колин Пауел и Хавијар Солана и још неки страни политичари су ме питали да ванредностање од четрдесет дана није можда премало времена за тако велику акцију.  Зоран Живковић, бивши премијер, на питање да ли су стране дипломате тражилеукидање ванредног стања уведеног после убиства премијера Зорана Ђинђића, "Актер"  Ако вам ја кажем да једна Шведска даје 50 евра дневно, а на пример минималнапроцедура утврђивања права на азил траје 2-3 месеца, мени се више исплати да будемлажни азилант – и да имам 1500 евра месечно, три оброка, смештај и нешто одеће – негода будем начелник Управе граничне полиције.  Ненад Бановић, као председник Комисије Владе Србије за праћење безвизног режимаса ЕУ, РТС  

Храна је била иста, слаба. Од тога, брате, не можеш да будеш сит. И ове године јели смокиш са јајима, воће, воћне салате. Ево, сада управо размишљамо да негде свратимо данешто поштено поједемо.  Ивица Дачић, заменик премијера и председник СПС-а, о Молитвеном доручку уВашингтону, "Ало!"  Не постоји ниједно обећање које сам ја дао, а нисам испунио јер никада ништа нисамобећавао.  Томица Милосављевић, министар здравља у оставци, "Политика"  Ако видите поље деловања СПС, оно је нека комбинација Волстрита и Емирата.Осигурање, банкарство, енергетика, нафта и гас... С друге стране, поље нашегделовања је зацртала Мајка Тереза.  Милан Кркобабић, потпредседник ПУПС-а и заменик градоначелника Београда, окоалицији са СПС-ом, "Данас"  Негативне последице светске економске кризе мање су у Србији него у другим земљама.Србија је у предности јер је деценијама у кризи.  Ивица Дачић, заменик премијера и председник СПС-а, "Фонет"  И ја сам припремио говор на енглеском, али пошто боље говорим српски, одлучио сам даговорим на црногорском.  Милан Роћен, министар спољних послова Црне Горе, на форуму Србија и ЕУ, "Б92"  

Геј параду видим као модерну верзију некадашње војне параде. Она се увек одржавалаиспред Скупштине, а на свечаној трибини стајали су највиши државни званичници. Такоби требало да буде и сада.  Матија Бећковић, песник, "Прес"  Велика већина Београђана заиста подржава право сваког да има своје људско право.  Драган Ђилас, на конференцији посвећеној Међународном дану против "хомофобије итрансфобије", РТС  Чуо сам се с Новаковим оцем и питам га како је изделао таквог сина. Он ми каже: "Памного сам се трудио..." Али, не бих сад да улазим у детаље тога.  Борис Тадић, председник Србије, о тенисеру Новаку Ђоковићу, "Ало!"  Мали куриозитет био је то да је у трећем реду седео геј, који је непрестано подржаваоНадала, у стилу: "Волим те, Рафа!, Љубим те, Рафа!, Рафа, ти си геније!" Са женскестране било је мало таквих коментара.  Мића Јовановић, ректор Универзитета Мегатренд, утисци о финалу Вимблдона Надал– Ђоковић, "Курир"  

Три и по сата нисмо могли да мрднемо, чак ни кучету које је било са нама нису дозволилида оде до тоалета.  Срђан Ђоковић, отац тенисера Новака Ђоковића, на чињеницу да хрватска полицијаније дозволила улазак у Дубровник јахти у њиховом власништву, "Танјуг"  Нећу моћи да се дуго задржавам, журим на хитан састанак код председника БорисаТадића. Предлажем да се приликом доделе љубим само са девојкама.  Ивица Дачић, председник СПС-а, на свечаној додели партијских књижица у Раковици,"Вечерње новости"
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