
Речи и мисли 85

Пише: Александар Лазић
понедељак, 08 септембар 2008 14:58

 Заувек и који дан краће 

Томислав Николић: 

"У четвртак сам, за време скупштинског заседања, дао обећање да ће посланици СРС  
гласати за ССП. Увече сам, међутим, добио налог да не гласају за тај споразум, што   је
била потпуна промена политике. Дао сам оставку указујући тиме да ја могу све   да
издржим, али не могу и ово." (подносећи оставку   на место заменика председника и
шефа посланичког клуба СРС-а, 06. септембар 2008,   "Танјуг") 

&

"Никада није било нити ће бити свађе у странци, бићемо јединствени и бићемо најјача  
странка заувек." (03. септембар 2008, "Шта радите,   бре?" РТС-а) 

"У СРС нема никаквих сукоба ни подела. Та прича у медијима је последица полицијског  
рада на разбијању наше странке." (06. септембар   2008, према "Правди")

 Заокрет ка себи 

 Драган Тодоровић, потпредседник СРС-а, према "Б92":   

"Гласаћемо за закон о ратификацији ССП, а приче о поделама немају благе везе са  
реалношћу. Одлучили смо се на овај корак због националних и државних интереса, нема 
 ту никаквог заокрета ка ДС-у." (око 14 часова,   05. септембар 2008, за "Вечерње
новости") 
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"Нећемо гласати за ССП." (око 16 часова, 05. септембар   2008)

&

"Да је ово везано за ССП било уграђено одмах у Споразум, не бих имао никакве дилеме. 
 Мада, у принципу, не верујем у ове европске интеграције." (04.   септембар 2008,
"Увећање" ТВ "Б92")

"Медији су погрешно протумачили Николићеву изјаву да ћемо, уколико влада прихвати  
захтев СРС-а да се у Закон о ратификацији ССП-а унесе амандман којим се још једном  
потврђује да је Косово део Србије, пружити подршку предлогу овог закона у
парламенту."   (06. септембар 2008, "Политика") 

&

"Мало нелогично питање, ваљда председник странке руководи странком и ми делујемо  
у договору с њим." (на питање да ли их Војислав   Шешељ подржава у намери да гласају
за ССП, 04. септембар 2008, "Увећање" ТВ "Б92")

"Нећемо гласати за овај споразум, тако смо се договорили са председником странке  
Војиславом Шешељем." (06. септембар 2008, "Глас   јавности") 

Знање на поклон 

 Милорад Мирчић, потпредседник СРС-а, 06. септембар   2008, "Политика": 

"Понављам, Николић је говорио само о амандману   и ни у једном тренутку није рекао да
ћемо подржати ССП. [...] Све приче о раздорима   су најобичније глупости."
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"Знате ли како су новине писале и кад је Наполеон побегао са Свете Јелене? Те,
побегао   лудак, те побегао болесник… А кад је почео да осваја територије..." (на  
питање како је могуће да сви штампани и електронски медији погрешну пренесу речи  
Томислава Николића) 

"Ма, добро, оно одакле је прво побегао!" (на констатацију   новинара да "Наполеон није
побегао са Свете Јелене, већ да је на том острву умро   у прогонству") 

 Гасни споразум у нафтној комори 

О гасном споразуму с Русијом: 

"Чини се логичним да ова тачка [ратификација гасног споразума] буде размотрена као  
прва током скорије седнице скупштине..." (Александар   Конузин, амбасадор Русије, "у
неуобичајеном писму-апелу", 30. август 2008, "Политика")

"Радикали ће за споразум гласати поноснији него икад." (Томислав   Николић, као шеф
посланичког клуба СРС-а, 05. септембар 2008, "Б92") 

"Подржаћу ово са обе руке, јер је ово живот за Србију и молио бих вас да процес  
убрзамо и да завршимо посао како то доликује, да од наших пријатеља Руса не стварамо 
 непријатеље." (Велимир Илић, шеф посланичког клуба   НС-а, 06. септембар 2008, "Глас
јавности") 

"ЛДП не може да подржи ратификацију енергетског споразума јер је карактер
споразума   криминалан, угрожава све виталне интересе друштва а његове последице су
срамне."   (Чедомир Јовановић, шеф посланичке групе ЛДП-а,   05. септембар 2008,
"Б92") 

"ДС се не може декларативно изјашњавати   да ће штитити интересе Војводине, а да у
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стварности поступа супротно томе. Мислила   сам да је подршка на изборима била
довољна да бар једном ставите интересе Војводине   испред интереса партијске
централе." (Александра   Јерков, посланик ЛСВ-а, најављујући гласање против гасног
споразума, 05. септембар   2008, "Б92") 

 Нико не сме да вас бије (ако сте полицајац) 

"Свако ко је прекорачио полицијска овлашћења ће одговарати; сваки грађанин ове
државе   може да изражава своје политичко и свако друго незадовољство, али нико
нема право   да напада и бије полицију, исто као што сваки полицајац и ниједан
полицајац не сме   да прекорачује своја овлашћења. Ако је било прекорачења
овлашћења, биће до краја   испитани и санкционисани." (Ивица Дачић, министар  
полиције, 04. септембар 2008, "Б92")

"Дао нам је [Дачић] штур одговор у девет редова, а потписао је све своје функције   у три
реда. Ако министар полиције после два месеца не зна шта се десило, нека поднесе  
оставку." (Чедомир Јовановић, 03. септембар 2008,   "Курир")

"Чињенице говоре да су од 9. марта 1991. године до данас грађани гинули на
политичким   скуповима само када је министар полиције био из СПС-а." (Драган  
Шормаз, 05. септембар 2008, "Бета") 

"Нећемо се смирити док не утврдимо ко је убио Ранка Панића. Тај крвник има име и  
презиме. Ранка је убила власт у Србији. Био је на ратишту и није га убила усташка   рука,
али је страдао од српске чизме."  (Александар   Вучић, генерални секретар СРС-а, 03.
септембар 2008, "Прес") 

&

"Недопустиво је да су повређивање Панића и његова смрт прошли без реаговања
невладиних   организација, али то је због сезоне годишњих одмора. Фонд за
хуманитарно право ће   тражити да се прекине ћутање и да се јавност обавести о
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узроцима Панићеве смрти."   (Наташа Кандић, директорка Фонда за хуманитарно  
право, 03. септембар 2008, "Политика")

 Кунем своје (и добар сам ђак)  

У Скупштини Србије: 

"Сваком српском радикалу коме би икада пало на памет да на било који начин
комуницира   са кугом људском као што је Борис Тадић нека се семе затре, нека га сунце
никад   не огреје, нека га стигне Божја казна. Тадић је највећи издајник омражен од
сваког   Србина. Свакога ће једног дана стићи клетва. Српска клетва никад не застарева
–   ваљда сте то учили у основној и средњој школи." (Наташа   Јовановић,
потпредседница Скупштине из СРС-а, 02. септембар 2008, "Б92") 

"Тај проклети [Тадић] је одговоран и за смрт Ранка Панића и за ово што се десило   на
дан митинга [СРС-а, 29. јула]. Не може то проћи без проклетства које је увек   пратило
српске издајнике. Проклет био и сваки радикал, и род и пород, који се икад   састао са
Тадићем после срамне испоруке Караџића Хагу." (Вјерица   Радета, посланик СРС-а, 02.
септембар 2008, "Б92") 

"Ако неко проклиње, требало би да каже и кога проклиње." (Томислав   Николић, 03.
септембар 2008, "Шта радите, бре?" РТС-а) 
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"И оне клетве које су биле за говорницом не приличи грађанима Србије да слушају,  
имајући у виду да се сада припрема зимница..." (Драган   Марковић Палма, посланик
ЈС-а, 03. септембар 2008, "Шта радите, бре?" РТС-а) 

"Очекујем да на следећа дешавања радикали дођу са црвеним концем, крилом слепог  
миша и чиме све још не." (Александар Југовић, посланик   СПО-а, 03. септембар 2008,
"Глас јавности")

"Ко се плаши клетве, плаши се. Ко је сујеверан,   сујеверан је. Ко није, није. Ја с тим
немам проблем." (Драган   Шормаз, посланик ДСС-а, 02. септембар 2008, "Б92") 

"То је манир који је њима иманентан. Клетве које су упућене политичким опонентима  
нешто је што потхрањује машту бирачког тела. То је, изгледа, у Србији легитимно."   (Бра
нко Ружић, шеф посланичког клуба СПС-а,
  
03. септембар 2008, "Курир") 

&

"Зашто су то увреде? Зашто је клетва вређање, дајте да то једанпут расправимо!"   (Дра
ган Тодоровић, 04. септембар 2008, "Увећање"   ТВ "Б92")

Споразум о стабилизацији, придруживању, брању паприка   и против клетви 

У Скупштини Србије: 

 6 / 7



Речи и мисли 85

Пише: Александар Лазић
понедељак, 08 септембар 2008 14:58

"Хајде да усвојимо ССП, због наших пољопривредника,   хајде да дамо шансу нашимКрагујевчанима, доћи ће 'Фијат', хајде, да дамо шансу   нашој индустрији, нашиминжењерима и техничарима, да наша земља побеђује, хајде   да дамо шансу нашименергетичарима... Хајде да изаберемо будућност! Хајде да уђемо   у ту Европу! Хајде даискористимо шансе!" (Божидар   Ђелић, потпредседник Владе, 04. септембар 2008,"Политика") "Бајке о Европи које је причао Ђелић не   приличе ни деци у основној школи. Био сам уземљама ЕУ, у Бугарској – очај један,   па Бугари долазе да беру паприку и купе шљивепо Србији, да зараде који динар, чека   ли то и нас у ЕУ, да наша деца буду возачитрактора, берачи печурки и купина?" (Велимир Илић, 04. септембар 2008, "Политика")"Ви сте продали Косово и Метохију, само је питање како то да признате и да саопштите.  За шта сте продали? За 15 тона пастрмки и 60 тона шарана. Ето, то је ваша цена."   (Зоран Красић, посланик СРС-а, 04. септембар 2008,   "Б92")&"ССП омогућава бољи и нормалан живот за грађане који у Европи неће бити угрожени  ни од клетви ни од надрилекара. Нама требају европски стандарди, а не клетве." (Жељко Ивањи, посланик Г17 Плус, 04. септембар 2008,   "Б92") "Порука за колегу је да ће његова целокупна комби-странка са власти у Забелу!" (Вјерица Радета, из СРС-а, Жељку Ивањију, 04. септембар   2008, "Б92") "Добро сам прошао имајући у виду да на мене   није бачена клетва. Клетве су бацане усредњем веку, али је тада у Европи постојала   инквизиција. Не желим данас да одклетви страдам у Србији." (Жељко   Ивањи, Вјерици Радети, 04. септембар 2008, "Б92")   Људи мачке 

"Он [Милутин Мркоњић] ми сада личи на мачку повађених зуба која лежи у свачијем  крилу, а подсетио бих га да смо сви ми некад поред тигра Милошевића изгледали као  дивљи рисови." (Милорад Вучелић, члан ГО СПС-а,   31. август 2008, "Глас јавности")"О Вучелићу и његовом лако уочљивом маниру фрустрираног губитника не бих трошио  речи јер знам да ће за то још бити прилике. У питању је непоуздани бонвиван коме  ништа није свето, ни пријатељство, ни другови којима је лако окретао леђа, ни партија,  шићарџија и томпус мајстор којем је муљање и лако опсењивање околине животни стил."  (Милутин Мркоњић, "инжењер грађевине", 02. септембар   2008, "Глас јавности") &"Он [Милутин Мркоњић] је добар човек, радан, али лажу га ови што му обећавајуфинансије.   Мора мало инжењерски да размишља. Не може обилазница да будеотворена 1. октобра,   а Бешка 15. септембра 2009. Нема логике, техничке. Ако мост будеготов тада, ево   ја ћу први скочити с њега." (Велимир Илић, као   бивши министар заинфраструктуру, 05. септембар 2008, "Курир")  "Ево какве су ми ципеле, и још пропуштају!" (Милутин   Мркоњић, министар заинфраструктуру, по повратку "са терена", 01. септембар 2008,   "Ало!") Магични Јова(н)  "Ако се до краја дефинише фискална политика, ако се сви видови сиве економије сведу  у легалне токове, корупција сведе на минимум, прекогранични промет робе стави под  стриктну контролу, ако се строго контролишу средства из приватизације, доследно  спроводи наплата средстава из издавања државних објеката и земљишта у закуп,једном   речју, ако се успостави потпуни ред и дисциплина у свим финансијскимтоковима, средства   за исплату пензија биће без великих тешкоћа обезбеђена ипланирана промена у систему   ПИО сигурно неће изазвати никакве поремећаје буџета." (Јован   Кркобабић, потпредседник Владе, 04. септембар 2008, "НИН") "Очито да многи људи мисле да постоји овде магија, па да се могу издаци повећати   безтога да се повећају пореске стопе, да се повећају акцизе и тако даље." (РадованЈелашић, гувернер Народне банке Србије, 04.   септембар 2008, "Б92") Увоз генетских вишкова (с непријатељских територија)   Жељко Васиљевић, државни секретар Министарства   за рад и социјалну политику, 31.август 2008, "Прес": "Постоји много земаља у свету које имају вишак жена. Део можемо да нађемо и управославним   земљама као што су Молдавија, Украјина, Русија. Али, мени није циљ даослабимо биолошки   потенцијал земаља које су нам пријатељске. По мом мишљењу,једино је решење да доводимо   жене са Далеког Истока.""Не бих трепнуо! Чак шта више. То што има мало косе очи и што је мало жута, шта   мебрига!" (на питање "да нисте ожењени, да ли   бисте оженили Тајланђанку")"Не сметају ми такви коментари. Ма, чуо сам ја већ коментаре 'Овај је луд', 'Овај   немапојма'... И то су углавном жене говориле јер се плаше конкуренције!"  (на констатацију да"може да очекује реакције типа 'овај   је полудео' и сличне") &"Ја се извињавам јавности у име читавог Министарства. Људи зову, негодују, питају   дали држава тргује људима." (Расим Љајић, министар   за рад и социјалну политику, 02.септембар 2008, "Прес")  Српски закон о чистоћи (из 2008) "Нама је припала тешка, прљава и вероватно   крвава дужност да им забијемо глоговколац у издајничко срце, да им одсечемо лажљиву   главу и црвеним концем свежемолоповске руке. Да Палме, Кркобабићи, Тадићи, Дачићи   и Драшковићи више никад невладају Србијом. Србија нам је дала задатак и ми ћемо   га са задовољством обавити." (Игор Маринковић,   београдски новинар, на митингу против хапшења РадованаКараџића, 01. септембар 2008,   "Ало!")"Чист сам као изворска вода, а бојим се само Бога." (Драган   Марковић Палма,  01.септембар 2008, "Ало!")     Професионалац за сва времена (и све функције) 

"Новинар: Многи замерају што се Привредна   комора Србије (ПКС), док сте били њенпредседник, уопште оглашавала о томе да ли   Делта има монополски положај натржишту Србије?    Слободан Милосављевић, министар трговине и услуга   из ДС-а: Зар није логично даорганизација привредника штити сваку своју чланицу?   Ко други то треба да ради?Једини проблем је што је министар трговине и председник   ПКС био исти човек. Људиморају да схвате да сам се понашао као професионални фудбалер,   који је из Звездепрешао у Партизан. Као председник ПКС нисам се борио за личну   позицију, већ сам биогласноговорник онога што су привредници замерали Влади." (у интервјуу под насловом "НИС монополиста, а не Делта",   05. септембар 2008,"Економист магазин") (Пра)стари Словен "Када су се Американци на сваком месту понашали арогантно до безобразлука, мало   суме повукле старословенске емоције. Хтео сам да им ставим до знања: Господо ви   иматеисторију 200 година и знамо на који сте начин и од кога настали као нација.   Са другестране имате девојку која је резултанта једног Тургењева, Шолохова, из   земље одаклесу Мендељејев и Ломоносов, одакле је Јуриј Гагарин. Желео сам да нагласим   дапостоји нешто што је лепо, паметно, емотивно и најбоље на свету. То је Јелена  Ишинбајева. Нисам педофил, она је годиште моје ћерке." (Душко   Кораћ, спортскикоментатор РТС-а, 31. август 2008, "Глас јавности")  ВРЕМЕПЛОВ "Шешељ је највећи интелектуалац кога сам срео у животу. Он ми је рекао које књиге   –из области филозофије, социологије, историје, политике и права прво морам дапрочитам   ако мислим да будем успешан политичар." (Томислав   Николић, јун 2004,"Политика") &"Ведрана Рудан, хрватска списатељица: Ја   сам мислила да је ова емисија о Србији, а нео господину Николићу који има лијепо   хрватско име Томислав.Томислав Николић: Погледајте православни   календар...Ведрана Рудан: Вероватно сте ви неки доктор   наука?       Томислав Николић: Јесам." (децембар   2003, "Прес претрес")
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