
 

 ТАКО ЈЕ ГОВОРИО ЂИНЂИЋ  

 

• "Тражимо да се власт мења на изборима, не преварама. 

Када је велика политичка напетост у земљи, избори су 

право решење",  
Блиц, 10. децембар 1996.  
 

• "Никада нећу отићи на Дедиње, ни отпуштати због 

идеологије",  
Блиц 2-3. новембар 1996.  
 

• "Странци треба да знају да ми нећемо дозволити 

продају наших најпотребнијих предузећа у бесцење, без 

контроле јавности",  
Дневни телеграф, 2. фебруар 1997.  
 

• "Најсигурнији знак да је власт у страху је бесомучна 

злоупотреба медија",  
Дневни телеграф, 6. фебруар 1997.  
 

• "Кад дођем на власт, прво ћемо народу да вратимо 

паре које су покрадене",  
Дневни телеграф, 8. фебруар 1997.  
 

• "Мора да се зна ко за шта носи одговорност. Ако Влада 

лоше ради, крив је председник Владе. То исто важи и за 

сваког министра, јер председник Владе одговара за то 

што су они на тим местима",  
Блиц, 22. март 1997.  
 

• "Кад год Влада жели да уради нешто мимо закона, 

нешто што се не може контролисати, онда Влада донесе 

уредбу",  
Дневни телеграф, 26. фебруар 1997.  



•"Наравно да нисам ишао код Милошевића. Зар се то 

питање уопште поставља?",  
19. март 1997.  
 

• "Па шта ако сам ишао код Милошевића? Тај разговор 

је био безначајан, зато му и не придајем пажњу...",  
Блиц, 29. мај 1997.  
 

• "Нема добре Владе без добре Скупштине",  
Блиц, 24. јануар 1997.  
 

• "Ако би Карић много више говорио о економији, 

наравно и о начину на који је он дошао до богатства и 

начину на који његова компанија функционише, то  

би било врло интересантно, а видели би како је могуће у 

једној земљи од ничег направити богатство.",  
Блиц, 10-11. мај 1997.  
 

• "У Србији нико нема монопол на опозицију, ни на 

демократију, ни на реформе. Што пре то схватимо, то 

ћемо пре сазрети и одрасти",  
Блиц, 7. мај 1997.  
 

• "Не сме да нам се појави ново кукавичје јаје, Нова 

демократија...",  
Наша борба, 4. септембар 1996.  
 

• "Мора се стати на пут онима који од Србије желе да 

направе приватно предузеће",  
Наша борба, 11. октобар 1996.  
 

• "Без контроле и кажњавања нема нормалне власти",  
Наша борба, 18. октобар 1996.  



• "Хоћемо да Србија буде национална држава српског 

народа. Први члан устава мора да буде 'Србија је 

држава српског народа' (напомена: ДС је данас члан  

социјалистичке интернационале),  
Наша борба, 21. октобар 1996.  
 

• "Када додемо на власт, смањићемо порезе, који данас 

гуше предузећа, створићемо јефтину државу, која ће да 

се финансира од успешне привреде, а не од државног 

шверца и криминала",  
Борба, 17. децембар 1992.  
 

• "Људи желе да гласају за оне који нуде доследност и 

принципијелност. Коштуница то несумњиво оличава",  
Глас јавности, 7. септембар 2000.  
 

• "Неће бити реваншизма, али они који су крали мораће 

да одговарају. Неће им бити суђено у Хагу, судиће им 

генерације које долазе",  
Блиц, 12. септембар 2000. 


