
ИЗРЕКЕ, ПОСЛОВИЦЕ, МИСЛИ ПАМЕТНИХ… 

 

# Говорите шта хоћете, али пре него донесете одлуке, питајте ипак оне који ћуте. (Душан Радовић).  

# Да се права истина позна, треба чути два звона. (Српска пословица) 

# Да се речи купују, мање би се говориле. (Српска пословица) 

# Дете много миловано, никад добро васпитано. (Српска пословица) 

# Добра овца много не блеји, али много вуне даје. (Српска пословица) 

# Добра реч не кошта новца (Српска пословица) 

# И тврдо гвожђе рђа нагриза (Српска пословица) 

# Из сваког пања не може се светац истесати (Српска пословица) 

# Језик је више глава посекао него сабља (Српска пословица) 

# Ко има образа добро живи, ако нема - још боље. (Српска пословица) 

# Ко лаже за тебе, лагаће и против тебе. (Српска изрека) 

# Ко се туђем злу весели, нек се своме нада. (Српска изрека) 

# Коју воду мораш пити, немој је мутити. (Српска пословица) 

# Лако је плитку воду замутити и будалу наљутити. (Српска пословица) 

# Лако је пуним трбухом пост хвалити. (Српска пословица) 

 

# Знање има граница, док незнање их нема (Бранислав Нушић, 1926) 

# Иако одело не чини човека, оно га може нагрдити (Љубомир Недић) 

# Из велике љубави не може се родити мала мржња. (Јован Јовановић Змај) 

# Испирање мозга почиње пуњењем ушију. (Милован Витезовић) 

# Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. (Душан Радовић) 

 

# Двоструко даје ко брзо даје. ( Сириска изрека, око 50.пре н.е.) 

# Добра воља вреднија је од сваког успеха (Гете, 1810) 

# Гледај доле, ако хоћеш да знаш колико високо стојиш. (Јеврејска пословица) 

# Кад некога хвале, мало ко верује, а када га куде, сви верују. (Аутор непознат) 



# Кад ти се највише жури, буди најспорији. (Јапанска пословица) 

# Кад си сам, мисли о својим недостацима; кад си у друштву, заборави на туђе. (Кинеска изрека) 

# Кад паднеш у воду, љути се на себе,а не на поток. (Корејска изрека) 

# Ко хоће нешто да учини, нађе начин, ко неће ништа да учини, нађе оправдање. (Пикасо, 1956) 

# Жаба из бунару ништа не зна о океану (Јапанска пословица) 

# И будала ради по свом убеђељу (Корејска изрека) 

# Да нема мушкараца, жене би се дивно слагале. (Ла Бријер 1688) 

# Кад има воље има и начина. (Шо, 1911) 

# Кад је у питању новац, онда је свако исте вере. (Волтер, 1752) 

# Кад човек зна зашто воли, онда не воли. (Јесенски, 1927) 

# Кад је одговор благ, жесток гнев се стишава (Латинска изрека) 

# Кад имаш све, не видиш ништа; прогледаш тек кад немаш ништа. (Шекспир, 1597) 

# Ко даје да би добио, не даје ништа. (Латинска изрека) 

# Ко жели свима да угоди или је луд, или ће то постати. (Готелф. 1850) 

# Ко зна ласкати, тај зна и клеветати. (Наполеон, 1803) 

# Ко и мало добро чини, он ће и велико када може. (Марко Миљанов, 1895) 

 

 

# Где се ништа не може помоћи, лепо је осмехнути се. (Кинеска пословица) 

# И драгом камену потребна је рука вештог мајстора (Кинеска пословица) 

# И пут од хиљаду миља почиње првим кораком (Кинеска пословица) 

# Иако хиљаду људи верује у глупу ствар, она и даље остаје глупа (Кинеска изрека) 

# Најбоље су затворена она врата која се могу оставити отворена. (Кинеска пословица) 

 

 

 


