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"Републички избори могући ове године, али још није донета коначна одлука. Ниједна
новина у Србији не подржава политику коју водим, доживљавам најгоре увреде са свих
страна. Србија је симбол стабилности на целом Балкану. Поновио сам Додику да се
против референдуму у Српској, изјавио је Александар Вучиућ у једносатном обраћању
уживо на РТС-у, Пинку, Б92, Студију Б и Н1.

  

  

"Ја сам доживљиавао најгоре могуће увреде, али циљ је очување стабилности и мира и
нека врста новог легитимитета. Ако би покушао реконструкцију, сви би  рекли како је то
лоша влада. Зато су избори решење", изјавио је премијер на свечаној ванредној 
конференцији на Дедињу у вили "Бокељка", али рекао да још није донета коначна
одлука о изборима. 

  

Парламентарни избори неће коштати ништа, јер се свеједно одржавају локални, изјавио
је Вучић

  

Вучић је почео обраћање хваљењем и набрајањем успеха Владе. Потом је прешао на
обећања и набрајање шта ће све Влада урадити у наредном периоду.

  

"Отварање многих радова, и завршетак онога што смо започели пре 3
године.Реновинрање "Прокопа", затим о ископавању тунела Савинац између Чачка и
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Љига,  најавио је и отварање 10 километара аутопута између Ниша и Пирота и отварању
осталих деоница на путевима широм Србије.

  

У првих 6 месеци ћемо имати значајно више страних инвестиција него што смо имали
раније. Потом је почео да чита имена фабрика која ће бити отворено.

  

Важно нам је да подстичемо предузетнички дух у Србији.

  

„Сви су причали о лажних 25 станова Синише Малог, о лажној непостојећој реклами
СНС-а на ватерполо утакмици, сви су причали о мом лажном одласку у Дубаији"...

  

"Србија је постала сидро и симбол стабилности на целом Балкану"

  

„Ниједна дневна новина не подржава политику коју водим“

  

"Што се тиче слободе медија, мислим да имам најбољи могући однос према вама. Једино
тражим за себе да мислим својом главом и да могу да кажем оно што желим."

  

"Имам једно питање за вас све: Сећате ли се пре три године када нисте смели да питате
ништа. Од дневних новина ниједна не подржава политику коју водим. Од недељника
такође ниједна."

  

Вучић лично послужио ћевапчиће новинарима

  

Премијер Србије Александар Вучић одржао је данас у Вили Бокељка новогодишњи
коктел за новинаре и главне одговорне уреднике медија у Србији.
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  Вучић је, на конктелу одржаном после конференције на којој је најавио могућностодржавања ванредних парламентарних избра, разговарао са представницима медија.
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  Новинарима је Вучић лично послужио ћевапе, а на менију су били и слани канапеи, воћеи колачи.
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  Београд -- Премијер Србије Александар Вучић очекује да до краја године будезавршена приватизација Аеродрома "Никола Тесла", без обзира на то који ће моделбити одабран.  Вучић је на конференцији за новинаре рекао да се ради на избору приватизационогсаветника, јер шест компанија које су се јавиле нису биле задовољне провизијом итражиле су више новца.  "Сада ћемо директно преговарати и тражићемо најбоље", нагласио је премијер.  Вучић је рекао да су велике шансе да се добије добра цена за концесију на Београдскиаеродром, на шта је утицало и добро пословање националног авио-превозника,компаније Ер Србија, чији је то матични аеродром.  Он је изјавио да је раније процењивано да би се за концесију за Аеродром могло добити100 милиона евра, а да би сада било могуће да се достигне цена и од 500 милиона евра.  "Никада се нисам руководио страначким разлозима, не бавим се рејтинзима"  Ја се никада нисам руководио страначким разлозима и никада се нећу руководити. Менезанима само Србија. Неки други на политичкој сцени полазе од себе. Мене не интересујустраначке ствари, интересује ме шта је добро за Србију.  "Не бавим се рејтинзима, уопште, то ме не занима.... Ја сам рачунао, пре неки дан је шефпокрајинског режима рекао да има 20 одсто у Војводини, Чанак да има 15, Шешељ рекао20 одсто у Србији. Нама остаје да будемо мало изнад цензуса.", рекао је уз осмех Вучић.  
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  "Радујемо се из6орима, то је дивна демократска утакмица"  Избори су једна дивна демократска утакмица и ми јој се радујемо  Мислим да никада нисам ниједну непристројност рекао и направио. Сваког дана слушамкако нам је пала подршка, па ајде људи то верификујте.  Поносан сам да водим Владу, која је на челу једне независне и суверене земље.И оникоји су велики русофили и националисти, и који су заштитници европских вредности.Када ме нападају са та два антипода ја сам посебно срећан. То је најбољи показатељ дасе понашамо на један нормалан, пристојан начин.  Новинарка: „Како коментаришете чињеницу да се Срби јако тешко одричусамоуправног социјализма“.  Вучић: То је јако важно и кључно питање, то што сте изазвали негодовање кодпојединих својих колега је наш највећи проблем.  "Ићи ћемо са Приштином на дијалог; нисам претерани оптимиста. Они нису спремни даиспуне оно што је основа а то је Заједница српских општина."  Уставни суд Косова је поништио 9 одредби споразума о ЗСО.  Зашто ми данас плаћамо 5 милиона евра пензионерима.  да никада нисам ниједну непристројност рекао и направио. Сваког дана слушам како намје пала подршка, па ајде људи то верификујте.  Поносан сам да водим Владу, која је на челу једне независне и суверене земље.И оникоји су велики русофили и националисти, и који су заштитници европских вредности.Када ме нападају са та два антипода ја сам посебно срећан. То је најбољи показатељ дасе понашамо на један нормалан, пристојан начин.  „Ниједан човек на кугли земаљској не може да има примедбу на мој говор уБањалуци“  Чини се да на садржину мог говора ниједан нормалан човек на кугли земаљаској, ни уСрбији, ни у Српској ни у Федерацији, није могао да има примедбу.  

  Први сам честитао Карамарку јер сам знао да ће ХДЗ да формира Владу  Био сам први и једини који је Карамарку честитао победу на изборима. Знао сам да ћеХДЗ да буде у власти, не можете против старог вука, већ сам дуго у политици.  Директно пред Додиком сам се успротивио референдуму у РС, свој став нисампроменио  Новинар: Зашто расписујете изборе ако имате убедљиву већину посланика упарламенту?   Вучић: Политика није математика, политика је живот. Ако видете да немате довољностабилности, јер сви нападају Владу, јер сви причају диктатура и цензура, онда једемократски да распишемо. Политика никада није била и никада неће бити математика.  Вучић држи конференцију на телевизијама са националном фрекценцијом уживо  Председник Владе Србије Александар Вучић одржава ванредну конференцију зановинаре. Телевизије са националном фреквенцијом промениле су програмску шему какоби могле директно да преносе Вучићево обраћање у вили "Бокељка". На подневномДневнику се Вучићево обраћање најављује као најважнији догађај дана. Један новинарсе онесвестио због чега је конференција привремено прекинута.  
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  Пракса "ванредних конференција" за новинаре, које су постале чешће од редовних, икоје су често у обавези да директно преносе већина телевизија са националномфреквенцијом уведена је за време мандата Александра Вучића.  Обраћање премијера РТС преноси директно у Дневнику  (НСПМ)   
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