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Председник Србије Александар Вучић је након седнице Националног савета за
безбедност саопштио да је намера државе да победи најтеже облике криминала и
корупције. Најављује борбу на пет нивоа и драконске казне за починиоце кривичних
дела, укључујући и доживотну казну затвора.

  

Александар Вучић је рекао да ће бити уведен институт доживатне казне затвора за оне
који су починали најтежа кривична дела – вишеструка убиства, убиства деце.

  

"Нисам нарочито заинтересован за примедбе бораца за људска права пошто су нам сва
људска права уништена дрогом, убиствима", напоменуо је Вучић на конференцији за
медије након седнице Националног савета за безбедност критикујући благу казнену
политику у Србији.
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  Минималне и максималне казне за сва кривична дела која обухватају насилничкопонашање, од насиља у породици до убиства, биће повећане за 35 до 50 одсто.  Казна за силовање биће од 5 до 15 година, без могућности ублажавања казне и никонеће моћи да добије мање од пет година, најавио је председник.  За насиље у породици минимална казна ће бити годину дана затвора, каже Вучић.  За месец дана променићемо све у Србији, рекао је председник и поручио да ће борбапротив криминала трајати годинама.  "Прегазићемо их", наглашава Вучић.  Рекао да је јучерашња акција полиције и тужилаштва показала намеру државе не самода се суочи са најопаснијим видовима криминала у Србији већ и да тај криминал, као инајтеже облике корупције, победи.  "Честитам нашим државним органима, посебно полицији, нарочито на чињеници што сусе после много времена, неки од главних шефова нарко-бизниса у региону, а не само уСрбији, нашли на Интерполовим потерницама, а неки иза решетака", рекао је Вучић  Данашња седница је, каже, имала две тачке – питање Косова и Метохије и борбу противкорупције и системске мере које ће држава предузети.

  "Колико год успешна и добра акција, то је једна акција и можемо да је понављамо свакенедеље, иако изискује огромне ресурсе, али ако не приђемо на свеобухватан начинрешавању тих ужасних проблема са којима се суочавамо, нећемо бити у стању да ихрешимо", поручио је Вучић.  Не могу да губим време на оне који су предали Kосово  Не могу да губим време на оне који су предали Kосово у руке Албанцима, рекао једанас председник Александар Вучић, поводом отвореног писма које су му упутилиорганизатори протеста.  "Прочитао сам придике које ми држе Јеремић, Ђилас и Обрадовић", рекао је Вучић напрес конференцији и додао:  "Насмејао сам се, толико је глупо. Они који су предали Kосово у руке Албанцима,који су поставили границе на Јарињу и Брњаку, који су донели пресуду у користАлбанца, који су изместили преговоре из УН у ЕУ, који су довели до формалненезависности Kосова, они да неком држе предавање о Kосову, на то не умем даодговорим. Погледао сам и рекао себи ''хајде, иди ради свој посао, спремај мерепротив корупције'', казао је он.  
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  На позивање Бошка Обрадовића на Џорџа Вашингтона осврнуо се речима:  "Он је чуо за Љотића и никог више".  Рекао је и да се нада да ће доћи до померања по питању укидања приштинских такси наробу из Србије.  Поводом изјаве шефа косовске опозиционе ЛДK Исе Мустафе да није добро штоПриштина није послушала савете из Трамповог писма, оценио је да је добро што је ЛДKизашао са својим ставом.  "Чекамо да видимо хоће ли Албанци донети одлуку и мислим да је данас лакше да тоучине, када је ЛДK изашла са таквом изјавом, пошто је то тренутно према свимистраживањима најснажнија политичка странка међу Албанцима", рекао је Вучић.  Нада се, каже, да ће Приштина донети одговарајућу одлуку.  Тренд да се Срби оптужују за све  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је у деловима бившеЈугославије, а посебно у албанском делу Kосова, на делу тренд да се тражи нова српскаодговорност и да постоје они који Србе оптужују за све.  "Плашим се да се тај тренд самовиктимизације и апсолутног оптуживања Срба за све ненастави у будућности без прихватања било какве одговорности за сопствене злочине",рекао је Вучић на конференцији за новинаре.  Он је истакао и да је наш поглед на ствари неупоредиво уравнотеженији.  "Ми гонимо Србе који су починиоци злочина, али такође и гонимо и знамо да постојемноги који нису одговарали, а починили су најгоре злочине против српког народа", рекаоје Вучић.
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  Одговарајући на питање поводом подношења кривичне пријаве против хрватскогминистра одбране Дамира Kрстичевића због ратног злочина над Србима, и да ли ћежртве добити правду, Вучић је рекао:  "Надам се да ће правда бити задовољена. Прескочићу део шта о томе мислим".  Он је истакао да знамо да пстоје многи који нису одговарали, а починили су злочинепротв српског народа, било на територији KиМ, РС, некадашње Српске крајине...  "Али, просто, они су само жртве, а зна се ко је био агресор - Србија", подсетио је Вучићкако се према томе други односе.  99 одсто судија часно и одговорно обавља посао  Председник Србије Александар Вучић је изјавио данас да 99 одсто судија у нашој земљипоштено, часно и одговорно обавља свој посао, али да и ту, као и у свакој професији имакукоља.  Вучић је после седнице Савета за националну безбедност одговрајући на питањеновинара да ли се судије плаше криминалаца и да ли има спреге судија и криминалаца,рекао да је његова обавеза као председника да брани судије.  "Да ли има, као и у сваком другом послу, кукоља? Има, као и код нас, као и на свакомдругом месту", додао је Вучић.  Рекао је да се пета тачка реформи које ће бити спроведене односи извршење кривично -правних санкција.  "Понекад нам се догоди да су нам прекршајне казне веће и исплативије за државу кад јереч о новчаним казнама, него о кривично-правним санкцијама. А, да не говорим о свиммогућим марифетлуцима око издржавања казне, како се злоупотребљавају наногице имнога друга чуда".  Вучић је поручио да ће се држава и тиме позабавити и решити велики део тих проблема,као и да ће грађани моћи да виде огромне помаке наредном периоду.  "То ћемо све да решимо у наредних 20 дана", додао је он.  На коментар новинара да велики број починилаца бежи и скрива се на KиМ и да лиможе Србија нешто ту да учини, председник је казао да је, што се тиче KиМ и другихтериторија на којима се криминалци слободно крећу, много већи проблем што не можелако да се дође до оптужбеног акта због недостатка доказа.  "Је л'' има неко ко не зна Филипа Kораћа? Није то од јуче, али смо тек од пре неколиконедеља успели да пронађемо за шта је све и како одговоран и да имамо за то потврдеживих људи. Знате, то су људи који су професионални криминалци и убице, уклањајусвоје трагове и потребно је време,али држава је успела то да реши".  Вучић истиче да је посебно задовољан што је држава успела да реши случај упада уизнајмљени стан новинара Милана Јовановића из Врчина.  За данас, од 10 часова, заказана седница Савета за националну безбедност,председава Вучић   У Београду ће бити одржана седница Савета за националну безбедност којим ћепредседавати председник Србије Александар Вучић.
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  Једна од тема су нове мере државе у системском и систематском обрачуну сакриминалом и корупцијом, саопштила је Прес служба председника Републике.   Састанак почиње у 10 сати, а по завршетку Вучић ће се обратити медијима.  Видети још:  Организатори протеста "Један од пет милиона": Вучићу, захтевамо да престанешда се понашаш као власник Србије и да грађанима представиш план за КиМ - мисмо адреса, не Брисел, Вашингтон, Москва или Приштина  (Агенције)  
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