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 Министар одбране Александар Вулин изјавио је да је Управа за спречавање прања
новца потврдила да тетка његове супруге у Канади постоји и да је исплатио стан пре
него што је постао функционер.

  

  Управа за спречавање прања новца скинула је, по налогу повереника за информације
од јавног значаја, а на захтев редакције "Инсајдера", ознаку тајности са извештаја о
контроли порекла новца којим је Вулин купио стан.   

У документима се и даље не може видети између којих физичких лица је извршена
трансакција у износу од 204.800 евра, за колико је купљен стан данашњег министра
одбране, али је откривен идентитет тетке из Канаде. Вулин је за "Блиц" рекао да сматра
да је сада "све разјашњено" и додао да је Агенција за борбу против корупције
истраживала његове банковне рачуне, "али и путовање његовог двогодишњег сина".

  

"Провери су биле подвргнуте и наше комшије које су стан у истој згради купиле у
септембру 2012. Пошто је утврђено да немају везе с нама и да смо ми стан исплатили пре
него што сам је постао функционер, Управа за спречавање прања новца је одлучила, као
и Специјално тужилаштво и Основно тужилаштво, да у куповини стана нема елемената
кривичног дела и окончали су истрагу", рекао је Вулин.

  

Агенција за борбу против корупције је пре три године започела проверу извештаја о
имовини и приходима Александра Вулина. Вулин је тада, како се наводи у претходном
извештају Агенције, рекао да су новац за стан он и супруга позајмили од супругине тетке
из Канаде.
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"Моји бројни противници мораће да надју неки други разлог за нападе на мене", поручио
је Вулин.

  

(Бета)
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