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 Дамир Хандановић, естрадни аутор и политичар близак министру одбране Небојши
Стефановићу уложио је у стан у елитном делу Београда чак 600.000 евра! Одакле овом
функционеру толики новац биће предмет посебне истраге, пише 24седам.

  

– Интересантно да је његово имовно стање нагло порасло несразмерно с његовим
приходима – упозорава извор 24седам из безбедносних кругова и напомиње да је због
тога неопходно да се испита имовина овог функционера.

  

Како пише 24седам, Хандановић је купио луксузан стан у пословно-стамбеном комплексу
Кнез Милош Ресиденце, који се налази у срцу Београда, на месту старе америчке
амбасаде. Саговорник овог медија објашњава да стан има 120 квадрата стамбеног дела
и још 100 квадрата терасе.

  

– Хандановић је за стан искеширао 420.000 евра и 180.000 евра из кредита. Адаптација
стана коштаће га додатних 150.000 евра. Намеће се питање од којих пара то може себи
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да приушти – каже саговорник и подсећа да ће Закон о утврђивању порекла имовине
ступити на снагу средином марта ове године.

  

Хандановић ће тада морати да доказује да је на законит начин стекао имовину у коју
спадају стан, кућа, пословне просторије, гаража, земљиште, али и финансијски
инструменти, удели у правном лицу, кеш, штедни улози, возила, пловни објекти

  

Међутим, по свему судећи, овај естрадни аутор и политичар ће се и много раније наћи
„под лупом“. Министар полиције Александар Вулин недавно је најавио финансијску
проверу свих који имају везе са криминалном организацијом Веље Невоље.

  

– Хандановић ће морати да објасни државним органима одакле му паре. Посебно зато
што се кретао у кругу људи блиских Вељи Невољи – додаје извор.

  

Новинари 24седам покушали су да добију коментар од Хандановића поводом
информација о куповини луксузног стана у центру Београда, али одговоре још нису
добили.

  

(Ало)
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