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Београд - Потпредседник Владе Млађан Динкић купио је нови стан на Новом Београду
од 150 квадрата, у ком има и студио за снимање музике, вредан 353.500 евра.

  

Нови Динкићев стан још је у изградњи, има 150 квадрата (од чега је 40 квм тераса),
налази се у елитном делу Новог Београда.

  

У својеручно потписаном допису који је послао редакцијама новина, Динкић детаљно
описује како је купио стан. Иако не жели да открије нову адресу, Прес пише да ће му
један од првих Динкићевих комшија бити лидер СНС-а Томислав Николић.

  

Динкић се одлучио да о куповини новог стана обавести целокупну јавност јер се, како
наводи у писму, залаже да функционери јавно објаве своје имовинске карте.

  

У писму министра економије наводи се да је пре два дана (15. новембра) за 144.000 евра
продао свој стари стан од 73 квадрата на Новом Београду (129.000 за стан и 15.000 евра
за гаражу), у коме супруга Тања и он живе већ 18 година.

  

Да би купили нови стан подигли су кредит од 150.000 евра и на то додали 42.000 евра,
колико је Динкић добио од „осам извршних пресуда због клевета у једном дневном
листу". Коначно, остатак од 17.500 евра Динкић и његова супруга су платили од
уштеђевине.
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Динкић у писму наводи да њихов нови трособни стан има „110 квадрата грејне
површине, са отвореном терасом од 40 квадрата и гаражним местом", као и да
пресељење очекује до краја године. Такође, наводи се да је квадрат новог стана плаћен
2.500 евра. О промени имовинског стања, у складу са законским прописима, обавестиће
и надлежну Агенцију за борбу против корупције

  

Млађан Динкић каже да су он и супруга стамбени кредит подигли у Банци Интеза, да је
рок отплате 20 година, а месечна рата нешто мања од 1.000 евра. Министар економије
открива и да ће у новом стану имати и свој лични музички студио! Динкић каже да ће
моћи да сервисира кредит, пошто су укупни месечни приходи њега и његове супруге око
2.000 евра.

  

"У новом дому имаћу и посебну музичку собу са звучном изолацијом како не бих сметао
комшијама. То је место о коме сам одавно маштао, посебна соба у којој ћу моћи да слушам
и правим музику. У тој соби ће бити моје три гитаре, клавијатура, компјутер и пијанино,
који сам до сада држао код пријатеља, јер у старом стану нисам имао места...", каже
Динкић.

  

Министар открива да већ неколико година покушава да купи нови стан. "Годинама
планирамо да купимо већи стан који бих имао једну собу више, у коју бих сместио све од
музике што имам. У старом стану све ми је било у дневној соби... Музику сам могао да
слушам само кад сам сам у стану.. Сада имам кутак у ком ћу моћи да се бавим оним што
највише волим...", каже он.
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