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 Тужилаштво за организовани криминал пре годину и по дана покренуло је
предистражни поступак против министра за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања Александра Вулина и наложило полицији да прикупи информације о томе на који
је начин министар купио стан у Београду. За све то време Министарство унутрашњих
послова одбија да тужилаштву достави тражене информације.

  

  Ове податке тужилаштво је тражило након што му је Агенција за борбу против
корупције у децембру 2015. доставила извештај о контроли имовине и прихода
Александра Вулина.   

У писаном одговору КРИК-у тужилаштво наводи да се у извештају Агенције помиње да
не постоји валидна документација како су Вулин и његова супруга Наташа платили стан.
Агенција извештаје доставља тужилаштвима уколико сумња да подаци о начину стицања
имовине нису тачни или да је извршено неко кривично дело.

  

Два месеца пошто је примило извештај, тужилаштво је послало захтев полицији да
испита наводе из извештаја и прикупи потребне информације. У одговору КРИК-у
тужилаштво наводи да је три пута слало ургенције Управи криминалистичке полиције,
али да до данас од њих није добило никакву повратну информацију.

  

Током рада на бази имовине политичара, КРИК је открио да је министар Вулин са
супругом Наташом у јулу 2012. купио трособан стан од 107 квадрата. Стан се налази у
новоизграђеној модерној згради у београдској општини Звездара.
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Према уговору, цена стана износила је 229.620 евра. Прву рату од 40.000 евра су, стоји у
уговору, исплатили у октобру 2011. године. Брачни пар Вулин се обавезао да остатак
новца исплати до краја септембра 2012. године, али није познато да ли је то и урадио.

  

Вулин је Агенцији пријавио да је стан стекао „продајом имовине“. Једина некретнина коју
је поседовао пре куповине овог стана је једнособан стан у Новом Саду који је 2010.
године добио на поклон од судије Олгице Милошевић, како је открио КРИК. Тај стан је
две године касније продао рођеном брату за око 40.000, што одговара суми прве рате
исплаћене за куповину стана на Звездари.

  

Уз стан на Звездари, брачни пар Вулин купио је и паркинг место, али министар то није
пријавио Агенцији за борбу против корупције. Погледајте профил Александра Вулина у
бази имовине политичара.

  

КРИК је од Агенције за борбу против корупције захтевом за слободан приступ
информацији од јавног значаја тражио копију извештаја који је доставила тужилаштву,
али још није истекао законски рок за поступање по захтеву.

  

(КРИК)
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