
Небојша Стефановић одбио да одговори на питање Н1 о умешаности свог оца у преговоре о продаји хотела "Шумадија"
четвртак, 14 март 2019 16:44

 Министар полиције Небојша Стефановић одбио је да одговори на питање Н1 о
умешаности свог оца Бранка Стефановића у преговоре о продаји хотела "Шумадија".

  

  Министар Стефановић демантовао је наводе да је истрага о разбијању врата хотела
обустављена.   

Тврди да је поилиција завршила свој део посла и да је утврдила да иза разбијања врата
стоји један од актулених управника хотела "Шумадија", уз напомену да не зна његово
име.

  

Извештај је полиција доставила Тужилаштву, наводи министар Стефановић.

  

Министар Стефановић демантује да је било ко у његово име преговарао са бившим
власником хотела Његомиром Килибардом.

  

Балканска истраживачка мрежа (БИРН) објавила је да је петнаестак момака, са
фантомкама на глави, секирама и палицама полупало и демолирало улаз хотела
"Шумадија" 15. фебруара 2019. године.

  

Како наводи БИРН, инциденту су претходили преговори око продаје које је водио отац
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српског министра полиције Бранко Стефановић.

  

После разговора који су новинари БИРН-а имали са Килибардом њему се наводно јавио
човек који се представио као заступник министра полиције и понудио да "исправи
брљотине министровог оца".

  

БИРН пише да док Килибарда "преговара" са изаслаником министра Стефановића,
позивају га у полицију да би дао изјаву о упаду хулигана у хотел, а онда напрасно
отказују саслушање не дајући никаква даља објашњења.

  

Његомир Килибарда купио је хотел Шумадија у процесу приватизације крајем 2004.
године за 2,8 милиона евра, а нови власник је имао уговорну обавезу да у здање уложи
додатна средства. Компаније Б&Б гроуп је на лицитацији у фебруару ове године купила
хотел за 280.000 евра.

  

Видети још:

  

БИРН: Петнаестак момака са фантомкама на глави, 15. фебруара 2019. године,
секирама и палицама демолирали улаз хотела "Шумадија", инциденту претходили
преговори око продаје које је водио отац Небојше Стефановића

  

(Н1)
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