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 Министар финансија Синиша Мали изјавио је да су лажи да је доказано да је имао 24
стана у Бугарској, као што је објављено у документима до којих су новинари КРИК
дошли у оквиру међународног пројекта "Пандорини папири"
.

  „Замолио бих оне које се баве том темом само да престану да лажу јер то што раде
нема никаквог смисла. Тако могу да кажу да имам 240 станова, или 2.400 станова,
никакве разлике нема. Ја имам један стан који сам уредно пријавио и у који 10 година
заредом идем с децом на летовање“, рекао је Мали новинарима и додао:   

„Нисам ни Драган Ђилас, па да имам десетине милиона евра по разним оф шор
дестинацијама, нити Гојко Ђилас да имам 35 станова па где год мало да пођете
Београдом јави се или Гојко или Драган Ђилас“, рекао је Мали.

  

Оценио је да ту права тема нису 24 стана, већ „зашто не могу да дођу до рачуна
Александра Вучића“. „Није њима проблем д измисле 24 стана, није то тема, већ је тема
где су рачуни Вучића којих наравно нема, јер лажу о свему“, рекао је Мали.
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На питање одакле његов потпис на сертификатима који доказују власништво над
компанијама, Мали је рекао да је на ту тему на сва питања одговорио пре неколико
година.

  

„Ако постоји нешто што није урађено у складу са законима, изволите имате надлежне
органе, поднесити папире…Кроз то сам све прошао…Молим вас, због јавности, себе и
моје породице да престанете да лажете на ту тему“, рекао је Мали новинарима и
негирао да има доказа да је био власник 24 стана у Бугарској.

  

Он је новинарима неколико пута поручио да лажу.

  

(Н1)
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