
Вучић КРИК-у: Сигуран сам да нисте доказали да је Мали био власник 24 стана, постоји судска пресуда која то показује другачије од вас
уторак, 05 октобар 2021 18:32

Како пише КРИК, упркос томе што су у "Пандориним папирима" објављена документа
која показују да је министар финансија Синиша Мали био власник 24 луксузна стана у
Бугарској, председник Србије Александар Вучић рекао је да је сигуран "да КРИК то није
доказао".

  

  

„Ја мислим да нисте доказали, јер судска пресуда то показује другачије од вас“,  одговор
ио је Вучић на питање новинарке КРИК-а
, да прокоментарише њихово ново откриће, али није прецизирао на коју пресуду мисли.

  

Новинарке КРИК-а казале су му да су документа која доказују да је Мали био власник
две офшор фирме посредством којих је купио станове објављена у пројекту „Пандорини
папири“ и додале да је 2015. обећао да Мали више неће бити на функцији уколико се
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докаже да је био власник 24 стана.

  

„Покаже ли се, а не ви да будете судије, нема никаквих проблема. Своје обећање, као и
свако друго у потпуности ћу да одржим“, рекао је Вучић, не желећи да даље одговара
на питања.

  

Подсећамо, КРИК је у оквиру пројекта „Пандорини папири“, који је предводио
Међународни конзорцијум истраживачких новинара – ИЦИЈ дошао до докумената који
доказују да је Мали био власник 24 стана у луксузном бугарском летовалишту, које је
купио преко офшор компанија са Британских Девичанских Острва 2012. и 2013. године.

  

Како пише КРИК, Вучић већ шест година оптужује новинаре да су измислили да је Мали
учествовао у куповини 24 стана.

  

„Имам апсолутно поверење у министра Синишу Малог“, рекао је пре неколико месеци.
„Подсетићу на све лажи о њему, о 24 стана у Бугарској, политичари који су ту кампању
водили су лагали, медији су лагали“.
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  Мали такође све време негира да је био власник станова и оптужује новинаре КРИК-а далажу, додаје овај истраживачки портал.  „ На тему 24 стана, ја бих замолио оне који се баве том темом да престану да лажу , такомогу да кажу да имам 240 станова или 2040 станова, дакле никакве разлике нема. Јаимам један стан који сам уредно пријавио и већ 10 година заредом са својом децом тамоидем на летовање“, казао је Мали новинарима у Скупштини Србије.  (КРИК)  Видети још:  КРИК: Нова документа у оквиру међународног пројекта „Пандоринипапири“ доказују да је Синиша Мали дефинитивно био власник 24 луксузнаапартмана на бугарском приморју  МАНС: Мило и Блажо Ђукановић путем пореских рајева скривали власништво надимовином у преко пет држава    

 3 / 3

https://rs.n1info.com/vesti/mali-nema-dokaza-o-24-stana-to-su-lazi-imam-samo-jedan-stan/
http://www.nspm.rs/hronika/krik-nova-dokumenta-u-okviru-medjunarodnog-projekta-pandorini-papiri-sinisa-mali-definitivno-bio-vlasnik-24-luksuzna-apartmana-na-bugarskom-primorju.html
http://www.nspm.rs/hronika/krik-nova-dokumenta-u-okviru-medjunarodnog-projekta-pandorini-papiri-sinisa-mali-definitivno-bio-vlasnik-24-luksuzna-apartmana-na-bugarskom-primorju.html
http://www.nspm.rs/hronika/krik-nova-dokumenta-u-okviru-medjunarodnog-projekta-pandorini-papiri-sinisa-mali-definitivno-bio-vlasnik-24-luksuzna-apartmana-na-bugarskom-primorju.html
http://www.nspm.rs/prenosimo/milo-i-blazo-djujanovic-putem-poreskih-rajeva-skrivali-vlasnistvo-nad-imovinom-u-preko-pet-drzava.html
http://www.nspm.rs/prenosimo/milo-i-blazo-djujanovic-putem-poreskih-rajeva-skrivali-vlasnistvo-nad-imovinom-u-preko-pet-drzava.html

