
БИРН: Власник компаније "Јужна Бачка" Драгољуб Збиљић био гарант кредита за потребе изборне кампање СНС 2012. године, иако су против њега у то време вођена два судска процеса
понедељак, 13 новембар 2017 18:26

Садашњи власник компаније "Енерготехника - Јужна Бачка", Драгољуб Збиљић био је
гарант за кредит који је 2012. године Српска напредна странка подигла за потребе
изборне кампање, објавила је данас Балканска истраживачка мрежа (БИРН Србија).

  

  

"СНС је 25. априла 2012. године подигла краткорочни кредит код Универзал банке на 55
милиона динара, с роком доспећа 25. јуна те године", наводи се на сајту БИРН-а.

  

У тексту пише да је садашњи власник "Јужне Бачке" Драгољуб Збиљић пред посланичке
и председничке изборе 2012. године, у једном моменту био једини гарант тог кредита
који је узела СНС.

  

Гаранти су били, као физичка лица, Томислав Николић, тадашњи председник и оснивач
СНС-а, Драгољуб Збиљић, власник компаније „Манекс“ и Александар Станковић,
власник компаније „Цоптецх“ (Коптех). Такође, међу гарантима кредита су и компаније
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„Манекс“ и „Коптех“. Кредит од пола милиона евра је дошао на наплату 25. јуна, али је
рок за исплату продужен анексом.

  

У Универзал банци за БИРН кажу да је дужник, СНС, исплатио цео дуг у предвиђеном
року, а да је депозит од 55 милиона динара који је заложио Збиљићев „Манекс“ враћен.

  

 Као једини гарант, овај пут, наводе се Збиљић и његова компанија „Манекс“, која је
положила депозит у износу целокупног кредита од 55 милиона динара.

  

У време када је Збиљић помогао СНС-у да узме кредит, он се суочавао са две истраге - у
Новом Саду због утаје пореза у вредности од 1,5 милиона евра и у Крагујевцу где је
оптужен да је издавао фиктивне рачуне једној крагујевачкој фирми и помогао јој да
утаји порез. У међувремену, тужилаштво у Новом Саду је одустало од оптужнице, док
суђење у Крагујевцу улази у пету годину.
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    Предузеће за трговину металима "Манекс" Драгољуба Збиљића је 2014. године посталовећински власник "Јужне Бачке" која запошљава 300 радника. Компанија "Јужна Бачка"једна је од највећих домаћих у енергетици која има годишњи приход у десетинамамилиона евра, највише послује с државом, наводи БИРН.  По подацима Управе за јавне набавке, "Јужна Бачка" је ове године највише уговорасклопила с Електропривредом Србије, а највећи, од две милијарде динара, са Заводомза изградњу Града Новог Сада, за изградњу привредног објекта.  "Јужна Бачка" је јавности постала позната пошто је, по ранијим истраживањима БИРН-а,добила посао исушивања поплављеног рудника "Тамнава-Западно поље" 2014, иако зато није имала референце, док је одлагање исушивање копа увећало штету од тадашњепоплаве у Обреновцу и околини за 120 милиона евра, рачуна БИРН.      Недавно је и Мрежа за истраживање криминала и корупције - КРИК објавилаистраживање "Српски држављани у 'Рајским папирима' ", у којем се помиње да је до"удела у компанији 'Јужна Бачка' дошла особа која је повезана с једним од најмоћнијихљуди у Србији".  (Јавно - Бирн)    
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