ПРЕДУГОВОР
у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и
Уједињених Арапских Емирата
1. Републике Србије, коју заступа Влада, а коју представљају Александар Вучић, први
потпредседник Владе и министар одбране и Млађан Динкић, министар финансија и
привреде;
2. Al Dahra Agricultural Company LLC, Abu Dhabi („Al Dahra”), коју заступа
_____________________________________;
3. Акционарско друштво Агробачка, Бач – у реструктурирању, које заступа извршни
директор Драган Гутић;
4. Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина –
у реструктурирању, које заступа извршни директор Невенко Пајић;
5. Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа
Драган Марковић – у реструктурирању, које заступа генерални директор Драган
Миливојчевић;
6. Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању, које
заступа извршни директор Бранко Зорић;
7. Пољопривредно-производно предузеће Млади борац ад Сонта – у реструктурирању,
које заступа извршни директор Стеван Живковић;
8. Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво
реструктурирању, које заступа генерални директор Донко Рајковић;

Омољица

–

у

9. Акционарско друштво Војводина Старчево – у реструктурирању, које заступа генерални
директор Слободан Словић;
10. Пољопривредна корпорација Београд ад Падинска Скела – у реструктурирању
(“ПКБ”), коју заступа генерални директор Рајко Мандић.
(Појединачно као: Страна, и заједнички као: Стране. Стране од тач. 3. дo 10. у даљем тексту:
Друштва).
I. ПРЕДМЕТ, ПРАВНО ДЕЈСТВО И УСЛОВИ
Члан 1.
Овај прелиминарни уговор (Предуговор) представља сиже основних одредаба и услова које
Стране предвиђају у вези са низом трансакција између Страна ради остварења циљева изложених
у Споразуму о сарадњи између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
(Међудржавни споразум), од или око датума закључења овог Предуговора (у даљем тексту:
Трансакција).

Осим ако није другачије предвиђено, овај предуговор није правно обавезујући ни за једну од
Страна све до момента испуњења Услова (како је дефинисано у даљем тексту) и усаглашавања и
потписивања Коначних уговора (како је дефинисано у даљем тексту). Овај предуговор је намењен
само за утврђивање одређених комерцијалних услова у вези са Трансакцијом. Услови у наставку
текста представљају комерцијалне услове који ће послужити као основ за закључење Коначних
уговора.
Спровођење Трансакције предвиђене овим предуговором је условљено: (а) усвајањем и
ратификацијом Међудржавног споразума од стране надлежних органа Републике Србије, (б)
закључењем Коначних уговора, (в) прибављањем свих интерних и екстерних одобрења треће
стране (уколико је потребно), (г) успешним окончањем процеса анализе пословања (due diligence)
од стране Al Dahrе, (д) Al Dahrinim одобрењем и усвајањем релевантне студије о изводљивости а
по питању Трансакција предвиђених Предуговором (Услови).
За сврхуеТрансакције предвиђене овим предуговором,Коначни уговори укључују али нису
ограничени на, (а) Уговор о закупу, (б) Уговор о сарадњи, (в) ЈVА (термини дефинисани у
наставку текста) и (г) Уговоре о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме (Уговори
о продаји), између појединих Друштава и Нове компаније, као што је даље наведено у члановима
6. - 13. (закључно).
Имовина (катастарске парцеле, објекти, опрема, итд) која ће бити предмет Уговора о закупу,
Уговора о сарадњи и Уговора о продаји биће побројана у прилозима ових уговора и чиниће
саставни део Уговора о закупу, Уговора о сарадњи и Уговора о продаји.
II. ОСНИВАЊЕ МЕШОВИТЕ КОМПАНИЈЕ
Члан 2.
За потребе остваривања циљева из овог предуговора, биће основана мешовита компанија (Нова
компанија) у складу са важећим прописима у Републици Србији. Нова компанија биће основана у
складу са обавезујућим уговором о заједничкој сарадњи (ЈVА), којим ће се регулисати
одговарајућа права и обавезе уделичара Нове компаније, а у циљу остварења услова одређених
овим предуговором.
Власништво у Новој компанији ће бити подељено на следећи начин:
• 80% удела у капиталу Нове компаније ће припадати Al Dahra
• 20% удела у капиталу Нове компаније ће заједнички припадати Републици Србији и Граду
Београду
Удео Републике Србије и Града Београда би био утврђен на основу оснивачког уговора Нове
компаније и уплаћеног капитала у износу од по 1 евро. Al Dahra ће уложити, као део оснивачког
капитала, укупну имовину и друга права стечена по основу закључења уговора чије се извршење
предвиђа овим предуговором.
Структура власништва у Новој компанији имаће структуру описану у ст. 2. и 3. овог члана без
обзира на додатне улоге уделичара односно структура власништва остаће непромењена без обзира
на додатне улоге чланова друштва што ће бити посебно дефинисано оснивачким актом Нове
компаније.
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III. ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 3.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Нова компанија ће
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (Уговор о закупу)
површине од 2982 ha.
Пољопривредно земљиште које је предмет закупа, а које је наведено у ставу 1. овог члана, даће се
у закуп по почетној цени од 250 евра по хектару годишње, што ће се примењивати током првих 10
(десет) година трајања закупа.
Након једанаесте (11-е) годишњице Уговора о закупу, цена закупа ће се сваке године усклађивати
у односу на УИЦМ индекс (Усклађен индекс цена у малопродаји) објављен од стране канцеларије
за статистику Европске уније (Еуростат), који индекс се узима као мера инфлације. Годишња
усаглашавања цене закупа ће се примењивати на кориговану цену у односу на претходну годину
при чему коригована цена не може бити већа 370 (три стотине седамдесет) евра нити мања од 250
(две стотине педесет) евра по хектару годишње а током трајања уговора о закупу.
Период важења Уговора о закупу ће бити тридесет (30) година од дана закључења Уговора о
закупу. Након истека закупа, Стране могу споразумно договорити продужење закупа на исти или
сличан период важења у будућности.
IV. ПОСЛОВНО- ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ВОЈНОМ УСТАНОВОМ МОРОВИЋПОГОН КАРАЂОРЂЕВО
Члан 4.
Министарство одбране Републике Србије и Нова компанија ће закључити Уговор о пословнотехничкој сарадњи (Уговор о сарадњи) којим ће се регулисати питања везана за коришћење
ресурса Војне установе Моровић- погон Карађорђево.
Члан 5.
Уговором o сарадњи Нова компанија ће добити право да користи површину од 3.664 хектара
пољопривредног земљишта које тренутно користи Војна установа Моровић- погон Карађорђево,
на период од тридесет (30) година, а које је у власништву државе док Министарство одбране има
уписано право коришћења овог земљишта, као и зграда и ресурса Војне установе Моровић - погон
Карађорђево, све у складу са Уговором о сарадњи. Након истека Уговора о сарадњи, стране могу
споразумно договорити продужетак сарадње на исти или сличан временски рок у будућности.
Нова компанија ће давати Војној установи Моровић- погон Карађорђево двадесет процената (20%)
годишњег приноса оствареног на земљишту које је наведено у ставу 1. овог члана.
Појединости у вези са наведеним Уговором о сарадњи као и предложен удео годишњег приноса
ће бити предмет студије о изводљивости на којој ће заједнички радити представници Al Dahrе и
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Министарства одбране Републике Србије или трећа страна споразумно постављена од стране Al
Dahrе и Министарства одбране Републике Србије.

V. ПРОДАЈА ИМОВИНЕ
Члан 6.
ПКБ и Нова компанија ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, око 2.329
хектара пољопривредног земљишта у власништву ПКБ, по продајној цени од 12.000 евра по
хектару, што укупно износи 27.948.000,00 евра.
ПКБ се обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји
пољопривредног земљишта, а које су неопходне за упис власништва ПКБ на земљишту које се
наводи у ставу 1. овог предуговора у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи ПКБ-а ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у циљу
закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта у складу са прописима Републике
Србије, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје,
укључујући брисање терета на земљишту које је предмет Уговора о продаји пољопривредног
земљишта, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.
Члан 7.
АД Агробачка, Бач – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити Уговор о
продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД Агробачка,
Бач – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 791 хектара, зграде
и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра
по хектару. Укупна цена земљишта износи 7.910.000,00 евра. Процена вредности наведених
објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне
стране заједнички одаберу.
АД Агробачка, Бач – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до
закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме а које су неопходне
за упис власништва АД Агробачка, Бач – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у
ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи АД Агробачка, Бач – у реструктурирању ће предузети све потребне радње и
донети потребне одлуке у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, у складу са прописима Републике Србије,
како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући
брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за
предметну имовину.
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Члан 8.
АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању и Нова
компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и
опреме којим ће се дефинисати да ће АД за пољопривредну производњу Братство Јединство
Неузина – у реструктурирању продати пољопривредно земљиште површине од око 595 хектара,
објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште
10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.950.000,00 евра. Процена вредности
наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога
уговорне стране заједнички одаберу.
АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у реструктурирању се обавезује
да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва АД за пољопривредну производњу
Братство Јединство Неузина – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у ставу 1.
oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи АД за пољопривредну производњу Братство Јединство Неузина – у
реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са
прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и
пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет
продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.
Члан 9.
АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће
закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се
дефинисати да АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању продаје пољопривредно
земљиште површине од око 1253 хектара, зграде и опрему у свом власништву, при чему је
продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта
износи 12.530.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и опреме ће бити предмет нове
независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.
АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне
радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, зграда, објеката и опреме, а
које су неопходне за упис власништва АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању на
непокретностима које се наводе у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на
непокретностима.
Надлежни органи АД Драган Марковић, Обреновац – у реструктурирању ће предузети све
потребне радње и донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу
закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објекта и опреме који су наведени у
ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету
продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате
продајне цене за предметну имовину.

5

Члан 10.
Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра - у реструктурирању и Нова компанија
се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме
којим ће се дефинисати да Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра – у
реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 518 хектара, зграде и
опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по
хектару. Укупна цена земљишта износи 5.180.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и
опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране
заједнички одаберу.
Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра - у реструктурирању се обавезује да ће
предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва компаније Јадран акционарско
друштво за ратарство Нова Гајдобра – у реструктурирању на непокретностима које се наводе у
ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи компаније Јадран акционарско друштво за ратарство Нова Гајдобра - у
реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са
прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и
пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет
продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.
Члан 11.
Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању и Нова компанија
се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме
којим ће се дефинисати да Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у
реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 307 хектара, објекте и
опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно земљиште 10.000 евра по
хектару. Укупна цена земљишта износи 3.070.000,00 евра. Процена вредности наведених објекта и
опреме ће бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране
заједнички одаберу.
Пољопривредно-производно предузеће Млади борац Сонта – у реструктурирању се обавезује да ће
предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме, а које су неопходне за упис власништва Пољопривредно-производног
предузећа Млади борац Сонта – у реструктурирању на непокретностима којесу наведене у ставу 1.
oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи Пољопривредно-производног предузећа Млади борац Сонта - у
реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са
прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и
пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет
продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.
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Члан 12.
Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању и Нова
компанија се обавезују да ће закључити Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и
опреме којим ће се дефинисати да Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво
Омољица – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 1080 хектара,
зграде и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена 10.000 евра по хектару. Укупна
цена земљишта износи 10.800.000,00 евра. Процена вредности наведених објеката и опреме ће
бити предмет нове независне процене од стране саветника кога уговорне стране заједнички
одаберу.
Пољопривредно друштво Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању се
обавезује да ће предузети све потребне радње до закључења Уговора о продаји пољопривредног
земљишта, зграда и опреме, а које су неопходне за упис власништва Пољопривредног друштва
Омољица акционарско друштво Омољица – у реструктурирању на непокретностима које сеу
наведене у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи Пољопривредног друштва Омољица акционарско друштво Омољица - у
реструктурирању ће предузети све потребне радње и донети потребне одлуке у складу са
прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о продаји пољопривредног земљишта,
објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана, како би се извршила законита продаја и
пренос права својине на предмету продаје, укључујући брисање терета на имовини која је предмет
продаје, након пријема уплате продајне цене за предметну имовину.
Члан 13.
АД Војводина Старчево – у реструктурирању и Нова компанија се обавезују да ће закључити
Уговор о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме којим ће се дефинисати да АД
Војводина Старчево – у реструктурирању продаје пољопривредно земљиште површине од око 580
хектара, објекте и опрему у свом власништву, при чему је продајна цена за пољопривредно
земљиште 10.000 евра по хектару. Укупна цена земљишта износи 5.800.000,00 евра. Процена
вредности наведених објеката и опреме ће бити предмет нове независне процене од стране
саветника кога уговорне стране заједнички одаберу.
АД Војводина Старчево – у реструктурирању се обавезује да ће предузети све потребне радње до
закључења Уговора о продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме, а које су неопходне
за упис власништва АД Војводина Старчево – у реструктурирању на непокретносима које су
наведене у ставу 1. oвог члана у надлежни регистар за упис права на непокретностима.
Надлежни органи АД Војводина Старчево - у реструктурирању ће предузети све потребне радње и
донети потребне одлуке у складу са прописима Републике Србије, у циљу закључивања Уговора о
продаји пољопривредног земљишта, објеката и опреме који су наведени у ставу 1. овог члана,
како би се извршила законита продаја и пренос права својине на предмету продаје, укључујући
брисање терета на имовини која је предмет продаје, након пријема уплате продајне цене за
предметну имовину.
Члан 14.
На основу одредаба предвиђених Коначним уговорима, који такође укључују следеће:
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- Функционални системи за наводњавање и одводњавање, рибњакa,
- Вишегодишње засаде старости између 3 и 15 година,
- Виногради старости између 3 и 30 година, и
- Функционалне пољопривредне објекте
који се налазе на земљишту у државној својини, Нова компанија ће остварити право пречег закупа
у складу са Међудржавним Спoрaзумом измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Уjeдињeних
Арaпских Емирaтa и законом.
Члан 15.
На основу одредаба и услова предвиђених Коначним уговорима, Нова компанија ће инвестирати
односно обезбедити инвестицију (путем средстава трећег лица или на други начин) у укупном
износу који не прелази ЕУР 100.000.000 (сто милиона евра) у системе за наводњавање, агротехнички развој итд. (80% од целокупног износа улагања) и у обртни капитал (20% од целокупног
износа улагања), у складу са конкретним инвестиционим програмима који представљају саставни
део коначних уговора чије је закључивање дефинисано у овом предуговору.
Република Србија као уделичар у Новој компанији неће бити у обавези да обезбеђује средства
нити гаранције у смислу извшења инвестиција из става 1.овог члана.
Износ из става 1. овог члана ће бити инвестиран у целокупно пољопривредно земљиште којим
управља и које обрађује Нова компанија, а које укључује земљиште стечено у својину, земљиште
које обрађује по основу дугорочног уговора о закупу или земљиште које Нова компанија обрађује
по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.
Након истека закупа пољопривредног земљишта у државној својини из члана 3. овог предуговора
као и пословно-техничке сарадње из члана 5. овог предуговора, сви објекти и постројења која су
била предмет обавезног улагања постају власништво Републике Србије, без права на повраћај
улагања или било која друга таква права и без права на укључивање улагања у цену закупа.
Нова компанија је дужна да достави независну, безусловну и неопозиву банкарску гаранцију
плативу на први позив у корист Републике Србије у одговарајућој форми Агенцији за
приватизацију која ће бити одговорна за надзор извршавања уговорних обавеза од стране
уговорних страна у складу са чланом 17. овог предуговора, као средство обезбеђења за обавезе
које су наведене у ставу 1. oвог члана, као и за друге обавезе које ће бити дефинисане коначним
уговорима чије је закључење предвиђено овим предуговором, укључујући без ограничења обавезе
према запосленима.
Банкарска гаранција ће бити утврђена као одређен проценат од укупне инвестиције дефинисане
инвестиционим програмом.
Члан 16.
Нова компанија ће обавити разговоре са лицима која су тренутно запослена у Друштвима те ће на
основу добијених резултата преузети само она која задовољавају задате критеријуме.
Нова компанија ће уложити максималне напоре и вољу како би преузела што већи број
квалификованих радника која су приликом закључења коначних уговора предвиђених овим
предуговором запослена у Друштвима наведеним у ставу 1. овог предуговора.
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Начин и услови за преузимање запослених ће бити детаљније утврђени у коначним уговорима о
продаји имовине Друштава.
Члан 17.
Агенција за приватизацију ће бити одговорна за надзор и контролу извршавања уговорних обавеза
које су предвиђене коначним уговорима и дефинисане у овом предуговору.
Члан 18.
Друштва која имају опрему у лизингу дужна су да спроведу све потребне радње како би омогућиле
Новој компанији преузимање обавеза у складу са закљученим уговорима о лизингу (закупу).
Члан 19.
Стране ће настојати да споразумно закључе Коначне уговоре до 31. марта 2013. године, (Крајњи
рок), под условом да Стране закључе Уговор о сарадњи у року од месец дана од дана одобрења
Студије о изводљивости од стране Al Dahrе и Министарства одбране Републике Србије. Овај
предуговор престаје да важи на дан Крајњег рока, са могућношћу продужења уз једногласну
писaну сагласност.
Након закључења Коначних уговора, те у складу са одредбама и условима из Коначних уговора,
(а) Нова компанија ће платити целокупан износ купопродајне цене за земљиште, зграде, објекте и
опрему пре или на дан 31. мај 2013. године, и (б) пренос својине као и брисање терета на имовини
која је предмет продаје (земљиште, зграде, објекти и опрема из члана 6.-13.) ће се извршити до 31.
јула 2013. године, под условом да је Нова компанија уплатила целокупан износ купопродајне цене
као што претходно наведено под (а).
Члан 20.
Овај предуговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.
Члан 21.
Овај предуговор је сачињен и тумачи се у складу са Међудржавним Спoрaзумом измeђу Влaдe
Рeпубликe Србиje и Влaдe Уjeдињeних Арaпских Емирaтa и важећим законима Републике Србије,
где је то примењиво.
Члан 22.
У циљу извршења свих обавеза из овог предуговора, Стране ће настојати да прибаве све
неопходне државне или друге дозволе или одобрења применљива за сваку од уговорних страна.
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Члан 23.
Овај предуговор је потписан у 10 (десет) примерака на српском и енглеском језику, по 1 (један)
примерак за сваког потписника Предуговора.

За Републику Србију:

Млађан Динкић, министар финансија и
привреде
_________________________________
Александар Вучић, први потпредседник
Владе и министар одбране
_________________________________

За Al Dahra:
_________________________________
За Акционарско друштво Агробачка, Бач – у
реструктурирању:
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу Братство Јединство Неузина – у
реструктурирању:
За Акционарско друштво за производњу,
прераду и промет пољопривредних
производа Драган Марковић – у
реструктурирању:
За Јадран акционарско друштво за ратарство
Нова Гајдобра – у реструктурирању:
За Пољопривредно-производно предузеће
Млади борац ад Сонта – у реструктурирању:
За Пољопривредно друштво Омољица
акционарско друштво Омољица – у
реструктурирању:
За Акционарско друштво Војводина
Старчево – у реструктурирању:
За Пољопривредна корпорација Београд ад
Падинска Скела – у реструктурирању:

_________________________________
извршни директор Драган Гутић
_________________________________
извршни директор Невенко Пајић
_________________________________
генерални директор Драган Миливојчевић
_________________________________
извршни директор Бранко Зорић
_________________________________
извршни директор Стеван Живковић
_________________________________
генерални директор Донко Рајковић
_________________________________
генерални директор Слободан Словић
_________________________________
генерални директор Рајко Мандић
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