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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Юридичне положення компаній і підприємців регулюється Законом
про господарські товариства (Урядовий вісник РС № 36/11 і 99/11,
83/14 - інший закон, 5/15), положення якого також поширюються на
форми підприємницької діяльності. які створені та діють відповідно до
спеціальних законів, якщо інше не передбачено цими законами. Порядок
реєстрації, зміст Реєстру суб’єктів господарювання, який веде Агентство
з господарських реєстрів, а також необхідна документація для реєстрації
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Господарське товариство
ПОНЯТТЯ
- Господарське товариство є юридична особа, що здійснює
діяльність з метою осягнення прибутку.
ЮРИДИЧНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
- Партнерське товариство
- Командитне товариство
- Товариство із обмеженою відповідальністю
- Акціонерне товариство
ЗАСНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРСТВА З БОКУ ІНОЗЕМНОГО
ІНВЕСТОРА
- Іноземний інвестор (іноземна юридична особа із
місцезнаходженням за кордоном, включаючи філію іноземної
юридичної особи, зареєстровану в Республіці Сербія; іноземний
громадянин, незалежно від постійного місця проживання;
громадянин Республіки Сербія з постійним місцем проживання
за межами Республіки Сербія довше ніж один рік) може заснувати
господарське товариство (компанію) в Сербії відповідно до Закону
про господарські товариства та закону, що регулює інвестиції
- Іноземний інвестор має таке саме становище щодо своїх
інвестицій і має ті самі права та обов’язки, що й вітчизняний
інвестор, якщо інше не передбачено Законом про інвестиції або
іншим законом.
ЗСДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
- Господарське товариство створюється на невизначений або
певний строк дії. Вважається, що товариство створюється на
невизначений строк, якщо інше не встановлено установчим актом,
тобто статутом.
- Господарське товариство має переважну діяльність, яка
зареєстрована відповідно до законодавства про реєстрацію,
і може здійснювати будь-яку іншу діяльність, не заборонену
законодавством, незалежно від того, чи визначена вона
установчим актом чи статутом.
- Спеціальним законом реєстрація чи здійснення певної діяльності
може бути обумовлена виданням попереднього погодження, згоди
чи іншого акта компетентного органу.
УСТАНОВЧІ АКТА
- Установчим актом товариства вважається установчий акт
товариства, який має форму рішення про створення, якщо
товариство створює одна особа, або установчий договір, якщо
товариство створює кілька осіб.
- Зміст установчого акта товариства визначається для кожної
форми окремо
- Установчий акт акціонерного товариства не змінюється, а
акціонерне товариство, крім установчого акту, має також статут,
яким відповідно до закону регулюються питання управління
товариством та інші питання.
- Під час заснування товариства підписи на засновницькому
акті перевіряються відповідно до законодавства, що регулює
перевірку підписів.
- Установчий акт та статут оформлюються у письмовій формі та
реєструються відповідно до законодавства про реєстрацію.
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компаній та підприємців визначаються Законом про порядок
реєстрації в Агентстві з господарських реєстрів (Урядовий вісник
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
- Учасники товариства (партнери, комплементари та командитори,
учасники товариства з обмеженою відповідальністю, акціонери)
несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства відповідно
до положень законодавства, що регулює окремі організаційноправові форми товариства, а також у випадках зловживання
правилами обмеженої відповідальності юридичних осіб.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ
- Місцезнаходження господарського товариства - це місто
на території Республіки Сербія, з якого керуються діяльністю
товариства і яке визначається як таке установчим актом або
рішенням зборів.
- Місцезнаходження товариства зареєстровується відповідно до
законодавства про реєстрацію
- Господарське товариство здійснює діяльність та бере участь
у юридичних операціях під фірмовим найменуванням, яке нею
зареєстровано відповідно до Закону про реєстрацію. Фірмове
найменування у обов’язковому порядку повинно містити назву,
правову форму та місце розташування товариства
- Правова форма вказується в назві підприємства таким чином:
• „партнерське товариство“, “п.т.“ або “пт“
• “командитне товариство“, “к.т.“ або “кт“
• “товариство із обмеженою відповідальіністю, “т.о.в.“ або “тов“
• “акціонерне товариство“, а.т.“ або “ат“
На додаток до фірмового найменування товариство може
використовувати скорочене фірмове найменування в діяльності на
тих же умовах, на яких воно використовує фірмове найменування.
Скорочена фірмова назва повинна містити назву та правову
форму та бути зареєстрована відповідно до законодавства про
реєстрацію.
ПРЕДСТАВНИКИ ТА ДОВІРЕНІ
- Господарське товариство бере на себе права та обов’язки в
юридичних операціях через представництво
- Законними (статутними) представниками товариства є особи,
які визначені законом як такі для кожної окремої форми
товариства. Законним представником може бути фізична особа
або товариство, зареєстроване в Сербії. Товариство повинно мати
хоча б одного законного представника, який є фізичною особою.
Законні представники товариства зареєстровані відповідно до
законодавства про реєстрацію
- Крім законних представників, товариство може мати інших
представників - осіб, які актом або рішенням компетентного
органу товариства уповноважені представляти товариство і як такі
зареєстровані відповідно до законодавства про реєстрацію.
- Представник зобов’язаний діяти відповідно до обмежень своїх
повноважень, визначених актами товариства або рішеннями
компетентних органів товариства.
- Особи, які як працівники товариства працюють на роботах,
виконання яких у звичайній діяльності включає укладання чи
виконання певних договорів чи вчинення інших юридичних дій,
уповноважені укладати та виконувати ці договори як довірені
особи товариства, тобто вчиняти ці юридичні дії в межах
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- Господарське товариство набуває статусу юридичної особи
шляхом реєстрації в Реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності,
який веде Агентство з реєстрів підприємств.
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МАЙНО ТА КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
- Майно товариства становлять речі та права, що належать т
овариству, а також інші права товариства
- Капітал товариства (чисті активи) – це різниця між вартістю
активів і зобов’язань товатиства
- Статутний (реєстрований) капітал товариства - це грошова
оцінка зареєстрованих вкладів учасників товариства
в товариство, зареєстрована відповідно до закону про
реєстрацію.
- Внески в товариство можуть бути грошовими або негрошовими
і виражаються в динарах. Негрошові внески можуть бути у речах
і правах, якщо інше не встановлено законом для окремих форм
товариств. Вклади, які сплачені або внешені до товариства,
стають власністю товариства.
З’ЄДНУВАННЯ ТОВАРИСТВ
- Товариства можуть з’єднуватись:
- через участь в акціонерному капіталі або партнерських
частках - товариства, пов’язані капіталом
- через контракт - товариства, пов’язані контрактом
- через капітал і контракти – змішано пов’язані компанії
- З’єднанням господарські товариства утворюють: концерн
(групу товариств); холдінг; товариства зі спільною участю в
капіталі
- Заборонено об’єднувати товариства всупереч нормам про
захист конкуренції
ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОНЯТТЯ
- Підприємець є дієздатна фізична особа, яка здійснює
діяльність з метою одержання доходу та зареєстрована як така
відповідно до законодавства про реєстрацію.
ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
- Підприємець має переважну діяльність, яка зареєстрована
згідно із законом про реєстрацію
- Підприємець може здійснювати всі види діяльності,
не заборонені законодавством, для яких він відповідає
встановленим умовам, у тому числі старовинні та художні
ремесла та домашні промисли.
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діяльності, яку вони виконують без спеціальної довіреності
- Довіреність – це господарська довіреність, за допомогою
якої товариство уповноважує одну або більше фізичних
осіб (довірених) щоб від його імені та його рахунок
вчиняти правочини та вчиняти інші юридичні дії. Довірений
зареєстрований відповідно до законодавства про реєстрацію.
- Довіреність не підлягає передачі, і довірений не може видати
довіреність на представництво іншій особі
- Довіреність може бути індивідуальною або спільною і може
бути відкликана
- Обмеження довіреності - Довірений без спеціального
уповноваження не може укладати правочини та вчиняти
юридичні дії, пов’язані з придбанням, відчуженням або
обтяженням нерухомого майна та часток, що належать
товариству в інших юридичних особах, приймати векселі,
зобов’язання застави, укладати угоди про позику та кредит
і представляти товариство в судових розглядах та перед
арбітражем
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РЕЄСТРАЦІЯ
- Підприємець реєструється на невизначений або певний термін
у Реєстрі суб’єктів господарювання, який веде Агентство з
господарських реєстрів.
МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
- Підприємець відповідає за всіма зобов’язаннями, що виникають
у зв’язку з здійсненням його діяльності, усім своїм майном,
а майно, яке він набуває у зв’язку з здійсненням діяльності,
також входить до цього майна. Відповідальність за зазначені
зобов’язання не припиняється зі зняттям підприємця з реєстру
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ
- Місцезнаходження підприємця - це місце, з якого він керує
здійсненням діяльності. Адреса місцезнаходження зареєстрована
відповідно до законодавства про реєстрацію
- Підприємець може здійснювати діяльність і поза
місцезнаходженням (відокремлене місце). Відокремлене місце
реєструється відповідно до законодавства про реєстрацію
- Підприємець може здійснювати діяльність за межами певного
приміщення, коли за характером самої діяльності таке здійснення
діяльності є лише можливим або узвичаєним.
- Підприємець здійснює діяльність під фірмовим найменуванням,
яке обов’язково повинно містити ім’я та прізвище підприємця,
опис переважної діяльності, позначку „підприємец“ або „підпр“
та місцезнаходження. Фірмове найменування зареєстровано
відповідно до законодавства про реєстрацію
- Підприємець зобов’язаний вказати свою фірмову назву у своєму
місцезнаходженні, а також на кожному відокремленому місці
УПРАВЛІННЯ ТА ДОВІРЕНІСТЬ
- Підприємець може доручити управління дієздатній фізичній
особі (управителю) за письмовим уповноваженням. Управління
може бути загальним або обмеженим одним або кількома
відокремленими місцями діяльності
- Керівник має статус законного представника і повинен бути
працевлаштованим у підприємця
- Керівник зареєстрований відповідно до законодавства про
реєстрацію
- Підприємець видає довіреність (господарську довіреність)
особисто і не може передати повноваження щодо видачі
довіреності іншій особі.
ЮРИДИЧНІ ФОРМИ, ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Партнерське товариство
- Партнерське товариство - це товариство двох або більше партнерів,
фізичних та/або юридичних осіб, які безстроково солідарно
відповідають усім своїм майном за зобов’язаннями товариства.
- Якщо установчий договір про заснування товариства або інший
договір між партнерами містить положення про обмеження
відповідальності партнерів перед третіми особами, це положення
не має юридичної сили
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- Підприємець зобов’язаний вказати повідомлення про
припинення діяльності за місцем, де він здійснює діяльність.
Припинення діяльності реєструється згідно із законом про
реєстрацію.
- Підприємець може прийняти рішення про продовження
діяльності у формі господарського товариства
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ДОГОВІР ПАРТНЕРІВ ТОВАРИСТВА
- Партнери товариства можуть партнерським договором
регулювати свої взаємовідносини щодо товариства
- Партнерський договір укладається всіма партнерами в письмовій
формі. Договір набуває чинності виключно між партнерами
компанії і не додається до заяви про реєстрацію
ВКЛАД
- Партнер може інвестувати гроші, речі, права, роботу чи послуги
в товариство
- Партнери вносять до товариства частки рівної вартості, якщо
інше не встановлено установчим договором
- Партнер товариства не зобов’язаний збільшувати частку понад
суму, визначену установчим договором, якщо інше не встановлено
установчим договором.
- Партнер не може зменшувати свою частку без згоди всіх інших
партнерів.
ПЕРЕДАЧА ЧАСТОК
- Партнери набувають частки товариства пропорційно своїм
вкладам, якщо інше не передбачено установчим договором.
- Частка передається за письмовим договором, який укладають
передавач і набувач частки. Існує обов’язковий порядок
засвідчити підпис на договорі, а набувач набуває частку в день
реєстрації передачі акцій.
- Передача часток між партнерами товариства є вільною, якщо
інше не встановлено установчим договором
- Партнер не може передавати свою частку третій особі без згоди
інших партнерів, а також передавати свою частку в заставу третій
особі, якщо інше не встановлено установчим договором.
- У разі смерті партнера частка партнера не успадковується,
але розподіляється пропорційно на усіх партнерів, у разі якщо
установчим договором не передбачено, що товариство має
продовжувати вести діяльність зі спадкоємцями померлого
партнера
УПРАВЛІННЯ
- Кожен партнер має повноваження здійснювати дії у звичайній
діяльності товариства (управління). Дії, які не належать до
звичайної діяльності компанії і підпадають під дію уповноваження
та вимагають згоди всіх партнерів, якщо інше не передбачено
установчим договором
- Якщо установчий договір або партнерська угода передбачає, що
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ЗМІСТ УСТАНОВЧОГО ДОГОВОРУ (УСТАНОВЧОГО АКТА
ПАРТНЕРСЬКОГО ТОВАРИСТВА)
- Ім’я, персональний ідентифікаційний номер та місце проживання
партнера, який є вітчизняною фізичною особою, тобто ім’я, номер
паспорта або інший ідентифікаційний номер та місце проживання
та партнера партнера, який є іноземною фізичною особою,
тобто фірмове найменування, ідентифікаційний номер та місце
проживання партнера, який є вітчизняною юридичною особою,
тобто фірмове найменування, реєстраційний номер або інший
ідентифікаційний номер і місцезнаходження партнера, який є
іноземною юридичною особою
- Фірмове найменування та місцезнаходження товариства
- Переважна діяльність товариства
- Вказані типи та значення ролей кожного з партнерів
- Може містити інші елементи, що є зчачуші для для товариства та
партнерів
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
- Партнери приймають рішення одноголосно, якщо інше не
встановлено установчим договором.
- Якщо установчим договором передбачено, що окремі або всі
рішення приймаються більшістю голосів, кожен партнер має один
голос, якщо інше не встановлено установчим договором.
- Для прийняття рішень, що не належать до звичайної діяльності,
а також прийняття рішення про прийняття нового партнера
необхідна згода всіх партнерів.
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РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
- Прибуток товариства розподіляється між партнерами рівними
частинами, якщо інше не визначено установчим договором.
Установлена документація та реєстраційний збір:
1. Єдина реєстраційна заява про заснування юридичних та інших
осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків;
2. Установчий договір із засвідченими підписами учасників товариства;
3. Документ, що підтверджує особу членів - для вітчизняної
фізичної особи копія посвідчення особи, для іноземця копія
паспорта, або копія посвідчення особи, якщо вона видана
іноземцю, або витяг з реєстру, якщо засновник є юридичною
особою, котра не є зареєстрованою у Реєстрі, що ведеться з боку
Агенства господарських реєстрів;
4. Рішення про призначення представника, якщо він не
призначений установчим договором;
5. Довідка банку про сплату грошового вкладу, якщо вклад внесено до
товариства до створення, тобто договір учасників про оцінку вартості
негрошового внеску або оцінка вартості негрошового внеску якщо
завдаток вплачується/внесено в товариство до створення;
6. Доказ про сплату збору за реєстрацію установи та доказ сплати
збору за реєстрацію та оприлюднення установчого акту.
Збір за реєстрацію установи становить 4.900 динарів, а при
поданні заяви про заснування сплачується збір за реєстрацію та
оприлюднення установчого акту в розмірі 1000 динарів.
Командитне товариство
- Командитне товариство - це господарське товариство з не менш
як двома учасниками, з яких принаймні один несе солідарну
необмежену відповідальність за зобов’язаннями товариства
(комплементар), і принаймні один обмежений розміром свого
несплаченого або невнесеного вкладу (командитор)
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРТНЕРСТВО
- До командитного товариства застосовуються положення Закону про
товариства про товариство, якщо інше не встановлено цим законом.
- Комплементарні мають статус партнерів партнерного товариства
- Договір про створення командитного товариства, крім елементів,
передбачених договором про створення товариства, повинен
містити також позначення того, який учасник товариства є
комплементарним, а хто – командит.
- Положення про ролі, частки та передачу часток комплементарів
застосовуються відповідно до вклади, частки та передачі часток
партнера, а командитор може вільно передавати свою частку або
частину частки іншому командитору або третій особі. .
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ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
- У розподілі прибутку та покритті збитків товариства беруть
участь командитори та комплементари пропорційно їхнім часткам
у товаристві, якщо інше не встановлено установчим актом.
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один або кілька партнерів уповноважені керувати, інші партнери
не мають повноважень керувати
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ЗМІСТ УСТАНОВЧОГО АКТА
1. Особисте ім’я та місце проживання, тобто фірмове
найменування та місцезнаходження учасників товариства
2. Назва та місцезнаходження товариства
3. Переважна діяльність товариства
4. Загальний розмір статутного капіталу товариства
5. Розмір грошового внеску, тобто грошова оцінка та опис
негрошового внеску кожного учасника товариства
6. Час сплати, тобто внесення вкладів до статутного капіталу
товариства
7. Частка кожного учасника товариства у загальному статутному
капіталі, виражена у відсотках
8. Визначення органів товариства та їх компетенції; якщо
установчий акт не містить положень про компетенцію, органи
товариства мають повноваження, передбачені законодавством
ДОГОВІР ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
- За Договором членів товариства учасники можуть регулювати
свої взаємовідносини щодо товариства
- Договір учасників товариства діє лише між учасниками товариства,
які його уклали, і не додається до заяви про реєстрацію.
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ І ПРЕДСТАВНИЦТВО
- Комплементари керують справами товариства та представляють їх
- Командитори не можуть керувати справами тровариства або
представляти його
- Командитор може стати довіреним рішенням усіх комплементарів
Встановлена документація та реєстраційний збір
1. Єдина реєстраційна заява про створення юридичних та інших
осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків
2. Установчий договір із засвідченими підписами учасників
товариства
3. Документ, що підтверджує особу членів - для вітчизняної
фізичної особи копія посвідчення особи, для іноземця копія
паспорта, або копія посвідчення особи, якщо вона видана
іноземцю, або витяг з реєстру, якщо засновник є юридичною
особою, не зареєстрованою у Реєстрі, що ведеться Агенством
господарських реєстрів;
4. Рішення про призначення представника, якщо він не
призначений установчим договором;
5. Довідка банку про сплату грошового вкладу, якщо вклад внесено до
товариства до створення, або договір учасників про оцінку вартості
негрошового внеску чи оцінку вартості негрошового внеску. якщо
завдаток оплачується/вноситься в товариство до створення;
6. Доказ про сплату збору за реєстрацію установи та доказ сплати
збору за реєстрацію та оприлюднення установчого акту.
Збір за реєстрацію установи становить 4.900 динарів, а при
поданні заяви про створення сплачується збір за реєстрацію та
оприлюднення установчого акту в розмірі 1.000 динарів.
Товариство із обмеженою відповідальністю
- Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство,
в якому один або кілька учасників товариства (фізичні та/
або юридичні особи) мають частку в статутному капіталі
товариства. Учасники товариства не несуть відповідальності
за зобов’язаннями товариства, крім випадків зловживання
правилами обмеженої відповідальності.
- Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть
відповідальність за регулювання своїх взаємовідносин у
товаристві, а також відносин з товариством вільно, якщо інше не
встановлено законом
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ЧАСТКИ
- Учасник товариства набуває частку в товаристві пропорційно до
вартості його вкладу в загальному статутному капіталі товариства,
окрім якщо інше не встановлено установчим актом при заснуванні
товариства або одноголосним рішенням зборів.
- Учасник товариства може мати лише одну частку в товаристві
- Частки товариства не є цінними паперами
- Передача часток є вільною, якщо інше не встановлено законом
або установчим актом
- Учасники товариства мають право на переважну купівлю часток,
що підлягають передачі третій особі, якщо це право не виключено
установчим актом або законом.
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СПЛАТА ПРИБУТКУ
- Товариство може здійснювати виплати своїм учасникам
лише відповідно до установчого акту та положень закону про
обмеження виплат.
- Установчим актом може бути передбачено, що виплата прибутку
здійснюється не пропорційно частці учасників у статутному
капіталі товариства.
ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
- Управління товариством може бути організоване як однопалатне,
так і двопалатне, що визначається установчим актом.
- У разі однопалатного управління органами товариства є:
+ збори
+ один або кілька директорів
- У разі двопалатного управління органами товариства є:
+ збори
+ наглядовий комітет
+ один або кілька директорів
СКЛАД ДА УПОВНОВАЖЕННЯ ЗБОРІВ
- Збори складаються з усіх членів товариства, а в одномандатному
товаристві функцію зборів виконує єдиний член товариства.
- Якщо інше не встановлено установчим актом, збори:
- приймають зміни до установчого акту
- приймають фінансову звітність та аудиторські висновки
- контролюють роботу директора та приймають звіти директора,
якщо управління товариством є однопалатним
- приймають звіти наглядової ради, якщо управління товариством
є двопалатним
- приймають рішення про збільшення та зменшення статутного
капіталу товариства
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УСТАНОВЧИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ
- Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
становитиме не менше 100 динарів, якщо спеціальним законом не
передбачено більший розмір статутного капіталу для товариств,
які здійснюють певну діяльність.
- Внесок у товариство з обмеженою відповідальністю може бути
грошовим і негрошовим і виражається в динарах. Негрошові
ставки можуть бути в речах і правах
- Внески в товариство з обмеженою відповідальністю не повинні
мати однакову вартість
- Грошовий та негрошовий внесок під час заснування товариства
має бути сплачений або внесений у строк, визначений
установчим актом, який не може перевищувати п’яти років і
обчислюється з дня прийняття установчого акту.
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ДИРЕКТОРИ ТА НАГЛЯДОВА РАДА
- У Товаристві є один або кілька директорів, які є законними
представниками товариства. Кількість директорів визначається
установчим актом або рішенням зборів. Якщо кількість не
визначена установчим актом або рішенням зборів, вважається,
що у товариства один директор. Директор реєструється відповідно
до законодавства про реєстрацію
- Директор призначається та звільняється з посади зборами, тобто
наглядовою радою, якщо керівництво товариством є двопалатним.
- Директор представляє товариство згідно з установчим актом,
рішеннями загальних зборів товариства та розпорядженнями
наглядової ради, якщо управління товариством є двопалатним.
- Директор керує справами товариства згідно з установчим актом
і рішеннями зборів, а також за розпорядженнями наглядової ради,
якщо управління товариством є двопалатним.
- Відповідальність за належне ведення господарської книги та
достовірність фінансової звітності підприємства несе директор
товариства. Директор зобов’язаний вести облік усіх рішень,
прийнятих зборами, які кожен учасник товариства може перевірити
- Якщо управління товариством є двопалатним, у компанії також є
наглядова рада, яка контролює роботу директора
- Член наглядової ради повинен відповідати вимогам,
встановленим законодавством до директора акціонерного
товариства, і не може бути працевлаштованим у товаристві. Голова
та члени наглядової ради обираються та звільняються з посади
зборами товариства.
- Наглядова рада:
- визначає ділову стратегію товариства
- обирає та звільняє директора та визначає винагороду за його
роботу, тобто принципи визначення цієї винагороди
- контролює роботу та приймає звіти директора
- внутрішній контроль за діяльністю товариства
- виконує нагляд за законною діяльністю товариства
- встановлює облікову політику та політику управління ризиками
- пропонує зборам обрання аудитора та премію за його роботу
- виконує інші завдання, визначені установчим актом та рішенням зборів
Встановлена документація та реєстраційний збір
1. Єдина реєстраційна заява про створення юридичних та інших
осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків
2. Установчий акт товариства (рішення для одноосібного
товариства або договір для багаточленного товариства) із
засвідченими підписами учасників товариства.
3. Документ, що посвідчує особу учасників товариства для
вітчизняного індивідуальна копія ідентифікаційної картки, для
іноземця копія паспорта, або копія ідентифікаційної картки,
якщо видана іноземцю, або витяг з реєстру, якщо засновник
є юридичною особою. не зареєстровані в Реєстрі, який веде
Агентство з господарських реєстрів
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- приймають рішення про розподіл прибутку та спосіб покриття збитків
- призначають та звільняють директора та визначаєють
винагороду за його роботу, тобто принципи визначення цієї
винагороди, якщо управління товариством є однопалатним
- обирає та звільняє членів наглядової ради, якщо управління
товариством є двопалатним
- призначає аудитора та визначає винагороду за його роботу
- приймає рішення про відкриття ліквідаційної процедури
- виконує інші справи та вирішує інші питання відповідно до закону
та установчого акта
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ЗМІСТ УСТАНОВЧОГО АКТА
- Ім’я, єдиний ідентифікаційний номер та місце проживання
акціонера, який є вітчизняною фізичною особою, тобто ім’я, номер
паспорта або інший ідентифікаційний номер та місце проживання
та акціонера іноземної фізичної особи; фірмове найменування,
ідентифікаційний номер та місцезнаходження акціонера, який є
вітчизняною юридичною особою, тобто фірмове найменування,
реєстраційний номер або інший ідентифікаційний номер та
місцезнаходження іноземної юридичної особи
- Назва та місцезнаходження товариства
- Переважна діяльність товариства
- Загальна сума грошового внеску, тобто грошова оцінка та опис
негрошового внеску кожного з акціонерів-засновників товариства
та кінцевий термін сплати або внесення вкладу
- Дані про акції, на які підписався кожний акціонер, який створює
товариство, такі: кількість акцій, їх тип і клас, їх номінальна
вартість, тобто у разі акцій без номінальної вартості частка
статутного капіталу, на яку вони були випущені.
- Заява засновників про створення акціонерного товариства
та взяття на себе зобов’язання сплатити або внести вклади на
підставі підписних акцій
ЗМІСТ СТАТУТА
- Фірмове найменування та місцезнаходження товариства;
- Переважна діяльність товариства;
- Дані про розмір записаного та сплаченого статутного капіталу,
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4. Рішення про призначення представника, якщо не визначено
установчим актом
5. Довідка банку про сплату грошового вкладу, якщо вклад внесено
товариству до створення, або договір учасників про оцінку
вартості безготівкового вкладу чи оцінку вартості безготівкового
вкладу, якщо депозит сплачується або вноситься в товариство до
моменту створення
6. Рішення про призначення голови та членів наглядової ради,
якщо управління двопалатне, а голова та члени наглядової ради не
призначаються установчим актом.
7. Доказ про сплату збору за реєстрацію установи та доказ сплати
збору за реєстрацію та оприлюднення установчого акту
Збір за реєстрацію установи становить 4.900 динарів, а при
поданні заяви про створення сплачується збір за реєстрацію та
оприлюднення установчого акту в розмірі 1.000 динарів.
Акціонерне товариство
- Акціонерне товариство - це товариство, статутний капітал якого
поділено на частки, що належать одному або кільком акціонерам,
які не відповідають за зобов’язаннями товариства, крім випадків
зловживання правилами обмеженої відповідальності. Акціонерне
товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном.
- Акціонери, які заснували товариство, підписують засновницький
акт та перший статут товариства.
- Установчий акт акціонерного товариства не змінюється.
- Статут регулює управління товариством та інші питання
відповідно до законодавства. Статут та зміни до нього
приймаються Зборами простою більшістю голосів усіх акціонерів
із правом голосу, якщо переважна більшість не передбачена
Статутом. Перший статут товариства приймається акціонерами, які
заснували товариство
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ВКЛАДИ
- Вклади в акціонерне товариство можуть бути грошовими і
негрошовими.
- Записані акції, які оплачуються готівкою згідно з установчим
актом, оплачуються до реєстрації заснування товариства на
тимчасовий рахунок, відкритий у комерційному банку в Республіці
Сербія.
- До реєстрації товариства акціонери, які створюють товариство,
зобов’язані сплатити, тобто внести вклади, що становлять не
менше 25% статутного капіталу, при цьому сплачена грошова
частина статутного капіталу не може бути нижчою від мінімального
статутного капітала
АКЦІЯ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
- Акціонерне товариство може випускати прості та привілейовані акції
- У межах кожного типу акцій акції, які дають однакові права,
утворюють один клас акцій
- Компанія може випускати акції з номінальною вартістю або без неї
- Номінальна вартість акції - це вартість, визначена як така
рішенням про випуск акцій. Усі акції одного класу мають однакову
номінальну вартість. Номінальна вартість однієї акції не може бути
нижчою ніж 100 динарів
- Загальна номінальна вартість випущених та затверджених
привілейованих акцій не може перевищувати 50% статутного
капіталу товариства.
- Акції можуть передаватися вільно, якщо статут не обмежує
передачу акцій на переважному праві інших акціонерів або за
попередньою згодою товариства.
- Акціонерне товариство повинно мати мінімальний статутний
капітал 3. 000. 000 динарів, якщо спеціальним законом не
передбачено більшу суму
ВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРІВ
- Рівне ставлення до акціонерів - всі акціонери за однакових
обставин трактуються однакоцво
ПРАВО ДИВІДЕНДІВ
- Акціонер має право на частку прибутку (дивіденду), визначену
загальними зборами акціонерного товариства для розподілу
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а також дані про кількість та загальну номінальну вартість
затверджених акцій, якщо такі є;
- Суттєві елементи випущених акцій кожного типу та класу
відповідно до законодавства, що регулює ринок та капітал; код
акцій, які не мають номінальної вартості, та розміру статутного
капіталу, на який вони випущені, тобто облікової вартості,
включаючи можливі зобов’язання, обмеження та привілеї,
пов’язані з кожним класом акцій;
- Види та класи акцій та інших цінних паперів, які товариство має
право випускати;
- Особливі умови передачі акцій, якщо такі є;
- Процес скликання зборів;
- Визначення органів товариства та їх компетенції, кількості їх
учасників, більш детальне регулювання порядку призначення та
відкликання цих учасників, а також способу прийняття рішень
цими органами;
- Інші питання, щодо яких Законом про господарські товариства
або спеціальним законом визначено, що вони містяться в статуті
акціонерного товариства
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ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
- Управління товариством може бути організоване як однопалатне,
так і двопалатне, що визначається статутом.У разі однопалатного
управління органами товариства є:
- збори
- один або кілька директорів, тобто рада директорів
- У разі двопалатного управління органами товариства є:
- збори
- наглядова рада
- один або кілька виконавчих директорів, тобто виконавча рада
- Збори складаються з усіх акціонерів товариства
- Збори приймають рішення про:
- зміни до статуту
- збільшення або зменшення статутного капіталу
- кількість затверджених акцій
- зміни прав або привілеїв будь-якого класу акцій
- зміни статусу та зміни правової форми
- придбання та відчуження цінних активів
- розподіл прибутку та покриття збитків
- прийняття фінансової звітності та звітів аудиторів
- прийняття звіту ради директорів / наглядової ради
- винагорода директорів/членів наглядової ради
- призначення та звільнення з посади директора/членів
наглядової ради
- ініціювання процедури ліквідації, тобто внесення пропозиції про
визнання товариства банкрутом
- вибір аудитора та винагорода за його роботу
- інші питання, що відповідають закону та статуту
- Директором, тобто виконавчим директором, може бути будь-яка
дієздатна особа, а статутом можуть бути визначені інші умови,
яким повинна відповідати певна особа, щоб бути директором.
- Директором або виконавчим директором не може бути особа:
- хто є директором або членом наглядової ради більш ніж п’яти
компаній;
- засуджений за кримінальне правопорушення проти економіки,
строком на п’ять років з дня набрання вироком законної сили, не
враховуючи часу відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
- до якого застосовано запобіжний захід про заборону на
здійснення діяльності, що є основною діяльністю товариства, на
період дії цієї заборони
- Наглядова рада має не менше трьох членів. Кількість членів
наглядової ради визначається статутом і має бути непарною.
- Члени Наглядової ради призначаються зборами і не можуть мати
заступників.
- Наглядова рада:
- визначає бізнес-стратегію та ділові цілі компанії
- контролює роботу виконавчих директорів
- виконує внутрішній контроль за діяльністю товариства
- встановлює облікову політику товариства та політику управління
ризиками
- визначає фінансову звітність товариства та подає її на
затвердження зборам
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- Дивіденди можуть виплачуватися грошовими коштами або
акціями товариства відповідно до рішення про виплату дивідендів
загальними зборами акціонерів
- Якщо інше не передбачено статутом, товариство може
виплачувати тимчасові дивіденди (проміжні дивіденди) у
будь-який час між черговими засіданнями зборів на умовах,
встановлених законом
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- видає та відкликає довіреного
- скликає сесії зборів та визначає запропонований порядок
денний
- випускає затверджені акції, якщо уповноважена на це
- визначає ціну випуску акцій та інших цінних паперів
- визначає ринкову вартість акцій
- виконує інші завдання та приймає рішення відповідно до закону,
статуту та рішень зборів
Встановлена документація та реєстраційний збір
1. Єдина реєстраційна заява про створення юридичних та інших
осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків
2. Установчий акт із засвідченими підписами учасників товариства
3. Статут товариства, підписаний учасниками товариства
4. Підтвердження кредитної організації про сплачені акції
грошовими коштами, тобто оцінка уповноваженого оцінювача
вартості негрошового внеску або згода учасників на вартість
негрошового внеску відповідно до законодавства.
5. Рішення про призначення директора, якщо не визначено статутом
6. Рішення про призначення членів наглядової ради, якщо
управління є двопалатним і не визначено статутом.
7. Рішення про призначення членів виконавчої ради, якщо
управління двопалатне і вони не визначені статутом.
8. Рішення про призначення представників товариства, якщо вони
не визначені статутом.
9. Доказ про сплату збору за реєстрацію установи та доказ сплати
збору за реєстрацію та оприлюднення установчого акту та доказ
сплати збору за реєстрацію та опублікування статуту.
Збір за реєстрацію установи становить 4.900 динарів, а при
поданні заяви про оформлення сплачується збір за реєстрацію та
оприлюднення установчого акту в розмірі 1.000 динарів, а також
збір за реєстрацію та опублікування статуту в сума 1.000 динарів.
Відділення
- Філія товариства — окрема організаційна частина господарського
товариства, через яку товариство здійснює діяльність відповідно
до законодавства
- Філія іноземного господарського товариства є її окремою
організаційною частиною, через яку це товариство здійснює
діяльність у Республіці Сербія відповідно до законодавства.
- Філія не має статусу юридичної особи і в юридичних операціях
діє від імені та за дорученням господарського товариства.
- Господарське товариство несе необмежену відповідальність
за зобов’язаннями перед третіми особами, які виникають у
діяльності його філії
- Філія утворюється за рішенням зборів, тобто партнерів або
комплементарівв, якщо інше не встановлено установчим актом
або статутом.
- Філія може бути зареєстрована згідно із законом про реєстрацію, а
філія вітчизняної компанії має бути зареєстрована у обов’язковому
порадку, якщо вона має представника, відмінного від представника
компанії, або це передбачено спеціальним законом як умова для
здійснення діяльності та філію іноземної компанії.
Встановлена документація та реєстраційний збір
Філія вітчизняного господарського товариства:
1. Реєстраційна заява утворення філії;
2. Рішення компетентного органу про утворення філії;
3. Рішення про призначення представника філії, якщо представник
філії відрізняється від представника вітчизняної юридичної особи,
яка утворює філію;
4. Підтвердження сплати збору.
Філія іноземної компанії:
1. Єдина реєстраційна заява про створення юридичних та інших
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Представництво іноземного господарського товариства
- Представництво іноземно господарського товариства є її
окремою організаційною частиною, яка може здійснювати
попередню та підготовчу діяльність для завершення юридичної
діяльності цього товариства.
- Представництво не має статусу юридичної особи і може
здійснювати лише правочини, пов’язані з його поточною
діяльністю. Іноземне господарське товариство відповідає
за зобов’язаннями перед третіми особами, які виникають у
діяльності її представництва.
- Представництво утворюється за рішенням компетентного органу
іноземного господарського товариства, яке повинно містити:
- найменування та місцезнаходження реєстру, в якому
зареєстрований засновник представництва
- назва, організаційно-правова форма та місце розташування
представництва засновника
- реєстраційний номер засновника представництва
- особисте ім’я, тобто фірмове найменування представника
засновника представництва
- адресу представництва
- особисте ім’я, тобто фірмове найменування представника
- Представництво має бути зареєстроване відповідно до
законодавства про реєстрацію
Установлена документація та реєстраційний збір:
1. Єдина реєстраційна заява про створення юридичних та інших
осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків
2. Рішення компетентного органу іноземного господарського
товариства про утворення представництва
3. Витяг з реєстру, в якому зареєстроване іноземне господарське
товариство, з перекладом, завіреним офіційним судовим
перекладачем.
4. Підтвердження номерів рахунків, через які працює іноземн
госпорадське товариство
5. Засвідчена компетентним засвідчуваним органом заява
уповноваженої особи іноземного господарського товариства про
прийняття товариства на відповідальність за всі зобов’язання, що
виникають у зв’язку з діяльністю представництва, з перекладом
на сербську мову, засвідченим офіційним судовим перекладачем.
6. Підтвердження сплати реєстраційного збору
Плата за реєстрацію установи становить 4.900 динарів.
Підприємницька асоціація
- Підприємницька асоціація - це юридична особа, заснована двома
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осіб та внесення до Єдиного реєстру платників податків;
2. Рішення компетентного органу іноземного господарського
товариства про утворення філії;
3. Витяг з реєстру, в якому зареєстроване іноземне товариство, з
перекладом, завіреним офіційним судовим перекладачем;
4. Підтвердження номерів рахунків, через які працює іноземне
господарське товариство;
5. Засвідчена компетентним органом із сертифікації заява
уповноваженої особи іноземного господарського товариства
про відповідальність товариства за всіма зобов’язаннями, що
виникають у зв’язку з функціонуванням філії, з перекладом на
сербську мову, засвідченим офіційним судовим перекладачем;
6. Підтвердження сплати реєстраційного збору.
Плата за реєстрацію філії вітчизняного господарського товариства
становить 2.800 динарів, а для філії іноземного господарського
товариства 4.900 динарів.
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СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ
Спеціальні закони, як умова реєстрації чи здійснення певної
діяльності, передбачають попередні погодження/дозволи чи
згоди компетентних органів.
Суб’єкт господарювання, який бажає зареєструвати в Реєстрі, що
ведеться Агентством з господарських реєстрів, як основний вид
діяльності діяльність, яка може здійснюватися лише на підставі
попереднього погодження/дозволу чи згоди компетентного
органу, зобов’язаний подати таке погодження при зверненні.
для реєстрації та діяльності в Реєстрі (наприклад, виробництво,
торгівля, розповсюдження, переробка та утилізація речовин,
небезпечних і шкідливих для здоров’я людей та навколишнього
середовища, банківські, страхові компанії).
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Іноземець (будь-яка особа, яка не має громадянства Республіки
Сербія), який працює в Республіці Сербія, має ті самі права
та обов’язки щодо роботи, працевлаштування та самостійної
зайнятості, що й громадяни Сербії.
Умовами працевлаштування іноземця є наявність посвідки на
тимчасове проживання (незалежно від тривалості перебування)
або дозволу на постійне проживання та роботу.
Посвідку на тимчасове проживання або постійне проживання
видає Міністерство внутрішніх справ, а процедуру видачі,
продовження, скасування та припинення дозволу на роботу
здійснює Національна служба зайнятості.
Дозвіл на роботу може бути виданий як:
1. Особистий дозвіл на роботу
- Він видається на вимогу іноземця, якщо він має:
- дозвіл на постійне проживання
- статус біженця
- належить до особливої категорії іноземців
- У випадках, визначених міжнародним договором.
- Для возз’єднання сім’ї.
2. Дозвіл на роботу
- дозвіл на працевлаштування;
- дозвіл на роботу для особливих випадків працевлаштування
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або більше компаніями або підприємцями з метою досягнення
спільних інтересів.
- Підприємницька асоціація не може здійснювати діяльність з
метою отримання прибутку, а лише для досягнення спільних
інтересів своїх учасників.
- Підприємницька асоціація товариство не може змінити
свою організаційно-правову форму на форму господарського
товариства
- Підприємницька асоціація набуває статусу юридичної особи
шляхом реєстрації відповідно до закону про реєстрацію
- Збір за реєстрацію асоціації становить 4.900 динарів.
Підприємець
Встановлена документація та реєстраційний збір
До Єдиної реєстраційної заяви про створення юридичних осіб
та інших суб’єктів та внесення до Єдиного реєстру платників
податків подається доказ про посвідчення особи підприємця - для
вітчизняної фізичної особи, для реєстрації іноземця додається
копія паспорта або копія документа, що посвідчує особу та доказ
про плату зборів для реєстрації підприємця. .
Реєстраційний внесок становить 1.500 динарів.
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Реєстрація суб’єкта господарювання в Агентстві реєстрів
підприємств
(ліва сторона, перекладач)
Виконані умови для реєстрації суб’єкта
Господарювання предмет відповідно до Закону * 2
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Агентство з господарських реєстрів виносить рішення про
затвердження заяви та оприлюднює дані на веб-сайті Агентства.
Крім рішення про реєстрацію, суб’єкти господарювання також
отримують реєстраційний номер, ідентифікаційний податковий
номер (ПІБ) та номер застрахованої осіб медичну страховку,
видану ФОЗ. * 4
Останні кроки перед початком господарської діяльності
(права сторона, перекладач)
Умови реєстрації суб’єкта господарювання згідно із Законом *2 не
виконано
У разі невиконання умов для реєстрації, зазначених у пунктах 1,
3 та 4 частини першої статті 14 Закону * 2, Реєстратор виносить
рішення про відхилення заяви * 3 і таким чином процедуру
реєстрації припиняє.
У разі невиконання інших умов реєстрації, зазначених у частині
першій статті 14 Закону * 2, Реєстратор виносить рішення
про відхилення заяви та встановлює, які умови реєстрації не
виконуються, з приписом усунути недолік протягом 30 днів щоб
заявник зберіг право пріоритету в рішенні.
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- направлених осіб, переміщення всередині господарського
товариства, незалежні фахівці;
- дозвіл на роботу для самозайнятості.
Іноземець, який має дозвіл на роботу, може виконувати лише
роботу, на яку він отримав дозвіл у Республіці Сербія.
Закон передбачає випадки, коли умови працевлаштування
іноземців не застосовуються (до іноземця, перебування якого в
Республіці Сербія триває не більше 90 днів протягом шести місяців
з дати першого в’їзду до Сербії, до іноземця, який: є власником,
засновником, представником або членом органу юридичної особи,
зареєстрованої в Сербії, якщо він не працює в цій юридичній
особі, проживає в Сербії для встановлення ділових контактів або
відвідування ділових зустрічей і який, не одержуючи прибутку
в Сербії, виконує іншу підприємницьку діяльність, пов’язаною з
підготовкою іноземного роботодавця до відкриття присутності
та початку роботи в Сербії, є особа, яка виконує роботу в Сербії
на підставі контракту на поставку товарів, закупівлю чи оренду
машин або обладнання та їх постачання, монтаж, складання,
ремонт або навчання роботі на цих машинах або обладнанні тощо).
Особливі умови працевлаштування громадян Європейського
Союзу будуть застосовуватися з дня вступу Республіки Сербія до
Європейського Союзу. Законами, що регулюють вищезазначене,
є Закон про працевлаштування іноземців (Урядовий вісник РС, №
128/2014) та Закон про іноземців (Офіційний вісник РС, № 97/08).
СХЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД НЕОБХІДНИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ
КОМПАНІЇ
Підготовчий етап
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(права сторона, перекладач)
- Складання та засвідчення установчого акту
- Перевірка необхідних документів у компетентному органі
сертифікації (суд, районний адміністративний орган, нотаріус)
- Засвідчення компетентним органом для завірення підписів за
кордоном / Апостиль або легалізація іноземних документів
- Засвідчення перекладу уповноваженою особою перекладачем
перекладу документації на сербську мову
- Відкриття тимчасового рахунку в банку та сплата статутного
капіталу
- Надання офіційної адреси в Сербії – місцезнаходження
товариства
- Отримання необхідних дозволів / погоджень для виконання
певних видів діяльності
- Подання відповідної заяви про реєстрацію бажаної
організаційно-правової форми суб’єкта господарювання * 1
- До реєстраційної заяви додайте необхідну документацію на бажану
організаційно-правову форму в оригіналі або завірену копію
- Надайте підтвердження сплати реєстраційного збору для суб’єкта
господарювання
* 1 Форма реєстраційної заяви (так звана форма JRPPS)
прописана, і необхідно обрати відповідну форму залежно від
організаційно-правової форми юридичної особи, що створюється.
Заява про створення, подана у формі подання, а не за
встановленою формою, буде відхилена. При поданні належним
чином заповненої Єдиної реєстраційної заяви одночасно
подається заява про внесення до реєстру АПР та Єдиного реєстру
платників податку, а також заява про єдине оподаткування
підприємців та заява для платників ПДВ. Під час реєстрації
підприємці, які вирішили виплачувати заробітну плату фізичних
осіб, як основу для оподаткування, можуть внести цю інформацію
до форми JRPPS.
* 2 Закон про порядок реєстрації в Агентстві з господарських
реєстрів (Урядовий вісник РС, № 99/11, 83/14).
* 3 Якщо Реєстратор визначить, що умови для реєстрації,
передбачені пунктами 1), 3) та 4) статті 14, абзац 1, Закону про
порядок реєстрації в Агентстві з господарського реєстру, не
виконуються, у тому сенсі, що: не уповноважений діяти за
заявою або документ не є предметом реєстрації, або що дані чи
документ, реєстрація якого вимагається, вже зареєстровані,
виносить рішення про відхилення заяви. Йдеться про ситуації,
коли запитувана реєстрація не може бути здійснена взагалі, тому
прийняття такого рішення завершило процедуру без можливості
того, що заявник, подавши якусь додаткову документацію, вплине
на інший результат процедури.
* 4 Реєстраційний номер присвоюється Республіканським бюро
статистики та через Агентство господарських реєстрів.
Відповідно до повноважень, наведених у єдиній реєстраційній
заяві (ЄРПП), Агентство подає до компетентного Фонду Пенсійно
Інвалідного Страхування заяву на страхування засновника,
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- Оформлення печатки відповідно до Рішення про реєстрацію
суб’єкта господарювання
- Відкриття поточного рахунка(ів) у комерційних банках
- Заява на загальнообов’язкове соціальне страхування до
Центрального реєстра загальнообов’язкового соціального
страхування
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КОРИСНІ КОНТАКТИ
Торгово промислова палата Сербії
Ресавска 13-15
11000 Белград
Тел. +381 11 33 00900
www.pks.rs
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ВІДЕНЬ / АВСТРІЯ
Контактна особа Нада Кнежевич, співробітник
Wirtshaftskammer Serbian Auβenstelle
A-1050 Wien, Gumpendorfer Straβe 83,
Ӧsterreich
Тел. +43 1 712 1205
+ 43 1 713 25 95
embassy.vienna-econommy@mfa.rs
nada.knezevic@mtt.gov.rs
www.pks.rs/at
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БРЮСЕЛЬ / БЕЛЬГІЯ
Контакта особа Здравко Ілич, директор
Serbian Chamber of Commerce
Representative Office in Belgium
WTC I – Bvd du Roi Albert II 30/19,
Bte 46 B-1000 Brussels, Belgium
Тел. + 322 201 59 60
Факс. + 322 201 19 29
brussels@pks.rs
zdravko.ilic@pks.rs
www.pks.rs/be
МIЛАН / ІТАЛІЯ
Контактна особа Горан Ілич, директор
Camera di Commercio della Serbia
Piazza Quattro novembre 7 CAP 20124
20124 Milano. Italia
Тел. + 39 347 7300 427
www.pks.rs/it
milan@pks.rs
goran.ilic@pks.rs
ФРАНКФУРТ / НІМЕЧЧИНА
Контактна особа Югослав Мишкович, ардника
Vertretung der Wirtschaftskammer Serbian
Boersnplatz 4, D-60313 Frankfurt/M
Deutschland
Тел. + 4969 29 7 29 313
Факс. + 4969 29 7 29 310
Моб. + 4916 09 05 50 690
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який пише у заяві, що він не встановлює трудових відносин у
суб’єкта господарювання, та заяву для відкриття бізнесу. Якщо
засновник зазначає, що він працює, він зобов’язаний самостійно
подати заяву на страхування до Фонду пенсійного страхування та
інвалідності, а Агенство Реєстрації звертатиметься до цього Фонду
лише як суб’єкт господарювання як вкладник.
Відповідно до повноважень, наведених у єдиній реєстраційній заяві
(ЄРПС), Агентство подає до Республіканського інституту медичного
страхування дані, необхідні для реєстрації платників податків.
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АГЕНСТВО РОЗВИТКУ СЕРБІЇ
Ресавска 13-15, 11000 Белград
Тел. + 381 11 33 98 900
www.ras.gov.rs
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Дирекція Белград
Краля Мілутина, 8, 11000 Белград
Тел. + 381 11 29 29 800
Дирекція Крагуєвац
Светозара Марковича, 37, 34000 Крагуєвац
Тел. + 381 34 505 500
www.nsz.gov.rs
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
Кнеза Мілоша, 20, 11000 Белград
Тел. + 381 11 361 32 45
www.mfin@gov.rs
МИТНЕ УПРАВЛІННЯ
Буль. Зорана Джинджича, 155а
11070 Новий Белград
Тел. + 381 11 20 15 800, 31 17 272
www.upravacarina.rs
ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ
Центральне управління
Сави Мишковича, 3-5
11000 Белград
e-mail kabinet@purs.gov.rs
http://www.purs.gov.rs/kontakt
Центр великих податкових платників Податкового управління
Республіки Сербія
e-mail cvpo_poreskauprava.gov.rs
тел. +381 11 33 30 806
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
Кнеза Мілоша, 20
11000 Белград
Тел. + 381 11 36 42 600
www.privreda.gov.rs
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ВЕТЕРАНІВ ТА
СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
Неманіна, 11, 11000 Белград
Тел. + 381 11 303 86 77
www.minrzs.gov.rs
Інспекція праці
Тел. + 381 11 20 17 485
МІНІСТЕРСТВО ТОРГІВЛІ, ТУРИЗМУ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Відділ ринкoвої інспекції
Неманіна 22-26

EN

АГЕНСТВО З РЕЄСТРІВ ПІДПРИЄМСТВ
Бранкова, 25
11000 Белград
Те. +381 11 20 23 350
www.apr.gov.rs
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ФОНД РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ
Управління Ніш
Бульвар неманіча, 14а
18000 Ніш
Тел. + 381 18 41 50 200
Філія Белград
Кнез Михайлова, 14
11000 Белград
Тел. + 381 11 26 21 887
www.fondzarazvoj.gov.rs

BELGR
A

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК СЕРБІЇ
Краля Петра, 12
Тел. + 381 11 3027 100
Неманіна, 17
Тел. + 381 11 33 38 000
11000 Белград
www.nbs.rs
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ЗАВОД
Мілана Ракича, 5
11000 Белград
Тел. + 381 11 24 12 922
www.stat.gov.rs

DE

Видавець
ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА СЕРБІЇ
Центр економічних питань
Белград, Pесавска 13-15
privrednopravna@pks.rs
www.pks.rs
Верстка та мовне оформлення
ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА СЕРБІЇ
Служба маркетингу
marketing@pks.rs

EN

11000 Белград
Тел. + 381 11 36 14 334
www.mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije
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