Υπάρχουν μερικά είδη εταιρειών που δύναται να συσταθούν στη Σερβία.
Το σύνηθες κριτήριο επιλογής συγκεκριμένης μορφής εταιρείας είναι η ευθύνη των μελών.
Η πιο συνήθης μορφή εταιρείας στη Σερβία είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενώ η ανώνυμη εταιρεία είναι πιο σπάνια.
Η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι ακόμη πιο σπάνιες σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρείες.
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Σε γενικές γραμμές, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εταιρεία με ένα ή περισσότερα μέλη τα οποία έχουν εταιρικά
μερίδια και τα μέλη δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας πλην της περίπτωσης εφαρμογής της άρσης της
αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, όπως προβλέπει ο νόμος. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διαιρείται σε
μερίδια, όπου κάθε μέλος έχει ένα εταιρικό μερίδιο και τα μερίδια δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα. Τα μερίδια της εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης δεν είναι αξιόγραφα.
Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για τη σύσταση μιας ΕΠΕ είναι 100.00 δηνάρια (περίπου 1 ευρώ).
Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να είναι (i) σε μετρητά και (ii) μη, όπου τα μη μετρητά μερίδια μπορούν να είναι εισφορά σε (i)
δικαιώματα και/ή (σε είδος).
Τα διοικητικά όργανα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξαρτώνται από την επιλογή μεταξύ του λεγόμενου συστήματος
«ενός σώματος» και του συστήματος «δύο σωμάτων» διοίκησης της εταιρείας. Αν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιλέξει
το σύστημα με ένα σώμα, τα υποχρεωτικά όργανα της εταιρείας είναι τα κάτωθι:
συνέλευση
ένας ή περισσότεροι διευθυντές
Αν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιλέξει το σύστημα με δύο σώματα, τα υποχρεωτικά όργανα της εταιρείας είναι τα εξής:
συνέλευση
εποπτικό συμβούλιο
ένας ή περισσότεροι διευθυντές
Ανώνυμη εταιρεία
Ανώνυμη εταιρεία μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν την ιδιότητα
των μετόχων
Οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας
Οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας είναι:
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές και κάθε μέτοχος μπορεί να έχει μία ή περισσότερες
μετοχές. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας είναι αξιόγραφα

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι 3.000.000,00 δηνάρια (περίπ ου
30.000,00 ευρώ)

Η διοικητική δομή της ανώνυμης εταιρείας μπορεί επίσης να οργανωθεί ως «με ένα σώμα» και «με δύο σώματα», ανάλογα
με το εάν η ανώνυμη εταιρεία είναι δημόσια ή ιδιωτική, γεγονός από το οποίο εξαρτάται εάν θα έχει πρόσθετα διοικητικά
όργανα όπως το εποπτικό συμβούλιο και τα όργανα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των
δημόσιων ανωνύμων εταιρειών αποτελούν υποχρεωτικά το αντικείμενο του ελέγχου.
Η Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τους πρόσθετους όρους που ορίζει ο Νόμος περί κεφαλαιαγοράς και
άλλοι κανονισμοί που διέπουν την κεφαλαιαγορά και τελούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής αξιογράφων
Ετερόρρυθμη εταιρεία
Για τη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμος εταίρος και
ετερόρρυθμος εταίρος, όπου ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της
εταιρείας, ενώ η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία. Ο νόμος δεν απαιτεί
συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ε.Ε.
Ομόρρυθμη εταιρεία
Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εταίροι, όπου όλοι οι εταίροι
ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Όλοι οι εταίροι είναι εξουσιοδοτημένοι να
διοικούν και να εκπροσωπούν την εταιρεία. Για αυτό το είδος εταιρείας δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου.
Για τις εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών όπως και των ασφαλίσεων η
υποχρεωτική νομική μορφή και οι πρόσθετοι όροι σχετικά με τη σύσταση εταιρείας προβλέπονται από ξεχωριστό νόμο.
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