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 ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Σερβικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 

  

2. BCM Trade doo Παραγωγή, αγορά και εξαγωγή 
σιτηρών (κυρίως καλαμποκιού)  

3. JAT Apartmani 
Kopaonik doo 

Ξενοδοχειακές υπηρεσίες  
 

4. IRITEL ad 
 

Τηλεπικοινωνίες. 
Κύριοι τομείς δραστηριότητας: 
έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμός, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες,  
συντήρηση κλπ.   

5. S.Z.R. DUKARELI 
 

Παραγωγός εξοπλισμού 
επεξεργασίας, μεταφοράς και 
συσκευασίας τροφίμων  

6. Eurofast Global doo 
 

Εταιρεία Συμβούλων και 
Παροχής  επαγγελματικών 
υπηρεσιών όπως λογιστικά, 
καταστάσεις πληρωμών,  
συμβάσεις, συναλλαγές κλπ.   

7. Sztr BISAL 
 

Παραγωγή μηχανών για πόρτες 
και παράθυρα αλουμινίου και 
βιομηχανία μεταποίησης 
 

8. FREE ZONE Pirot Ελεύθερη ζώνη, βιομηχανικό 
πάρκο, κέντρο logistics, 
υποστήριξη διεθνούς εμπορίου, 
μεταφορές, ναύλοι 

9. Tehnooprema doo 
 
 
 
 

- Επεξεργασία ξύλου, 
εξαγωγή/εισαγωγή 
οικοδομικών  υλικών, προϊόντα 
ξυλείας (έπιπλα, παρκέ, πανελ, 
κλπ.)  

10. ZnamCo doo 
 
 
 
 

  Εξαγωγή-εισαγωγή 
ανταλλακτικών μηχανής για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και για 
γεωργικά μηχανήματα 

11. JAT Hoteli Slavija doo Ξενοδοχειακές υπηρεσίες 
 



12. Kolubara Metal doo 
 

 Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τομέα της 
μηχανικής και του σχεδιασμού 
μηχανημάτων. Εξαρτήματα 
εκσκαφέων (τροχοί κλπ.), 
ιμάντες μεταφοράς, τροχαλίες, 
μοχλοί ρύθμισης ιμάντα, 
αντιολισθητικές αλυσίδες για 
εκσκαφείς, τροχοί για μεγάλα 
οχήματα, εξοπλισμός για 
διάνοιξη ορυχείων, παροχή 
τεχνικής υποστήριξης για 
γερανούς και όλα τα μηχανήματα 

13. Tobacco Industry Čoka  
ad 
 
 

Παραγωγή, επεξεργασία και 
πώληση καπνού 
 
 

14. FARMAKOM MB doo Όμιλος εταιρειών που 
ενδιαφέρεται κυρίως για τους 
τομείς γεωργίας, βιομηχανίας, 
επεξεργασίας μετάλλων, χημικής 
βιομηχανίας, εξόρυξης 
μεταλλεύματος 

15. DUNAV ad Grocka Παραγωγή συνθετικών ινών, 
καλτσών γυναικείων, παιδικών 
και ανδρικών, οικιακών 
υφασμάτινων προϊόντων,  κλπ.  

16. PPT Engineering ad 
Belgrade 
 

Εταιρεία εξειδικευμένη στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση 
ηλεκτρο-υδραυλικών 
συστημάτων και συστημάτων 
λίπανσης  

17. Amiga doo Κατασκευή ράβδων για δημόσιο 
φωτισμό, πύργων κινητής 
τηλεφωνίας, δικτύων και 
γραμμών μεταφοράς δεδομένων 

18. Simpo ad Εταιρεία παραγωγής και 
εμπορίας επίπλων  

19. GEBS doo (Energy 
Business Solutions) 

Παροχή συμβουλών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
διαχείριση και υπηρεσίες 
(προγράμματα στον ενεργειακό 
τομέα κυρίως στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας) 

20. Across Company d.o.o. Μεταφορές (αερομεταφορές, 
εμπορευματοκιβώτια θαλάσσης, 
μεταφορές με φορτηγά) 



21. ELDI doo  Βιομηχανική παραγωγή 
προϊόντων στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και 
οικολογίας, χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας 

 

 


