
 * НАПОМЕНА:
Регистрацијом ликвидационог управника из Регистра ће бити брисани сви регистровани заступници. Уколико има више ликвидационих управника они
заступају заједнички, осим уколико је одлуком предвиђено самостално заступање. Ако се не именује ликвидациони управник у Регистар ће као
ликвидациони управници бити уписани сви законски заступници. У случају да у току трајања поступка ликвидације дође до промене ликвидационих
управника, користити додатак за промену законских заступника ( додатак 06).

 

Приложена документација:

Одлука о покретању поступка ликвидације

Доказ о уплати накнаде

Друго __________________________________________________________________________________________________

Матични број:
Назив/
пословно
име:

Седиште: Правна форма:

Текст огласа:
У складу са одредбом члана 533. Закона о привредним друштвима објављује се оглас о покретању поступка ликвидације:

Позивају се повериоци да своја потраживања пријаве најкасније у року од 120 дана од дана објављивања овог огласа на
интернет страни Агенције за привредне регистре и упозоравају се да ће њихово потраживање бити преклудирано уколико
га не пријаве у напред наведеном року.  

Пријава потраживања врши се на:

ДОДАТАК 21
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

Привредно друштво - ликвидациони управник:

Физичко лицe - ликвидациони управник:

Презиме:Име:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Самостално заступа:

Презиме:Име:

Самостално заступа:

Матични број: Пословно име:

Функцију заступања врши преко својих заступника:

Функцију заступања врши преко пуномоћника:

* НАПОМЕНА:
 У зависности од броја ликвидационих управника користити потребан број  примерака додатка 21.
* НАПОМЕНА:
 У зависности од броја ликвидационих управника користити потребан број  примерака додатка 21.
* НАПОМЕНА:
 У зависности од броја ликвидационих управника користити потребан број  примерака додатка 21.

* НАПОМЕНА:
 У  случају покретања поступка ликвидације, у пословно име уписује се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о покретању поступка ликвидације је
именовање ликвидационих управника.

* НАПОМЕНА:
 У  случају покретања поступка ликвидације, у пословно име уписује се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о покретању поступка ликвидације је
именовање ликвидационих управника.

* НАПОМЕНА:
 У  случају покретања поступка ликвидације, у пословно име уписује се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о покретању поступка ликвидације је
именовање ликвидационих управника.

Адресу седишта

Адресу за пријем поште  (ако је регистрована)

Пол:Пол:Пол: Мушки Женски

Пол:Пол:Пол: Мушки Женски
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