
Почетни ликвидациони извештај 

 

 

На основу одредбе члана 536. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 

РС”, бр. 36/2011 и 99/2011) ликвидациони управник друштва у ликвидацији 

_________________________________________ (пословно име привредног друштва) из 

________________________ (седиште), дана _________________ године, сачињава: 

 

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Над друштвом у ликвидацији ________________________________________ (пословно 

име привредног друштва), даље: Друштво, из ______________________ (седиште), 

уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични 

број ___________, ПИБ ___________, с пословним бројем рачуна _____________, 

одлуком чланова, покренут је поступак ликвидације, што је регистровано решењем 

Регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, број 

________ од __________ године, када је и објављен оглас на интернет страни Агенције, 

с позивом повериоцима да пријаве своја потраживања на адресу 

________________________________________ (навести на кога је наведено да повериоци 

пријаве своја потраживања и адресу). 

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс са стањем на дан 

_______________, односно на дан покретања поступка ликвидације и доставио га као 

ванредни финансијски извештај Агенцији за привредне регистре – Регистру 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника и 

предузео све потребне радње пред надлежним пореским органом за спровођење 

ликвидационог поступка. 

 

У складу са чланом 536. став 3. Закона о привредним друштвима, ликвидациони 

управник утврђује: 

 

Листу пријављених потраживања: 

_____________________________________________________________________ 
(навести листу пријављених потраживања или констатовати да закључно са даном 

састављања извештаја није било пријављених потраживања) 

 

Листу признатих потраживања: 

_____________________________________________________________________ 
(навести листу признатих потраживања или констатовати да закључно са даном 

састављања извештаја није било пријављених потраживања) 

 

Листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања 

_____________________________________________________________________ 
(навести листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања или констатовати да 

закључно са даном састављања извештаја није било пријављених односно оспорених 

потраживања) 

 



Имовину друштва чине: 

_____________________________________________________________________ 
(навести листу имовине друштва). 

Наведена имовина довољна је за измирење свих обавеза Друштва. 

 

За спровођење поступка ликвидације неопходно је предузети следеће радње:  

__________________________________________________ (навести оне радње које је 

неопходно предузети пре окончања поступка ликвидације, нпр: исплата признатих 

потраживања, израда завршног ликвидационог биланса, усвајање почетног ликвидационог 

извештаја, регистрација усвојеног почетног ликвидационог извештаја и завршног 

ликвидационог биланса код Агенције за привредне регистре, подношење пријаве Пореској 

управи, доношење законом прописаних одлука за окончање поступка ликвидације) 

Време предвиђено за завршетак ликвидације: 

______________________________________________________________ (навести 

предвиђено време за завршетак поступка ликвидације, нпр: ликвидација ће се окончати по 

истеку 30 дана од дана регистрације овог извештаја). 

Почетни ликвидациони извештај подноси се скупштини друштва на усвајање, а по 

доношењу одлуке о његовом усвајању биће достављен Регистру привредних субјеката 

ради регистрације. 

 

 

  
 

Ликвидациони управник 

____________________________ 

(навести име и презиме потписника) 

 

 



Oдлукa о усвајању почетног ликвидационог извештаја 

 

 

 

На основу одредбе члана 536. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 

РС”, бр. 36/2011; 99/2011) члан/ови Друштва 

___________________________________________ – у ликвидацији (пословно име 

привредног друштва) из ________________________ (седиште), дана _____________ 

године, у функцији скупштине доносе: 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 

 

Усваја се почетни ликвидациони извештај привредног друштва 

__________________________ – у ликвидацији (пословно име привредног друштва) из 

_______________________ (седиште) сачињен од стране ликвидационог управника са 

стањем на дан_________________ (навести дан сачињавања почетног ликвидационог 

извештаја). 

 

  
 

Чланови друштва у функцији скупштине: 

________________________________________ 

(навести име и презиме потписника) 

 _______________________________________ 

(навести име и презиме потписника) 

или 

Председник скупштине: 

_________________________________________ 

(навести име и презиме потписника) 

  

 


