
 

Приложена документација:

Одлука о обустави поступка ликвидације

Доказ о уплати накнаде

Друго __________________________________________________________________________________________________

Матични број:
Назив/
пословно
име:

Седиште: Правна форма:

Обуставља се поступак ликвидације над:

ДОДАТАК 22
ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

 * НАПОМЕНА:
Регистрацијом законских заступника из Регистра ће бити брисани сви регистровани ликвидациони управници. 

* НАПОМЕНА:
 У  случају обуставе поступка ликвидације, из пословног имена брише се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о обустави поступка ликвидације је
именовање законских заступника.

* НАПОМЕНА:
 У  случају обуставе поступка ликвидације, из пословног имена брише се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о обустави поступка ликвидације је
именовање законских заступника.

* НАПОМЕНА:
 У  случају обуставе поступка ликвидације, из пословног имена брише се ознака “у ликвидацији”. Саставни део одлуке о обустави поступка ликвидације је
именовање законских заступника.

Привредно друштво-законски заступник:
* НАПОМЕНА:
Уколико привредно друштво функцију заступања врши преко својих заступника, у Регистар ће бити уписани сви регистровани законски заступници
наведеног друштва. Уколико функцију заступања врши преко пуномоћника, потребно је навести податке о пуномоћнику.

* НАПОМЕНА:
Уколико привредно друштво функцију заступања врши преко својих заступника, у Регистар ће бити уписани сви регистровани законски заступници
наведеног друштва. Уколико функцију заступања врши преко пуномоћника, потребно је навести податке о пуномоћнику.

Физичко лице-законски заступник:

Презиме:Име:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):

Самостално заступа:

Презиме:Име:

ЈМБГ:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавањa
(за странца):

Самостално заступа:

Матични број: Пословно име:

Функцију заступања врши преко својих заступника:

Функцију заступања врши преко пуномоћника:

Функција:

Функција:

* НАПОМЕНА:
 Уколико је садржина ограничења за заступање таква да не може бити уписана у одговарајућем пољу користити додатак 30. У зависности од броја
законских заступника користити потребан број примерака додатка 22. Уколико се уписују и други органи користити одговарајући додатак. 

* НАПОМЕНА:
 Уколико је садржина ограничења за заступање таква да не може бити уписана у одговарајућем пољу користити додатак 30. У зависности од броја
законских заступника користити потребан број примерака додатка 22. Уколико се уписују и други органи користити одговарајући додатак. 

* НАПОМЕНА:
 Уколико је садржина ограничења за заступање таква да не може бити уписана у одговарајућем пољу користити додатак 30. У зависности од броја
законских заступника користити потребан број примерака додатка 22. Уколико се уписују и други органи користити одговарајући додатак. 

Ограничење овлашћења супотписом са:

(ако постоји ограничење овлашћења супотписом навести име и презиме или регистровану функцију супотписника)

Ограничење овлашћења супотписом са:

(ако постоји ограничење овлашћења супотписом навести име и презиме или регистровану функцију супотписника)
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