
ПРЕДМЕТ: Пријавa за упис престанка функције лица овлашћеног за заступање Заједнице 
етажних власника 

Као предсједник скупштине - управног одбора заједнице, обављам функцију лица 
овлашћеног  за заступање

  (НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) 

Како ми је истекао мандат за обављање наведене функције молим ваше Одјељење као 
надлежно да изврши упис престанка моје напријед наведене функције, тј. брисање мене као 
лица овлашћеног за заступање заједнице из регистра заједница зграда. 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛОЖИТИ: 
1. Регистарски лист Заједнице
-_____________________

Уз захтјев приложити 20 КМ градске административне 
таксе 

Приједор,  _____________  године

ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЈЕВА 

Е-УПР - ИБ Република Српска 
ГРАД ПРИЈЕДОР 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

ПРЕЗИМЕ ( ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ: 

ЈМБ / ЈИБ: ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ОВЛ. ЛИЦА (издата 

КОНТАКТ 
АДРЕСА: 

Е-МАИЛ: 

КОНТАКТ 
ТЕЛЕФОН:    ГП СТ 8.2.1.22   08 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО: 

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

__________________________________



PREDMET:  Prijava za upis prestanka funkcije lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice  
etažnih vlasnika 

Kao predsjednik skupštine - upravnog odbora zajednice, obavljam funkciju lica ovlaštenog 
za zastupanje 

  (NAZIV I SJEDIŠTE ZAJEDNICE) 

Kako mi je istekao mandat za obavljanje navedene funkcije molim vaše Odjeljenje kao nadležno 
da izvrši upis prestanka moje naprijed navedene funkcije, tj. brisanje mene kao lica ovlašćenog za 
zastupanje zajednice iz registra zajednica zgrada. 

UZ ZAHTJEV PRILOŽITI: 
1. Registarski list Zajednice
-_____________________

Uz zahtjev priložiti 20 KM gradske administrativne 
takse 

Prijedor,  _____________  godine

PODNOSILAC 
ZAHTJEVA 

E-UPR - IB Republika Srpska 
GRAD PRIJEDOR 

GRADONAČELNIK 
GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ,KOMUNALNE POSLOVE I 
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE 

POSLOVE 

PREZIME ( IME RODITELJA) I IME / NAZIV: 

JMB / JIB: PRIJEMNI ŠTAMBILJ 

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG ILI OVL. LICA (izdata 

KONTAKT 
ADRESA: 

E-MAIL:

KONTAKT 
TELEFON:   GP ST 8.2.1.22   08

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО: 

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

POTPIS PODNOSIOCA PRIJAVE 
____________________________
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