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1022
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПЕЧАТИМА ОРГАНА И 

ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о печатима органа и институција 
Републике Српске, који је Народна скупштина Републике 
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Српске усвојила на Петој редовној сједници, одржаној 13. 
јуна 2019. године, а Вијеће народа 24. јуна 2019. године 
констатовало да усвојеним Законом о печатима органа и 
институција Републике Српске није угрожен витални на-
ционални интерес ни једног од конститутивних народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-2602/19 Предсједник
25. јуна 2019. године Републике,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ПЕЧАТИМА ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се намјена, садржај, облик, чу-

вање, употреба и израда печата које у вршењу послова из 
своje надлежности користе oргани и институције Републи-
ке Српске.

Члан 2.
(1) Печатом се потврђује аутентичност службених ака-

та којим oргани и институције Републике Српске (у даљем 
тексту: oргани и институције) одлучују или службено са-
рађују са другим органима, правним лицима и грађанима.

(2) Печат се ставља са лијеве стране поред потписа 
овлашћеног лица за потписивање службених аката ако за-
коном или другим прописом није другачије одређено.

(3) Органи и институције који електронски комуни-
цирају са другим органима, правним лицима и грађанима 
могу употребљавати електронски печат на документима из 
става 1. овог члана у складу са законима којим се уређује 
употреба електронског потписа и електронског документа.

Члан 3.
Печат са грбом Републике Српске (у даљем тексту: пе-

чат) имају:
1) Република Српска (у даљем тексту: печат Републике),
2) Народна скупштина Републике Српске (у даљем тек-

сту: Народна скупштина),
3) Вијеће народа Републике Српске,
4) предсједник и потпредсједници Републике Српске,
5) Влада Републике Српске,
6) републички органи управе,
7) Уставни суд Републике Српске,
8) судови, јавна тужилаштва и Правобранилаштво

Републике Српске,
9) нотари,
10) јединице локалне самоуправе,
11) службе Народне скупштине и Вијећа народа Репу-

блике Српске, предсједника и потпредсједника Републике 
Српске, Владе Републике Српске и Уставног суда Републи-
ке Српске,

12) Фискални савјет Републике Српске,
13) други органи и институције када је то прописано

посебним законом или којима је посебним законом повје-
рено обављање послова републичке управе.

Члан 4.
(1) Печат из члана 3. овог закона може, умјесто грба 

Републике Српске, садржавати амблем Републике Српске, 
у складу са законом.

(2) Уредбом Владе Републике Српске прецизније ће се 
уредити коришћење амблема Републике Српске у печату 
органа и институција.

Члан 5.
(1) Текст печата исписује се ћириличким и латиничким 

писмом, на једном од три језика која су у службеној употре-
би у Републици Српској.

(2) Текст печата исписујe се у концентричним кругови-
ма око грба Републике Српске.

(3) У спољном кругу печата исписује се назив Републи-
ка Српска.

(4) У сљедећем унутрашњем кругу исписује се назив 
органа и институције.

(5) Назив и сједиште организационе јединице органа и 
институције исписује се у наредном унутрашњем кругу.

(6) Сједиште органа и институције Републике Српске 
исписују се у дну печата.

Члан 6.
Органи и институције из члана 3. овог закона, поред 

назива органа и институције, могу имати на службеним ак-
тима, материјалима (омоти списа и слично) и штамбиљима, 
и грб Републике.

Члан 7.
(1) Печат Републике ставља се на оригинал закона и 

оригинал других аката које одреди закон.
(2) Печат Републике има облик круга са пречником од 

50 мм, а садржи назив Република Српска и у средини грб 
Републике Српске.

(3) Отисак печата Републике добија се у печатном вос-
ку.

(4) Печат Републике чува се у Народној скупштини, а за 
његову употребу одговоран је генерални секретар Народне 
скупштине.

Члан 8.
(1) Печат предсједника и потпредсједника Републи-

ке Српске, Народне скупштине, Вијећа народа Републике 
Српске и Владе Републике Српске има облик круга са преч-
ником од 50 мм, а печат осталих органа и институција има 
пречник од 35 мм.

(2) Печат из става 1. овог члана садржи назив Републи-
ка Српска, у средини грб Републике Српске и назив и сје-
диште органа или институције.

(3) Печат органа јединице локалне самоуправе садржи 
и назив јединице локалне самоуправе.

(4) Печат организационих јединица органа и институ-
ција (одјељење, служба, канцеларија, подручна јединица и 
слично) чије је сједиште ван сједишта органа и институције 
коме припада садржи и мјесто њиховог сједишта.

(5) У печату органа којим се потврђује акт или јавна 
исправа, а који се користе у иностранству, око грба Босне и 
Херцеговине исписује се, у спољном кругу, у горњем дије-
лу, назив Босна и Херцеговина, а у доњем дијелу – назив 
Република Српска. Назив и сједиште органа исписује се у 
сљедећем кругу.

Члан 9.
Печат нотара има облик круга са пречником од 40 мм, 

а садржи назив Босна и Херцеговина – Република Српска, 
грб Републике Српске, име и презиме нотара, службени на-
зив – нотар и службено сједиште нотара.

Члан 10.
(1) Органи и институције имају по један печат за оти-

сак хемијском бојом, за отисак у печатном воску и за суви 
отисак.

(2) Органи и институције могу, ако је то неопходно због 
организације рада, да имају више примјерака печата који 
морају да буду истовјетни по садржини и величини, а сваки 
примјерак печата испод грба Републике Српске означава се 
арапским бројем.

(3) Број примјерака печата одређује руководилац орга-
на, односно институције.

Члан 11.
(1) Органи и институције из члана 3. овог закона могу да 

имају и печат мањег пречника (у даљем тексту: мали печат).
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(2) Мали печат је по садржини и начину исписа иденти-
чан печату из чл. 8. и 9. овог закона, с тим што текст печата 
може бити скраћен, али тако да се из скраћеног текста јасно 
види чији је печат.

(3) Мали печат користи се ради потврђивања легитима-
ције, путне исправе, финансијског и другог документа, гдје 
употреба већег печата није подесна.

(4) Пречник малог печата не може бити мањи од 20 мм 
нити већи од 25 мм.

Члан 12.
(1) Печат се чува и употребљава у службеним просто-

ријама органа, односно институције, а изузетно се може ко-
ристити и ван службених просторија у случајевима када се 
службена радња врши ван тих просторија.

(2) Чување и употреба печата морају да буду такви да 
се онемогући незаконита и неовлашћена употреба печата.

(3) Руководилац органа, односно институције рјешењем 
одлучује о чувању печата и његовој употреби.

(4) У органу, односно институцији води се евиденција 
о печатима.

(5) Упутство о садржају и начину вођења евиденције о 
печатима из става 4. овог члана доноси министар управе и 
локалне самоуправе (у даљем тексту: министар).

Члан 13.
Печат органа и институција не може се употријебити 

као робни и услужни жиг, узорак или модел ни као било 
који други знак за обиљежавање робе или услуга.

Члан 14.
(1) Печат који је постао неупотребљив због истроше-

ности, оштећења, промјене назива и сједишта, престанка 
рада органа или институције или укидања организационих 
јединица органа или институције и слично ставља се ван 
употребе и мора се без одгађања уништити.

(2) Руководилац органа, односно институције брине се 
о уништењу печата из става 1. овог члана.

(3) Сматра се да је печат због истрошености или 
оштећења неупотребљив ако се из отиска јасно не види 
текст који даје отисак печата.

(4) Уништавање печата врши надлежна организацио-
на јединица Министарства унутрашњих послова, посред-
ством комисије коју рјешењем именује руководилац те ор-
ганизационе јединице, из реда запослених.

(5) Комисија из става 4. овог члана има три члана, који 
имају замјенике.

(6) Комисија сачињава записник о уништавању пе-
чата.

Члан 15.
(1) Нестанак или губитак печата без одгађања се прија-

вљује надлежнoj организационoj јединици Министарствa 
унутрашњих послова и оглашава у “Службеном гласнику 
Републике Српске”. 

(2) Несталим или изгубљеним печатом сматра се пе-
чат који није доступан руководиоцу органа, односно ин-
ституције или лицу овлашћеном за чување и употребу 
печата.

(3) Захтјев за оглашавање печата неважећим подноси 
се “Службеном гласнику Републике Српске” у року од три 
дана од дана сазнања за нестанак или губитак печата.

(4) Печат се сматра неважећим од дана пријављивања 
његовог нестанка или губитка.

(5) У случају каснијег проналаска печат ће уништити 
комисија из члана 14. овог закона.

(6) Нови печат који се изради умјесто несталог или из-
губљеног печата мора бити посебно означен.

(7) Упутство о начину означавања нових печата израђе-
них умјесто несталих или изгубљених печата доноси ми-
нистар.

Члан 16.
(1) Печат утврђен овим законом израђује печаторезница 

коју овласти Mинистарство унутрашњих послова (у даљем 
тексту: печаторезница).

(2) Упутство о раду печаторезнице из става 1. овог чла-
на доноси министар унутрашњих послова.

Члан 17.
(1) Министар доноси рјешење којим се одобрава израда 

печата.
(2) Министар ће рјешењем одбити захтјев за израду пе-

чата ако подносилац захтјева нема право на печат са грбом 
Републике Српске или ако се утврди да би из других разло-
га израда печата била противна одредбама овог закона (не 
одговора величини или садржају текста, тражи се неоправ-
дано велики број печата и слично).

(3) Рјешење из ст. 1. и 2. овог члана је коначно и про-
тив њега се може покренути управни спор пред надлежним 
судом.

Члан 18.
(1) Печати се израђују од материјала који одговара 

за ту сврху (гума, метал или други одговарајући мате-
ријал).

(2) Израђене печате до предаје органу, односно инсти-
туцији печаторезница је дужна да обезбиједи од крађе и 
злоупотребе и уништи матрице које су служиле за израду 
печата, као и све пробне и неуспјеле примјерке печата.

(3) Министарство унутрашњих послова води евиден-
цију о израђеним печатима и уништавању печата.

(4) Упутство о вођењу евиденције о израђеним печа-
тима и начину уништавања печата из става 3. овог члана 
доноси министар унутрашњих послова.

Члан 19.
(1) Надзор над примјеном одредаба овог закона, осим 

у дијелу који се односи на рад печаторезница, врши Ми-
нистарство управе и локалне самоуправе, путем управне 
инспекције.

(2) У вршењу надзора управна инспекција, поред овла-
шћења за предузимање радњи и налагање мјера утврђених 
посебним законом, има право и дужност:

1) да наложи органу, односно институцији да изради пе-
чат у складу са овим законом,

2) да наложи органу, односно институцији да се уништи
печат чија садржина није у складу са одредбама овог зако-
на, односно када се стекну други разлози утврђени овим 
законом за уништење печата.

Члан 20.
(1) Надзор над радом печаторезнице врши Mинистар-

ство унутрашњих послова.
(2) У вршењу надзора Министарство унутрашњих по-

слова може:
1) да наложи печаторезници да свој рад усклади са овим

законом и упутством о раду печаторезнице из члана 16. 
став 2. овог закона,

2) да наложи печаторезници да уништи матрице које су
служиле за израду печата и све пробне и неуспјеле примјер-
ке печата ако то није учињено у складу са чланом 18. став 
2. овог закона.

Члан 21.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај печаторезница:
1) која без овлашћења надлежног органа израђује печат

утврђен овим законом (члан 16. став 1),
2) ако изради печат без одобрења министра (члан 17.

став 1),
3) ако не уништи матрице и све пробне и неуспјеле при-

мјерке печата (члан 18. став 2).
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-

говорно лице печаторезнице, новчаном казном од 1.000 КМ 
до 5.000 КМ.

Члан 22.
Новчаном казном од 15.000 КМ казниће се за прекршај 

одговорно лице у органу, односно институцији:
1) ако наручи израду печата без одобрења министра и

такав печат употријеби (члан 17. став 1),
2) ако не преда печат на уништење (члан 14. став 2),
3) ако не пријави нестанак или губитак печата или у

прописаном року не поднесе захтјев за оглашавање печата 
неважећим (члан 15. ст. 1. и 3),

4) ако употребљава неважећи печат (члан 15. став 4).

Члан 23.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице и предузетник који неовлашће-
но изради печат, а одговорно лице у правном лицу новча-
ном казном од 5.000 КМ.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и фи-
зичко лице новчаном казном од 5.000 КМ.

Члан 24.
Влада Републике Српске ће у року од 60 дана од дана сту-

пања на снагу овог закона донијети уредбу о коришћењу амбле-
ма Републике Српске у печату из члана 4. став 2. овог закона.

Члан 25.
Министар унутрашњих послова, у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу овог закона, донијеће:
1) упутство о раду печаторезнице из члана 16. став 2.

овог закона,
2) упутство о вођењу евиденције о израђеним печатима и

начину уништавања печата из члана 18. став 4. овог закона.

Члан 26.
Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

овог закона донијети:
1) упутство о садржају и начину вођења евиденције о

печатима из члана 12. став 5. овог закона,
2) упутство о начину означавања нових печата израђе-

них умјесто несталих или изгубљених печата из члана 15. 
став 7. овог закона.

Члан 27.
Органи и институције из члана 3. овог закона дужни су 

да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона ускладе своје акте са одредбама овог закона.

Члан 28.
Подзаконски акти који су важили до дана ступања на 

снагу овог закона примјењиваће се до доношења подзакон-
ских аката из чл. 24, 25. и 26. овог закона ако нису у супрот-
ности са одредбама овог закона.

Члан 29.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о печатима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
17/92, 63/01 и 49/07).

Члан 30.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-585/19 Предсједник
13. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.


