
 
На основу члана 23. Став 2 тачка ц) Статута Брчко Дистрикта БиХ 

(,,Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ,,,број 1/00) и члана 45 
Пословника Скупштине Брчко Дистрикта БиХ (,,Службени гласник Брчко 
Дистрикта, број 1/00), Скупштина Брчко Дистрикта на 28-ој сједници 
одржаној 05.октобра 2001.године, усваја 

ЗАКОН О ПЕЧАТУ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

У вршењу послова из свог дјелокруга органи и институције Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине користе печате чији се облик и изглед 
као и његова употреба утврђују овим законом. 

Члан 2. 

(1) Печатом органа и институција Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, потврђује се аутентичност службених докумената, јавних 
исправа и других аката органа и институција Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине и користи се у складу са овим Законом. 

(2) Печат се ставља са лијеве стране поред потписа овлаш}еног 
лица за потписивање службених аката. 

Члан 3. 

(1) Печат има облик круга и садржи текст: Босна и Херцеговина, 
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине и назив органа и назив институција 
исписан }ириличним и латиничним писмом, а у складу са Статутом Брчко 
Дистрикта БиХ, с тим да су оба назива у облику концентричних кругова 
који непосредно окружују грб Босне и Херцеговине, који се налази у 
средишту печата. 

(2) Печат се израђује у двије величине промјера 50 односно 40 
мм. 

Члан 4. 

Печат Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
печат) имају: 

 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, 
 Скупштина Брчко Дистрикта, 
 Градоначелник Брчко Дистрикта, 
 Одјељења - Одјели Владе Брчко Дистрикта, 
 Правосудна комисија Брчко Дистрикта, 
 Комисија за правну помо} Брчко Дистрикта, 
 Судови Брчко Дистрикта, Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта, 

Полиција Брчко Дистрикта, Управа прихода Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине, 

 Други органи и институције када врше послове управе 
Дистрикта које им повјери Брчко Дистрикт Босне и 
Херцеговине. 
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Члан 5. 

Печатом може руковати и употребљавати само овлаш}ено лице и то у 
службене сврхе одређене Законом и другим приписима. 

II  ПЕЧАТ БРЧКО ДИСТРИКТА 

Члан 6. 

(1) Печат Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ставља се на 
оригинални текст закона и оригиналне текстове других аката које 
одреди закон. 

(2) Печат Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине има облик круга са 
промјером 50 мм, са текстом: ,,Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт 
Босне и Херцеговине,,. 

(3) Печат Брчко Дистрикта чува се у Скупштини Брчко Дистрикта, а 
за његову употребу одговоран је шеф Стручне службе Скупштине Брчко 
Дистрикта. 

III  ПЕЧАТ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 

Члан 7. 

(1) Печат Скупштине Брчко Дистрикта, Градоначелника Брчко 
Дистрикта и Правосудне комисије Брчко Дистрикта има промјер 50 мм, а 
печат Одјељења – Одјела Владе Брчко Дистрикта, Судова Брчко 
Дистрикта, Јавног тужилаштва Брчко Дистрикта, Полиције Брчко 
Дистрикта, Управе прихода Брчко Дистрикта и других органа и 
институција, када врше послове управе Дистрикта које им повјери Брчко 
Дистрикт  има промјер 40 мм. 

(2) Печат органа и институције (пододјељења, служби, испостава и 
слично) чије је сједиште ван сједишта органа и институције коме 
припада, садржи мјесто његовог сједишта. 

Члан 8. 

(1) Органи и институције из члана 7. овог закона могу имати и 
печат мањег промјера, 25 мм (у даљем тексту: мали печат) ради 
потврђивања легитимација, путних исправа, финансијских и других 
докумената, гдје употреба ве}ег печата није подесна. 

(2) Мали печат има исту садржину као и печат из претходног 
члана, с тим што текст може бити скра}ен, али тако да се јасно види 
чији је печат. 

Члан 9. 

(1) Органи и институције имају само један печат са промјером од 
50 мм, односно 40 мм, и један мали печат са хемијском бојом и један 
са отиском у печатном воску. 

(2) Због организације рада, могу имати више таквих печата о чему 
одлучује Градоначелник Брчко Дистрикта. 

(3) Ако орган или институција има више печата исте величине, 
печати морају бити истовјетни по садржају и сваки испод грба означен 
арапским бројем. 
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Члан 10. 

У складу са законом и другим прописима органи и институције могу 
имати печат за сухи отисак на одређеним службеним актима. 

IV  УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Члан 11. 

Печат органа и институција Брчко Дистрикта не може се користити 
као заштитни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било који 
други знак за обиљежавање робе и услуга. 

Члан 12. 

Печат органа и институције Брчко Дистрикта не може се 
употребљавати уколико је оште}ен или својим изгледом неподобан за 
употребу и као такав }е се пову}и из употребе. 

Члан 13. 

Одредбе члана 11. и 12. односе се и на мали печат. 

 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

(1) Новчаном казном у износу од 30.000 КМ казни}е се за прекршај 
правно лице које неовлаш}ено изради печат,а одговорно лице правно 
лице новчаном казном до 5.000 КМ. 

(2) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ казнит }е се за 
прекршај физичко лице које неовлаштено изради печат. 

Члан 15. 

Новчаном казном у износу од 5.000 КМ казни}е се одговорно лице у 
органу, односно институцији ако не достави на уништење дотрајалих 
печата или ако на прописан начин не огласи нестали печат, како је 
утврђено подзаконским актом. 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

(1) Градоначелник Брчко Дистрикта одговоран је за регулисање 
израде, чување, уништења печата, као и за вођење евиденције о печату 
институција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

(2) Подзаконска акта којим }е се регулисати питања из претходног 
става Градоначелник Брчко Дистрикта доније}е у року 60 дана од дана 
ступања на снагу овог Закона. 

(3) Надзор над радом овлаштене печаторезнице у погледу израде 
печата, врши}е Полиција Брчко Дистрикта. 
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Члан 18. 

Органи и институције које имају право на печат Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине дужни су да у року од 60 дана ступања на снагу 
овог закона ускладе своје печате, са одредбама овог закона. 

Члан 19. 

Овај Закон ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,,. 

 

 

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
БРЧКО ДИСТРИКТ  BRČKO DISTRIKT 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  BOSNE I HERCEGOVINE 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТ  SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKT  
 
 
 
Број:0-02-022-419/01 ПРЕДСЈЕДНИК  
Брчко,05.октобар  2001. године  
 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА  

 
Мирсад Ђапо,дипл.правник 

 
 


