
 На основу члана 5. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, Скупштина 

Коморе извршитеља Републике Србије, на седници одржаној 16. маја 2012. године, 

донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

o садржини, облику и величини печата и штамбиља Коморе извршитеља  

Републике Србије 

 

Члан 1. 

 Овим правилником се прописује садржина, облик, величина, начин употребе и 

начин чувања печата и штамбиља Коморе извршитеља Републике Србије (у даљем 

тексту: Комора). 

 

Члан 2. 

 Печат садржи назив и грб Републике Србије, назив Коморе и седиште Коморе. 

 Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом. 

 

Члан 3. 

 Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике 

Србије.   

 У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије.   

 У следећем унутрашњем кругу исписује се назив Коморе.   

 Седиште Коморе исписује се у дну печата. 

 

Члан 4. 

 Печат је округлог облика и израђује  се од гуме, метала или другог одговарајућег 

материјала. 

 Пречник печата износи 32 мм. 

 

Члан 5. 

 Комора има један печат за отисак хемијском бојом, а може имати и по један 

печат за отисак у печатном воску и за суви отисак. 

 Комора може имати више примерака печата који морају бити истоветни по 

садржини и величини.  

 Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља 

између грба Републике Србије и седишта Коморе.   

 Број примерака печата одређује председник Коморе. 

 

Члан 6. 

 Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промена које 

се односе на Комору (промена назива, седишта и сл.), ставља се ван употребе и мора се 

уништити од стране комисије која о томе сачињава записник. 

 

Члан 7. 

 Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује Комори и оглашава у 

Службеном гласнику Републике Србије. 

 Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који није доступан лицу 

овлашћеном за употребу  и чување печата. 

 У случају каснијег проналаска печат ће се уништити. 

 



Члан 8. 

 Печат се чува и њиме се рукује у службеним просторијама, а изузетно се може 

користити и ван службених просторија када треба извршити службене радње ван тих 

просторија. 

 Председник Коморе одлучује коме ће поверити чување и употребу печата. 

 Лице коме је печат поверен на чување дужно је да печат чува на начин којим се 

онемогућава неовлашћено коришћење печата.   

 

Члан 9. 

 Штамбиљ садржи назив Републике Србије, назив и седиште Коморе и празан 

простор за број и датум. 

 Текст штамбиља исписује се на српском језику ћириличким писмом. 

 

Члан 10. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60x35мм. 

 Текст штамбиља исписује се на тај начин што се почев од горње ивице, по 

средини, једно испод другог исписује следећим редом: назив Републике Србије, назив 

Коморе, број са празним простором, датум са празним простором и седиште Коморе.  

  Штамбиљ се израђује од гуме, метала или другог одговарајућег материјала. 

 

Члан 11. 

             У погледу броја примерака штамбиља, поступка у случају стављања ван 

употребе, нестанка или губитка штамбиља и чувања и употребе штамбиља, сходно се 

примењују одредбе чл. 5 - 8. овог правилника. 

 

Члан 12. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

   


