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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

На основу члана 40. став 1. и члана 
43. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13) у вези са чланом 
16. Закона о печатима („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 17/92, 63/01 и 
49/07), и члана 73. Статута Општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 3/14), Начелник општине Гради-
шка, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о поништењу Обавјештења 
 
  1. Поништава се Обавјештење 
објављено у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, број: 19/15 од 12.03.2015. године, а 
које гласи: „Печат Скупштине општине 
Градишка, који је округлог облика, пречника 
35 мм, у средини са амблемом Републике 
Српске и у концентричним круговима испи-
саним ћириличним и латиничним текстом: 
РЕПУБЛИКА СРПСКА, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА, ГРАДИШКА 
оглашава се несталим“. 

 2. Поништење Обавјештења објављу-
је се  у „Службеном гласнику Републике 
Српске“. 
 
 3. Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Обавјештењем из диспозитива ове 
Одлуке оглашен је несталим печат 
Скупштине општине Градишка у Службеном 
гласнику Републике Српске број 19/15 од 
12.03.2015. год. 
 На основу провјере стања у вези горе 
наведеног утврђено је да предметни печат 
није нестао и чува се у просторијама 
Скупштине општине Градишка. 
 Утврђено је да се исти печат користи 
и чува у складу са одредбама члана 13. и 
члана 14. Закона  о печатима као и одредбама 
Закона о локалној самоуправи. 
 Обзиром да печат Скупштине 
општине није нестао и да се исти чува и 
употребљава у складу са законом одлучено је 
као у диспозитиву. 
 
Број: 02-022-45/15    
Датум: 16.03.2015. године 
 
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Зоран Латиновић с.р. 
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На основу члана 40. став 1. и члана 
43. алинеја 6. а у вези са чланом 29. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,118/05 
и 98/13) у вези са чланом 15. Закона о 
печатима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 17/92, 63/01 и 49/07), и члана 
73. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 3/14), 
Начелник општине Градишка, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о оглашавању печата ништавим 

 
  1. Оглашава се ништавим печат са 
амблемом Републике Српске, округлог обли-
ка, пречника 35 mm, са посебном ознаком 1А, 
са ћириличним и латиничним текстом: 
РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 
ГРАДИШКА, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 
ГРАДИШКА, због правне неисправности.  

 2. Оглашавање печата ништавим 
објављује се  у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
 3. Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске рјешењем 
број: 10.3-052-1918/15 од 13.03.2015. год. је 
Скупштини општине Градишка одобрило  
израду печата са амблемом Републике 
Српске, округлог облика, пречника 35 mm, са 
посебном ознаком 1А, са ћириличним и лати-
ничним текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
ОПШТИНА ГРАДИШКА, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ, ГРАДИШКА. 
 
 Наведени печат је ништав из 
слиједећих разлога. 
 Горе наведеном рјешењу Министа-
рства од 13.03.215. год. је предходило обавје-
штење објављено у  Службеном гласнику 
Републике Српске“, број 19/15 од 12.03.2015. 
год. које гласи:,, Печат Скупштине општине 
Градишка, који је округлог облика, пречника 
35 mm, у средини са амблемом Републике 
Српске и у концентричним круговима 
исписаним ћириличним и латиничним 
текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА, 
ГРАДИШКА, оглашава се несталим.“  

Предметно обавјештење је израђено 
12.03.2015. год. а потписник истог је наводни 

предсједник Скупштине општине Урош 
Граховац с.р..    
  
 На основу провјере стања печата у 
општини Градишка утврђено је слиједеће 
чињенично стање.  
 Печат Скупштине општине Градишка 
који је округлог облика, пречника 35 mm, у 
средини са амблемом Републике Српске и у 
концентричним круговима исписаним ћири-
личним и латиничним текстом: РЕПУБЛИКА 
СРПСКА, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ГРАДИШКА, ГРАДИШКА, није нестао и на 
основу чињениног стања утврђено је да се 
исти чува у просторијама Скупштине 
општине Градишка. Значи исти се користи и 
чува исто као и сви печати које употребљава 
општина Градишка, у складу са чланом 13. и 
14. Закона  о печатима („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 17/92, 63/01 и 49/07) 
и одредбама Закона о локалној самоуправи. 
 Обзиром да печат округлог облика, 
пречника 35 mm, у средини са амблемом 
Републике Српске и у концентричним кру-
говима исписаним ћириличним и 
латиничним текстом: РЕПУБЛИКА 
СРПСКА, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ГРАДИШКА, ГРАДИШКА, није нестао 
начелник општине је донио и на објаву 
Службеном гласнику Републике Српске 
доставио Одлуку број: 02-022-45/15 од 
16.03.2015. год. о поништењу Обавјештења 
објављеног у „Службеном гласнику Репу-
блике Српске“, број: 19/15 од 12.03.2015. 
године, а које гласи: „Печат Скупштине 
општине Градишка, који је округлог облика, 
пречника 35 мм, у средини са амблемом 
Републике Српске и у концентричним 
круговима исписаним ћириличним и лати-
ничним текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА, 
ГРАДИШКА оглашава се несталим“.  
 Како печат није нестао то никада није 
ни постојао на закону заснован правни основ 
да се одобри израда печата који се оглашава 
ништавим у складу са тачком 1. ове Одлуке. 
  Слиједећи разлог ради којег је печат 
из диспозитива Одлуке ваљало огласити 
ништавим се заснива на чињеници да је 
печат округлог облика, пречника 35 mm, у 
средини са амблемом Републике Српске и у 
концентричним круговима исписаним 
ћириличним и латиничним текстом: РЕПУ-
БЛИКА СРПСКА, СКУПШТИНА ОПШТИ-
НЕ ГРАДИШКА, ГРАДИШКА оглашен 
несталим од стране лица које није овлашћено 
за оглашавање печата несталим.     
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      Наиме, чланом 29. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
прописано је да су органи општине: 
скупштина општине и начелник општине. 
Чланом 40. истог закона прописано је да 
начелник општине представља и заступа 
општину. 
 Значи општину у правном саобраћају 
према свим трећим лицима укључујући и 
Службени гласник Републике Српске и 
Министарство управе и локалне самоуправе 
у складу са законом може представљати и 
заступати само начелник општине,  а друга 
лица уз изричито овлашћење начелника.   
 У складу са наведеним нико други 
осим начелника општине или евентуално 
лица по овлашћењу начелника општине не 
може од Министарства управе и локалне 
самоуправе тражити одобрење за израду 
новог печата. 
 Како у конкретном случају начелник 
општине није у Службеном гласнику 
Републике Спрске објавио несталим печат 
округлог облика, пречника 35 mm, у средини 
са амблемом Републике Српске и у 
концентричним круговима исписаним 
ћириличним и латиничним текстом: 
РЕПУБЛИКА СРПСКА, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА, ГРАДИШКА нити 
је тражио одобрење за израду печата са 
амблемом Републике Српске, округлог 
облика, пречника 35 mm, са посебном 
ознаком 1А, са ћириличним и латиничним 
текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
ОПШТИНА ГРАДИШКА, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ, ГРАДИШКА, то не постоји на 
закону заснован основ за употребу печата 
наведеног у тачки 1. ове Одлуке ,те је исти 
правно неисправан.   
 
 Чак и када се добро проучи садржај 
печата који се оглашава ништавим са 
амблемом Републике Српске, округлог 
облика, пречника 35 mm, са посебном 
ознаком 1А, са ћириличним и латиничним 
текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
ОПШТИНА ГРАДИШКА, СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ, ГРАДИШКА може се утврдити 
да натпис Општина Градишка стоји изнад 
натписа Скупштина општине Градишка што 
сасвим јасно потврђује да је Скупштина 
општине само орган Општине Градишка и да 
Скупштина општине нема својство правног 
лица и не може склапати правне послове са 
другим правним лицима изван Општине 
Градишка. Општину у правном саобраћају у 

складу са законом представља и заступа 
искључиво начелник општине. 
 Имајући у виду све наведено ваљало 
је рјешити као у диспозитиву. 
 
Број:02-022-50/15                                                                   
Датум: 17.03.2015. године 
                                
                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                  Зоран Латиновић с.р. 
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