
На основу Закона о печату државних и других органа  ("Службени гласник РС", 

бр.101/2007 и 49/2021) и члана 5., 6., и 7. Статута високе техничке школе струковних 

студија у Новом Саду број: 01-155-2/18 од 21.03.2018. са изменама и допунама, Савет 

Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, на седници одржаној дана 

30.05.2022. године усвојио је следећи: 01-291-1-5/22 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА 

Члан 1. 

Овим Правилником се у складу са Законом о печату државних и других органа  

("Службени гласник РС", бр.101/2007 и 49/2021), (у даљем тексту: Закон) регулише 

употреба и чување печата и штамбиља на Високој техничкој школи струковних студија у 

Новом Саду (у даљем тексту: Школа). 

Члан 2. 

Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и других аката којима Школа 

одлучује или службено општи са другим органима, правним и физичким лицима. 

Штамбиљом се потврђује евидентирање аката и слање других писмена на ковертама и 

омотима за отпремање поште у вршењу делатности Школе.  

Текст печата и штамбиља исписан је на српском језику и ћириличним писмом. 

ПЕЧАТ 

Члан 3. 

Школа има квалификовани електронски печат димензија 10,6 х 5 cm. Текст печата 

исписује се на српском језику ћириличним писмом и на мађарском, словачком и 

русинском језику и писму. Са леве стране печата налази се мали грб Републике Србије а 

грб АП Војводине и традиционални грб АП Војводине налазе се десно од грба Републике   

Србије. Печат се израђује у једном примерку. 

Садржина печата: 

- Република Србије; 

- Аутономна покрајине Војводина; 

- Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду; 

- Нови Сад. 

   

Школа има 10 малих печата за оверу докумената која се издају у школи. Печат има 

облик круга пречника 28 mm, који у средини има мали грб Републике Србије, грб и 

традиционални грб АП Војводине који је постављен десно од грба РС. У концентричним 

круговима око малог грба Р.С, грба и традиционалног грба АП Војводине који се 

постављају десно од грба Р. С. исписан је текст на српском језику, ћириличним писмом: 

„Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина“, назив школе: „Висока техничка 



школа струковних студија у Новом Саду“, Нови Сад и римски број, који означава радника 

или службу која је задужена са печатом. 

Школа има један велики печат за оверу докумената која се издају у школи. Печат 

има облик круга пречника 60 mm, који у средини има мали грб Републике Србије, грб и 

традиционални грб АП Војводине који је постављен десно од грба РС. У концентричним 

круговима око малог грба Р.С, грба и традиционалног грба АП Војводине који се 

постављају десно од грба Р. С. исписан је текст на српском језику, ћириличним писмом: 

„Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина“, назив школе: „Висока техничка 

школа струковних студија у Новом Саду“, Нови Сад. У концентричним круговима око 

грба исписују се и текст: „Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина“, назив 

школе: „Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду“, Нови Сад на 

мађарском, словачком и русинском језику и писму.   

 

ШТАМБИЉ 

Члан 4. 

Школа користи штамбиљ за пријем пошиљки и слање пошиљки. Штамбиљ је  

правоугаоног облика у коме је назначен текст: „Висока техничка школа струковних 

студија у Новом Саду“ место и датум и број.  

 

СУВИ ЖИГ 

Члан 5. 

Школа има суви жиг који се користи искључиво за оверу диплома које  издаје 

Школа. 

За суви жиг је задужен Руководилац студентске службе школе. Суви жиг је 

округлог облика, пречника 32 mm са текстом као и мали печат Школе. 

 

ФАКСИМИЛ ДИРЕКТОРА 

Члан 6. 

Школа има у употреби и факсимил потписа директора Школе.  

Факсимил је печат са потписом директора Школе. Користи се уместо својеручног 

потписа директора у случају његовог одсуства, у случају када се ради о документима које 

не може потписати друго лице, а разлози хитности налажу да се употреби факсимил.  

Факсимил се може користити уместо својеручног потписа директора Школе и када 

је директор присутан, али је због великог броја примерака докумената, рационалнија 

употреба факсимила. Факсимил се израђује у четири примерка од којих су три на 

Студентској служби а четврти примерак код секретара Школе. 

 



ЧУВАЊЕ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА 

Члан 7. 

Запослени којима/којем се печати и штамбиљ Школе поверавају на употребу и 

чување имају/има обавезу да их правилно употребљава и чува, на начин који онемогућава 

неовлашћеним лицима да их користе. Запослени којима/којем су печати и штамбиљ 

поверени на употребу и чување, одговоран је за њихову употребу и чување у складу са 

Законом и овим Правилником.  

Члан 8. 

Печати и штамбиљи могу да се налазе на радном столу само за време које је 

потребно да се одређени акт овери, односно да се стави отисак штамбиља. Када се не 

користе, печати и штамбиљи Школе морају бити смештени у одговарајући простор/фиоку 

који је под кључем. 

РЕГИСТАР ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА 

Члан 9. 

У Школи се води Евиденција о печатима и штамбиљу. Евиденцију води  секретар 

Школе. Евиденција садржи податке када су печат и штамбиљ уведени у употребу, коме су 

предати на чување и руковање, њихова намена и датум кад су стављени ван снаге.  

Члан 10. 

Печати и штамбиљ се користе у просторијама Школе, а изузетно ван просторија 

Школе, по одобрењу директора уколико се укаже оправдана потреба. 

Члан 11. 

У случају нестанка или губитка печата или штамбиља запослени који је/су 

овлашћен/и за употребу печата и штамбиља, дужан је/дужни су да о томе у писаном 

облику одмах извести/е директора Школе  писменим путем са детаљном информацијом о 

томе како је дошло до нестанка печата односно штамбиља Школе.   

Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује Министарству и оглашава 

неважећим у службеном гласилу Републике Србије, односно аутономне покрајине.  

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

У случају каснијег проналаска печат ће се уништити. 

 

 



Члан 12. 

Нестали или изгубљени печат који је једини у органу замењује се, на основу 

сагласности Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, примерком 

обележеним редним бројем један, римском цифром, а у случају поновног нестанка или 

губитка замењује се примерком печата обележеним наредним редним бројем. 

У случају када орган има више примерака печата, нестали или изгубљени печат 

замењује се, на основу сагласности Министарства односно надлежног органа аутономне 

покрајине, новим печатом који је обележен наредним редним бројем, у односу на укупан 

број печата. 

Члан 13. 

 Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана усвајања на седници Савета 

школе од када ће се и примењивати. 

Члан 14. 

 Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о употреби печата и 

штамбиља Високе техничке школе струковних студија број 01-339-3/18 усвојен 

10.09.2018.  год. 

                                                                                                                     Председник Савета: 

                                                                                                                    др Божо Илић 

 


