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 Na temelju članka 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 
broj 49/06. i 51/09.), a u svezi s člankom 1. Zakona o gradu Čapljina (Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 30/2019.), člankom 7. Zakona o pečatu 
Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 
broj: 2/94, 21/96 i 46/07), člankom 7. Zakona o pečatu Hercegovačko-neretvanske 
županije/kantona (Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona 
broj 2/1998), Gradsko vijeće Čapljina, na svojoj  sjednici, od 22. svibnja 2019. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
O PEČATU GRADA ČAPLJINA 

 
I- OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(predmet Odluke) 

 
 Ovom odlukom se prvenstveno regulira statusni značaj pečata Grada 
Čapljina, zatim se utvrđuje pravo na posjedovanje i korištenje istog, određuje se 
njegov oblik, veličina i sadržaj, te uporaba i čuvanje kao i druga pitanja u svezi 
pečata Grada Čapljina. 
 

Članak 2. 
(Statusni značaj pečata Grada Čapljine) 

 
(1) Pečat Grada Čapljine je jedan od njegovih najbitnijih simbola i obilježja. 
(2) U daljnjem tekstu ove odluke kao i u svim budućim dokumentima tijela 

Grada Čapljine( u daljnjem tekstu: tijela Grada), kao i drugih tijela, organizacija, 
komisija, povjerenstava i druga tijela  koji imaju ili steknu pravo na posjedovanje i 
korištenje, odnosno na uporabu pečata Grada Čapljina (u daljnjem tekstu: druga 
tijela), izraz-pojam “pečat“ će se pisati i tiskati velikim slovima pri čemu će se 
koristiti samo izraz-pojam PEČAT, što će podrazumjevati da se radi o pečatu Grada 
Čapljina ako je izrađen i koristi se u skladu s odredbama ove odluke i važećih 
propisa kojima se regulira konkretna materija (u daljnjem tekstu: PEČAT). 

(3) Isti značaj PEČAT će imati i prilikom njegovih usmenih pominjanja ako su 
vezana za Grad Čapljina i ako ista nisu u suprotnosti s odredbama ove odluke, 
zakonskih i podzakonskih propisa, niti su na štetu Grada Čapljine. 
 
II- PRAVO NA POSJEDOVANJE I KORIŠTENJE PEČATA 
 

Članak 3. 
(Pravo na PEČAT) 

 
(1) Pravo na posjedovanje i korištenje, odnosno na uporabu PEČATA ( u 

daljnjem tekstu: pravo na PEČAT) imaju tijela Grada određena ovom odlukom, kao i 
druga tijela koja to pravo steknu na osnovu odredbi ove odluke i zakonskih propisa 
kojima su regulirana konkretna pravna pitanja i mogu ga koristiti samo u skladu s 
tim odredbama. 

(2) Bilo koja zlouporaba prava na PEČAT i samoga PEČATA podliježe svim 
vrstama sankcija utvrđenih važećim propisima bez obzira na vrstu propisa i 
mjerodavnost za njegovo donošenje. 
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Članak 4. 
(Titulari prava na PEČAT) 

 
(1) Pravo na PEČAT imaju sljedeća tijela Grada: 

 
1) Gradsko vijeće 
2) Gradonačelnik 
 

(2) Pored tijela Grada iz prethodnog stavka ovog članka, pravo na PEČAT 
mogu imati i drugu tijela ako je propisom o njihovom osnivanju tako određeno i ako 
je to u skladu s važećim zakonskim propisima i ovom odlukom. 

(3) U daljnjem tekstu ove odluke, kao zajednički naziv za titulare prava na 
PEČAT iz predhodna dva stavka ovog članka, koristit će se izraz-pojam tijela iz 
članka 4. ove odluke ili samo tijela. 

(4) Radna i druga tijela Gradskog vijeća koristit će PEČAT 
Gradskog vijeća, a službe za upravu, stručne službe, radna i druga tijela koja 
osniva Gradonačelnik koristit će PEČAT Gradonačelnika, ako propisom o njihovom 
osnivanju nije drugčije određeno i ako to nije u suprotnosti s važećim zakonskim 
propisima. 
 
III- OBLIK, VELIČINA I SADRŽAJ PEČATA 

 
Članak 5. 

(Oblik i veličina PEČATA) 
 

(1) PEČAT je okruglog izgleda i promjera 50 mm. 
(2) Tijela iz članka 4 ove odluke, radi potvrđivanja financijskih dokumenata, 

iskaznica i drugih dokumenata mogu imati i PEČAT promjera 25 mm. 
 

(3) PEČAT sadrži tekstualni dio slijedećeg sadržaja: 
 

1) Bosna i Hercegovina 
2) Federacija Bosne i Hercegovine 
3) Hercegovačko-neretvanska županija-kanton 
4) GRAD ČAPLJINA (u daljnjem tekstu: Grad) 
5) Naziv tijela iz članka 4. ove odluke. 

 
 

(4) Tekst PEČATA mora biti pisan latiničnim pismom na hrvatskom i 
bosanskom jeziku u 4 (četiri) koncentrična kruga i to sljedećim redoslijedom: 

 
 
1) U najveći koncentrični krug, odnosno u prvi krug od strane ruba 

PEČATA,   manjim slovima, upisuje se naziv: Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine. 

2) U drugi koncentrični krug od ruba PEČATA, manjim slovima, upisuje 
se naziv: Hercegovačko-neretvanska županija-kanton. 

3) U treći koncentrični krug od ruba PEČATA, velikim slovima, upisuje se 
naziv: GRAD ČAPLJINA.  

4) U četvrti koncentrični krug od ruba PEČATA, velikim slovima, upisuje 
se naziv tijela iz članka 4. ove odluke, tj. kao GRADSKO VIJEĆE, 
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odnosno GRADONAČELNIK ili drugi naziv utvrđen posebnom 
odlukom. 
 

(5) PEČAT dimanzija 25 mm ima istovjetan sadržaj kao i PEČAT dimenzija 50 
mm s tim da riječi mogu biti skraćene ali tako da se iz skraćenog teksta na 
nedvojben način može utvrditi kome pripada. 
 
IV- IZRADA PEČATA 

 
Članak 6. 

(Broj i vrste PEČATA) 
 

(1) U pravilu, tijela iz članka 4. ove Odluke, mogu imati i koristiti samo jedan 
PEČAT promjera 50 mm u jedan PEČAT promjera 25 mm. 

(2) Ako je zbog organizacije rada neophodno, moguće je posjedovanje i 
korištenje, odnosno upotreba i više primjeraka PEČATA, ali samo za otiske u 
kemijskoj boji i samo u dimenzijama određenim ovom odlukom. 

(3) U slučaju upotrebe iz predhodnog stavka ovog članka svaki primjerak  
PEČATA mora biti označen različitim arapskim brojem. 

(4) Potrebu za više primjeraka PEČATA svojim aktom utvrđuju tijela iz stavka 
(1.)članka 4. ove odluke, dok za ostala tijela iz navedenog članka tu potrebu 
utvrđuje i akt donosi rukovoditelj tijela. 

(5) Akt iz predhodnog stavka ovog članka mora sadržavati detaljno 
obrazloženje kojim će se dokazati opravdanost navedene potrebe. 

(6) Pored PEČATA iz stava (2) ovog članka, tijela Grada mogu imati i PEČAT 
za otiske u pečatnom vosku i PEČAT za suhi otisak na određenim službenim 
aktima, ako to posebnim propisom bude određeno. 
 

Članak 7. 
(Odobravanje izrade PEČATA) 

 
 
(1) Izrada PEČETA utvrđenog ovom odlukom vršit će se sukladno Zakonu o  

pečatu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i podzakonskim propisima. 
 

 
Članak 8. 

(Evidencija o PEČATU) 
 

(1) Evidenciju o svim primjercima PEČATA koji su u uporabi kod tijela iz 
članka 4. ove odluke vodi gradska služba mjerodavna za poslove opće uprave. 

(2) Svako tijelo iz članka 4. ove odluke je obvezan prije početka uporabe 
bilo kojeg primjerka PEČATA isti dostaviti službi iz prethodnog stavka ovog članka 
radi uzimanja otisaka i uvođenja u knjigu evidencije. 

(3) Dostava iz prethodnog stavka ovog članka se vrši uz pisani podnesak u 
kome treba naznačiti razlog dostave, opis primjeraka PEČATA po njihovom 
sadržaju, veličini i broju, te podatke o osobama koje će biti ovlaštene za rukovanje, 
uporabu i čuvanje svakog pojedinog primjerka PEČATA, o čemu se prilaže 
pravomoćno rješenje odobrenja za izradu pečata. 
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V- UPORABA I ČUVANJE PEČATA 
 

Članak 9. 
(Svrha PEČATA) 

 
(1) PEČATOM se potvrđuje autentičnost službenih akata. 
(2) Otisak PEČATA  se stavlja pored potpisa osobe ovlaštene za potpisivanje 

službenih akata i to s lijeve strane ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije 
određeno. 
 

Članak 10. 
(Rukovanje PEČATOM) 

 
(1) PEČATOM rukuje, rabi ga i čuva rukovoditelj, odnosno predsjedatelj 

tijela. 
(2) PEČATOM može rukovati, rabiti, te ga čuvati i službena osoba koju 

posebnim rješenjem ovlasti rukovoditelj, odnosno predsjedatelj tog tijela. 
 

 
Članak 11. 

(Čuvanje PEČATA) 
 

(1) Svi primjerci PEČATA se moraju čuvati i rabiti tako da se onemogući 
njihova zlouporaba. 
 
 

Članak 12. 
(Neupotrebljivost i uništavanje PEČATA) 

 
(1) Ako je zbog istrošenosti, ili iz drugih razloga PEČAT postao neuporabljiv, 

isti mora biti odmah uništen o čemu se stara rukovoditelj, odnosno predsjedatelj 
tijela ili službena osoba ovlaštena za čuvanje ili uporabu PEČATA. 

(2) PEČAT se smatra neuporabivim zbog istrošenosti ako se jasno ne vidi 
tekst koji daje otisak PEČATA. 

(3) Uništavanje neuporabivih primjeraka PEČATA  se vrši po postupku 
utvrđenom podzakonskim aktom mjerodavnog tijela. 

 
Članak 13. 

(Nestanak PEČATA) 
 

(1) Rukovoditelj, odnosno predsjedatelj tijela ili službena osoba ovlaštena za 
čuvanje i uporabu PEČATA, dužni su, odmah po saznanju prijaviti nestanak 
PEČATA gradskoj službi mjerodavnoj za poslove opće uprave. Prijava mora biti 
izvršena u pisanoj formi i sadržavati sve potrebne podatke o PEČATU, vremenu i 
mjestu zadnje uporabe, o osobi koja ga je zadnja koristila ili mjestu gdje ga je 
vidjela, kao i ostale nužne podatke. 

(2) Služba za upravu iz predhodnog stavka ovog članka, dužna je nestanak 
PEČATA odmah prijaviti mjerodavnim tijelima radi objave u Službenim novinama 
Federacije Bosne i Hercegovine. 

(3) Novi PEČAT koji se izrađuje umjesto nestalog mora biti označen rimskim 
brojem koji odgovara redoslijedu zamjene. 
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VI- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
(Zahtjevi i rokovi za  njihovo podnošenje) 

 
(1) Tijela iz članka 4. ove odluke su dužna mjerodavnom tijelu Hercegovačko- 

neretvanske županije-kantona, podnijeti pisani zahtjev za odobravanje izrade novog 
PEČETA sukladno odredbama ove odluke. 

(2) Rok za podnošenje zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka je 8 (osam) 
dana od dana stupanja ove odluke na snagu. 

(3) Tijela iz članka 4. ove odluke su dužna mjerodavnom tijelu iz stavka (1) 
ovog članka ili drugom tijelu koje je izdalo odobrenje za izradu pečata koji se 
povlače, podnijeti i pisani zahtjev za uništenje svih primjeraka takvih pečata. 
         (4)Rok za podnošenje zahtjeva iz stava (3) ovog članka ne može biti duži  
od roka određenog člankom 15. stavak (2) ove odluke. 

 
Članak 15. 

(Prethodna Odluka) 
 

(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti propisi Općine Čapljina 
koji su regulirali pečate Općine Čapljina, te prestaje primjena drugih propisa koji su 
se primjenjivali na pečate Općine Čapljina. 

(2) Pečati izrađeni na temelju propisa iz prethodnog stavka ovog članka, bit 
će u uporabi do izrade i preuzimanje primjeraka PEČATA izrađenih po ovoj odluci. 

(3) Uništenje dosadašnjih pečata će se izvršiti shodno podzakonskom aktu 
mjerodavnog tijela Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. 

 

Članak 16. 
(Objavljivanje, stupanje na snagu i početak primjena) 

 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Narodnom 
listu Grada Čapljina. 
 
 

G R A D S K O   V I J E Ć E   Č A P L J I N A 

 
 

 
Broj: 01-06-3912/19                              ZAMJENIK PREDSJEDATELJA   
22. svibnja 2019. godine 
Č a p l j i n a                                                        Pero Knežević, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               


