Најчешће постављана питања
У наставку можете пронаћи најчешћа питања вези са обавезном употребом печата.
1. Да ли је потребно да користим печат као привредник?
Не. Према члану 25, став 3 и 4 Закона о привредним друштвима прописано је да друштво није
у обавези да користи печат. Ставом 3 Закона прописано је да се посебним прописом не може
увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва.
Ставом 4 овог члана Закона прописано да приликом закључивања правних послова и
предузимања правних радњи од стране друштва - судови, државни органи и организације и
лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати некоришћење
печата као разлог за поништај, раскид и непуноважнопст правног посла, односно правне
радње. Ово важи чак и када је само друштво интерним актима прописало да има и користи
печат.
2. Да ли стамбена заједница мора да изради и користи печат?
Стамбена заједница не мора да изради и користи печат. На веб страници за пружање
информација стамбеним заједницама коју уређује надлежно Министарство грађевинарства,
саобраћаја (доступно овде):Стамбена заједница не мора да изради и користи печат, јер
Законом о становању и одржавању зграда није прописана обавеза употребе печата за стамбену
заједницу. Такође, Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 др. закон, 5/15, 44/18), чије измене и допуне су усвојене јуна 2018. године, прописује да се
посебним прописом не може увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим
документима правних лица, тако да се стамбеној заједници не може ускратити, одбити или на
било који други начин ограничити услуга или информација уколико не користи печат.
Уколико стамбена заједница експлицитно жели да има печат, може га израдити код
печаторесца на основу уверења органа јединице локалне самоуправе надлежног за вођење
Регистра стамбених заједница, па у том случају на печату треба да буде наведено
*СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА* и адреса (улица, број и град/општина), нпр. Ул. Петра
Петровића бр. 1, *БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД*.“
3. Да ли је потребно да користим печат у банци?
Ако сте с банком закључили уговор о отварању и вођењу текућег динарског или девизног
рачуна, којим је било предвиђено да ћете документацију (платне налоге и др.) у вези с тим
рачуном оверавати печатом, при чему сте картон депонованих потписа, као саставни део
оквирног уговора о платним услугама, оверили печатом – указујемо Вам да је процедура за
престанак коришћења печата врло једноставна. Наиме, довољно је да Вашој банци предате
писмени захтев којим изражавате Вашу вољу да више не употребљавате печат и банка ће бити
дужна да по том захтеву убудуће поступа. Како би спровела овај Ваш захтев, банка би могла
да од Вас захтева да јој доставите нови (непечатирани) картон депонованих потписа или други
документ којим одређујете лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима с
Вашег рачуна. Банка нема право да у циљу спровођења Вашег захтева од Вас тражи да јој
доставите било који други документ, осим наведених. С обзиром на горе наведено, ако и
убудуће по конкретном питању будете имали тешкоћа у пословању с банком или сматрате да
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се банка не придржава прописа, општих услова пословања или добрих пословних обичаја који
се односе на платне услуге, указујемо Вам да у складу са чланом 42. Закона о заштити
корисника финансијских услуга можете банци уложити приговор у писменој форми. Ако не
будете задовољни одговором који Вам банка достави или Вам одговор не достави у року од 15
дана од дана пријема приговора, можете се притужбом обратити Нaродној банци Србије,
односно попунити формулар који се налази на сајту Народне банке Србије – линк. Уз
притужбу, потребно је да Народној банци Србије – Сектору за заштиту и едукацију корисника
финансијских услуга, на адресу Немањина 17, Поштански фах 712, 11 000 Београд или имејл
адресу: zastita.korisnika@nbs.rs доставите приговор који сте упутили банци, одговор те банке,
уколико га је доставила, као и сву расположиву документацију која се односи на конкретан
спорни однос, а на основу које се могу ценити наводи из притужбе.
4. Да ли је потребно да печатирам царинске декларације?
НЕ. Наиме, у „Сл. гласнику РС“, број 86 од 09.11.2018. године објављен Правилник о
изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и
других образаца у царинском поступку (ступио на снагу 17.11.2018. године), док је у „Сл.
гласнику РС“, број 93 од 30.11.2018. године објављена Уредба о изменама Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом (ступила на снагу 08.12.2018. године). Изменама споменутих
прописа брисане су одредбе којима је прописана обавеза употреба печата од стране
предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, учесника у
царинском поступку, сходно чему су обезбеђени услови за правилну примену чл. 25. Закона о
привредним друштвима у поступцима који се спроводе пред царинским органима.
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