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ЗАКОН ЗА ПЕЧАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ПЕЧАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Службен весник на РМ, бр. 86 од 14.07.2008 година 

 
 

I. Печат на Република Македонија 
 

Член 1 
Печатот на Република Македонија служи за потврдување на автентичноста на 
актот на кој се става. 
Печатот на Република Македонија се става на оригиналите од законите и другите 
акти определени со закон. 
 

Член 2 
Печатот на Република Македонија го содржи називот Република Македонија и во 
средината нејзиниот грб. 
Печатот на Република Македонија има облик на круг чиј пречник изнесува 50 мм, 
а е изработен од метал за втиснување врз восок за печатење. 
 

Член 3 
Печатот на Република Македонија се чува во Собранието на Република 
Македонија. 
 
 

II. Печат на државните органи 
 

Член 4 
Државните органи имаат печат. 
Печатот на државниот орган служи за потврдување на автентичноста на актите 
што ги донесува или упатува органот. 
Печатот на државниот орган се става на актите што ги донесува, со кои органот 
одлучува или на документите кои ги упатува до трети лица. 
 

Член 5 
Печатот го содржи називот и седиштето на државниот орган, а во средината грбот 
на Република Македонија. 
Текстот на печатот се впишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 
Печатот има облик на круг. 
 

Член 6 
Кога државниот орган има потреба од повеќе примероци од печатот, тие се 
истоветни по содржина и големина и секој од нив се обележува со реден број 
испишан со римски број. 
 

Член 7 
Државните органи се должни матриците за изработените печати да ги чуваат кај 
себе или да ги уништат преку Комисија што ќе ја образуваат за таа цел. 
Ако печатот е изгубен или одземен, се огласува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 2

Печатите што поради истрошеност, промена на називот на органот или укинување 
на органот се ставаат вон употреба, се уништуваат комисиски. 

 
Член 8 

Одредбите на членовите 4, 5, 6 и 7 ставовите 1 и 2 од овој закон, соодветно се 
применуваат и за печатите на органите на единиците на локалната самоуправа. 
 

Член 9 
Министерот за правда ќе ја пропише формата, големината и содржината на 
печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на 
државните органи. 
 
 

III. Преодни и завршни одредби 
 

Член 10 
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон министерот за правда ќе го донесе во 
рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за 
печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните 
органи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ” број 
17/64). 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија.” 


