
 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

I. УСТАВНА ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН  

 

Уставната основа за донесување на Закон за измени и дополнувања на Законот за 

експлозивни материи е содржана во одредбата на член 16 став 1 точка 5 од Уставот на Црна 

Гора. 

 

II. ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

 

Важечкиот Закон за експлозивни материи е донесен во 2008 година и следствено на 

тоа, потребно е во одредени делови да се пристапи кон негова ревизија. 

Со измените и дополнувањата на Законот за експлозивни материи се унапредува 

областа на експлозивни материи во делот на производството на експлозивни материи на 

местото на употреба и условите за продажба на пиротехнички средства од класа II и 

пиротехнички средства од класа P1 кои се составен дел на опремата на бродови, за 

потребите на спасување на море.   

Исто така, еден од основните услови за интеграција на Црна Гора во Европската Унија 

е обврската за усогласување на националното законодавство со правното законодавство на 

Европската Унија, особено во однос на безбедноста. Со акцискиот план за Поглавјето 24 - 

Правда, слобода и безбедност, што го усвои Владата на Црна Гора на 38-та седница одржана 

на 10 октомври 2013 година, во поглавјето VII - Борба против тероризам, под точка 7.2, 

програмирана е обврска за донесување на Закон за измени и дополнувања на Законот за 

експлозивни материи (во понатамошниот текст: Предлог-закон).   

Со Предлог-законот попрецизно се уредува производството на експлозивни материи 

на местото на употреба, категоризацијата и продажбата на пиротехнички средства од класите 

II и P1, како и користењето на пиротехнички средства при изведување на јавни огномети, а кои 

се важно врзани за безбедноста на луѓето, нивните имоти и животната средина. Направена е 

нова категоризација на пиротехничките средства според видот на употребата и намената, 

степенот на опасност и јачината на бучавата, за да се обезбеди висок степен на заштита и 

безбедност на луѓето, да се утврдат старосните граници за продажба на пиротехнички 

средства, како и времето за нивна продажба, односно употреба.     

Со предложените решенија не се нарушува, туку напротив, се подобрува постоечкото 

ниво на безбедност, се подобруваат условите за продажба, се усогласуваат условите за 

продажба со соседните земји, се намалува влијанието на неконтролираните пазари и се 

зголемуваат економските резултати, а со тоа и приходите на Буџетот.  

На 21 март 2013 година, Министерството за внатрешни работи (во понатамошниот 

текст: Министерство), на својата веб-страница упати Јавен повик за учество во консултации за 

подготовката на Нацрт-закон за измени и дополнувања на Законот за експлозивни материи. 

Во согласност со Уредбата за постапка и начин на спроведување на јавна расправа во 

подготовка на закон („Службен весник на ЦГ“ број 12/12), на ден 24 мај 2013 година, 

Министерството упати јавен повик за јавна расправа по Нацрт-законот за измени и 

дополнувања на Законот за експлозивни материи, со Програма за јавна расправа, која заврши 

со тркалезна маса на 2 јули 2013 година. Освен тоа, од 24 мај 2013 година, текстот на Нацрт-



законот беше објавен и на веб-страницата на Министерството, така што сите заинтересирани 

субјекти можеа да доставуваат забелешки, предлози и сугестии.     

 

III. УСОГЛАСЕНОСТ НА ЗАКОНОТ СО ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Како што е веќе наведено, донесувањето на овој Закон претставува натамошно 

усогласување на законодавството на Црна Гора со правното законодавство на Европската 

Унија во областа на експлозивни материи и одредбите на Предлог-законот се усогласени со: 

- Директивата 2007/23/EC на Европскиот парламент која се однесува на пласирање на 

пиротехнички средства на пазарот.   

 

IV. ОБЈАСНУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ 

 

Во Предлог-законот, измените и дополнувањата се прикажани во целини, како што е 

систематизиран основниот текст на Законот. 

 

Во поглавјето I - Општи одредби 

 

Член 1 - измена на член 3 став 3 е извршена заради прецизирање на одредбата што 

се однесува на дефинирањето на изразот „комерцијален експлозив“. 

Член 2 - пропишана е употреба на родно чувствителен јазик.  

Член 3 - измени на член 5 се извршени заради прецизирање на изразите „рециклажа“ 

и „расклопување“, како и измена на точките 11 и 12 на начин што е дадена дефиниција за 

прирачно складиште, односно контејнер за складирање. Исто така, после точката 12 е 

додадена нова точка со која се дефинира UN бројот.  

 

Во поглавјето II - Безбедносни мерки 

 

Член 4 - направена е исправка во изразувањето на зборот „расклопување“. 

Член 5 - предложено е да се избрише став 2 од член 11, со тоа што границите на 

зоните на опасност да се регулираат со подзаконски пропис од член 75 на овој Закон.  

 

Во поглавјето III - Услови за производство, промет, набавување и употреба 

 

Член 6 - извршена е измена на начин што е пропишано дека производство на 

експлозивни материи може да врши деловно претпријатие регистрирано за производство на 

експлозивни материи и коешто има дозвола од Министерството. 

Член 12 - додадени се осум нови членови (30a, 30б, 30в, 30г, 30д, 30ѓ, 30е и 30ж) со 

кои се пропишува: на каков начин и под какви услови деловното претпријатие може да 

произведува и употребува експлозивни материи на работната локација, односно на местото 

на употреба; содржината на барањето и доказите што се приложуваат со барањето за 

издавање дозвола за производство на експлозивни материи на местото на употреба; 

обврската за моментална и непосредна употреба на произведените експлозивни материи и 

забрана за нивно пакување и складирање; условите што мора да ги исполнува местото на 

производство и обврската дека опремата, суровините и местото на производство мора да 

бидат под постојана физичка и техничка заштита.   



Член 13 - извршена е измена заради попрецизно дефинирање на прометот на 

експлозивни материи. Во согласност со овој Закон, продажбата на малку пиротехнички 

средства од класа I и спорогоречки жици не се смета за промет на експлозивни материи.   

Член 14 - извршено е усогласување со прописите од областа на високото образование 

и националната рамка на квалификации. 

Член 15 - предложена е измена на начин што се бришат зборовите „кое има дозвола 

за употреба на експлозивни материи“. Имено, подготвувачот смета дека е непотребно, покрај 

дозволата за набавка на експлозивни материи, да се обезбедува и дозвола за употреба на 

тие експлозивни материи. 

Член 17 - извршена е измена така што се пропишува обврска на деловното 

претпријатие, друго правно лице или претприемач, неупотребените експлозивни материи да 

ги сместува во контејнери за складирање, освен во случаи на еднодневна употреба кога 

непотрошените количества на експлозивни материи мораат да се уништат на градилиштето. 

Исто така, предложено е максимално количество на комерцијален експлозив и средства за 

палење кои можат да се складираат во контејнери за складирање. 

Член 18 - предвидена е корекција на член 43 став 1 на начин што се бришат зборовите 

„или употреба“. 

Член 19 - извршено е дополнување во делот „видови пиротехнички средства“, така 

што покрај пиротехничките средства од класите I, II и IV, постојат и пиротехнички средства T1, 

T2, P1 и P2. Исто така, со овој член Министерството е овластено да пропишува безбедносни 

услови кои мораат да ги исполнуваат пиротехничките средства според своите карактеристики 

(во однос на масата, хемискиот состав, видот на материјалот, јачината на звукот, опсегот, 

времето на активирање, делувањето и други карактеристики), како и означување на 

пиротехничките средства.  

Член 20 - предложено е, после членот 45 да се додадат четири нови членови: 45а, 

45б, 45в и 45г, со кои се пропишуваат условите за продажба на пиротехнички средства од 

класите II и P1, периодот во текот на годината кога и кому можат да се продаваат 

пиротехнички средства од класите I, II и P1, забрана за продажба и употреба на пиротехнички 

средства од класата II, како и овластување на Министерството да пропишува посебни 

безбедносни услови што мораат да ги исполнуваат продажните простории во кои се врши 

продажба на пиротехнички средства од класите II и P1.    

Член 21 - извршено е усогласување во однос на нивоата на образование со прописите 

од областа на високото образование и националната рамка на квалификации.  

Член 22 - предложена е измена во член 50 став 3 од Законот, покрај пиротехничките 

средства од класите I, II, III и IV, да се додадат и пиротехничките средства T1 и T2 за да можат 

да се употребуваат за изведување огномети за сценски ефекти во театри и слични установи, 

во филмски и телевизиски ситуации или на отворен простор.  

Член 23 - утврдено е со дозволата за изведување на јавен огномет да се одредуваат 

видот и класата на пиротехничкото средство за таа намена, местото и времето на изведување 

на јавен огномет, како и одговорното лице кое изведува јавен огномет. Исто така, се 

пропишува што се приложува со барањето за издавање дозвола за изведување на јавен 

огномет, како и Министерството да ги пропишува поблиските услови и безбедносните мерки 

за изведување на јавен огномет и содржината на планот за изведување на јавен огномет. 

Член 24, 26, 27, 28, 29 и 30 - се усогласуваат пропишаните нивоа на образование со 

прописите од областа на високото образование и националната рамка на квалификации. 

 



Во поглавјето IV - Производствени и објекти за складирање 

 

Член 31 - предложено е дополнување во членот 75 за границите на зоните за опасност 

во подзаконски акт кој треба да се донесе.  

 

Во поглавјето V - Евиденции 

 

Член 32 - предложените измени се однесуваат на евиденцијата за произведените 

експлозивни материи на местото на употреба (за издадени дозволи и решение за престанок 

на важење на тие дозволи) и евиденцијата што ја водат деловните претпријатија.  

 

Во поглавјето VI - Надзор 

 

Член 33 - предложено е дополнување што се однесува на надлежностите на 

инспекторот во делот за производство на експлозивни материи и изведување на јавен 

огномет. 

 

Во поглавјето VII - Казнени одредби 

 

Член 34, 35 и 36 - извршено е усогласување на казнените одредби со Законот за 

прекршоци. 

 

Во поглавјето VIII - Преодни и завршни одредби 

 

Член 37 - пропишан е рок за донесување на подзаконски акти. 

Член 38 - пропишано е дека на денот на влегувањето во сила на овој Закон 

престанува да важи член 14 од Законот за измени и дополнувања на законот со кој се 

пропишани парични казни за прекршоци („Службен весник на ЦГ“ бр. 40/11).  

Член 39 - пропишан е рок од осум дена за влегување во сила на овој Закон. 

 

V. ПРОЦЕНА НА ИЗНОСОТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

 

За спроведување на овој Закон не е потребно да се обезбедат дополнителни 

финансиски средства во буџетот на Црна Гора.  

 


