
Врз основа на член 95 точка 3 од Уставот на Црна Гора донесувам 

 

Указ за прогласување на Закон за експлозивни материи 
 

Го прогласувам Законот за експлозивни материи, кој го донесе Собранието на Црна Гора 
на седмата седница на првото редовно заседание во 2008 година, на ден 29 јули 2008 година. 
Број: 01-1552/2 
Подгорица, 4 август 2008 година  

Претседател на Црна Гора,  
Филип Вујановиќ, с.р. 

 

Закон за експлозивни материи 
 

Законот е објавен во „Службен весник на Црна Гора“ бр.49/2008 од 

15.8.2008 година и 58/2008. 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДИ 
Предмет на уредување 

Член 1 
 

Со овој Закон се пропишуваат условите за производство, промет, набавка, складирање и 
употреба на експлозивни материи заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на 
луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот, како и прашања од значење за 
вршење на оваа дејност. 
 

Изземање 
Член 2 

 
Одредбите од овој Закон не се однесуваат на производство, промет, ремонт, одржување и 

уништување на експлозивни материи за потребите на Армијата на Црна Гора, на складирање 
на експлозивните материи во јамски складови на стопанските друштва и другите правни лица 
во областа на рударството, и на употребата на овие материјали во рудниците, како и на други 
случаи во согласност со меѓународниот договор. 
+                                                                                                                                                    Види:  
Исправка  -58/2008-8. 
 

 
Видови и дефиниции на експлозивни материи 

Член 3 
 

Експлозивни материи, во смисла на овој Закон, се цврсти и течни хемиски материи чија 
карактеристика е, под поволно надворешно дејство (удар или триење), со експлозивно 
хемиско разлагање да ослободуваат енергија во форма на топлина или гасови. 

Експлозивни материи од став 1 од овој член се : 
1) стопански експлозиви; 
2) средства за палење на експлозиви; 
3) пиротехнички средства; 
4) стопанска муниција; 
5) барут; 
6) производи полнети со експлозивни материи; 
7) суровини со експлозивен карактер за производство на материи од точка 1 до 6 од овој 

став. 



Стопански експлозиви се материи кои се употребуваат за уривање или обликување на 
објекти и материјали со енергијата ослободена со хемиската реакција на експлозивното 
разложување. 

Средства за палење на експлозиви се каписли од сите видови, запалки, штапини и 
пиротехнички средства кои се употребуваат при минирање. 

Пиротехнички средства се средства кои се употребуваат за огномети, противградни 
ракети и други ракети кои се користат во научни, стопански и други цели, како и предмети кои 
содржат распрснувачки состојки со дејство на експлозивот или други состојки кои служат за 
постигнување на ефект на оган, светлина, истрел или чад. 

Стопанска муниција се куршуми, патрони и чаури опремени со каписла и наполнети со 
барут. 

Барути се експлозивни материи кои согоруваат со топлотна спроводливост и примарно се 
наменети за потиснување на проектилот, а се делат на црни и малкучадни барути.  

Производи полнети со експлозивни материи се производи кои се полнети со експлозивни 
и/или пиротехнички смеси, чијшто ефект зависи од тие материи. 

Суровини со експлозивен карактер се материи кои според хемискиот состав и 
чувствителноста на палење имаат карактер на експлозиви и способни се за експлозивно 
разложување, а наменети се за производство на експлозивни материи. 
 
 

Соодветна примена на правилото на општа управна постапка 
Член 4 

 
На постапките пропишани со овој Закон се применуваат одредбите на законот со кој е 

уредена општата управна постапка, ако со овој Закон не е поинаку определено. 
 

Значење на користената терминологија 
Член 5 

 
Одделни термини во овој Закон го имаат следното значење: 
1) рециклирање (деелаборација) е повторна употреба на експлозивни материи за други 
цели по отстранувањето на експлозивните материи од муницијата во минско-експлозивните 
средства; 
2) неутрализација е хемиска промена на експлозивната материја во неексплозивна 
материја ; 
3) уништување на експлозивна материја подразбира целосно уништување на  
ескплозивната материја со согорување, детонација или други постапки; 
4) испорачател е производителот, неговиот застапник со седиште во Црна Гора, 
увозникот, односно стопанско друштво, друго правно лице или претприемач кој ја има ставено 
експлозивната материја во промет или го овозможил нејзиното користење; 
5) употреба е непосредна подготовка и активирање на експлозивни материи; 
6) ракување подразбира дејствија кои при производство, испитување, складирање, 
промет и употреба на експлозивни материи ги вршат физичките лица кои ги исполнуваат 
условите пропишани со овој Закон; 
7) одговорно лице е физичко лице во стопанското друштво, во другото правно лице или 
кај претприемачот кое е одговорно за процесот на производство, испитување, промет и 
употреба на експлозивните материи, во согласност со овој Закон; 
8) складирање е сместување и чување на експлозивните материи во производни и 
складишни објекти, прирачни складови и контејнери; 
9) производен објект е ограден и контролиран објект со придружен простор, кој е 
наменет за производство на експлозивни материи и е изграден и опремен така што е 
обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, 
животната средина и имотот; 



10) складишен објект е ограден и контролиран објект со придружен простор, кој е 
наменет за складирање, товарање или истовар на експлозивни материи, изграден и опремен 
така што е обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и 
растенијата, животната средина и имотот;  
11) прирачен склад е просторија за сместување на муниција, ловечки барут, каписли за 
ловечка муниција, пиротехнички средства, спорогоречки штапини и помошни средства за 
палење, под услов вкупната количина на барут, вклучувајќи го и барутот во муницијата, да не 
преминува количина од 20 кг или 150 кг бруто-пиротехнички средства; 
12) контејнер е преносен или транспортен сандак за складирање на експлозивни материи. 

 
II. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ 

 
Превентивни и заштитни мерки 

Член 6 
 

При производство, испитување, промет, употреба, склaдирање, рециклажа 
(деелаборација), неутрализација и уништување на експлозивни материи, стопанските 
друштва, другите правни лица и претприемачите се должни да се грижат за заштитата на 
животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и 
имотот и да спроведуваат мерки кои се утврдени со овој Закон, прописите донесени врз 
основа на овој Закон, како и прописите со кои се уредени заштитата и спасувањето, 
заштитата при работа, здравствената заштита, заштитата на животната средина, 
планирањето и уредувањето на просторот и изградбата на објектите.  

Начинот на спроведување на мерките од став 1 на овој член се уредува со општиот акт на 
стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот. 
 

Член 7 
 

Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите кои вршат производство, 
испитување, промет, употреба, складирање, рециклирање (деелаборација), неутрализација и 
уништување се должни лицата кои ракуваат со експлозивни материи или вршат други работи 
во врска со експлозивни материи, да ги запознаат со мерките утврдени со актите од член 6 
став 2 од овој Закон, како и да ги оспособат за постапување во случај на техничко-технолошка 
несреќа или друг ризик, во смисла на прописите за заштита и спасување. 
 

Физичка и техничка заштита на објектите 
Член 8 

 
Објектите во кои се врши производство или складирање на експлозивни материи мора да 

бидат под постојана физичка и техничка заштита, во согласност со посебниот закон. 
 

Организација и контрола на пропишани мерки на заштита 
Член 9 

 
Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите од член 7 од овој Закон, се 

должни да организираат и контролираат спроведување на пропишаните мерки за заштита, во 
согласност со законот. 
 

Мерки во случај на губење 
Член 10  

 
Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите од член 7 од овој Закон се 

должни за губењето или за кражбата на експлозивни материи веднаш, а најдоцна во рок од 



еден час по сознанието, да го известат министерството надлежно за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: Министерство) и органот на управата кој е надлежен за работите на 
полицијата. 
 
 

Зона на опасност 
Член 11 

 
Во зоните кои ги загрозуваат објектите од член 8 од овој Закон не може да се одобри 

изградба на други објекти со исклучок на оние кои служат за безбедност на тие објекти. 
Границите на зоните од став 1 од овој член се утврдуваат со пропис на Министерството. 

 
 

III. УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ, НАБАВКА И УПОТРЕБА 
 

1.Технички барања и постапки за оценување на усогласеноста 
 

Дозвола за ставање во промет 
 

Член 12 
 

Експлозивна материја може да биде во промет и употреба единствено ако има дозвола за 
ставање во промет. 

Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството на барање на испорачателот. 
Дозвола за ставање во промет на експлозивна материја се издава ако нејзината 

усогласеност со техничките барања е оценета во пропишана постапка и означена во 
согласност со овој Закон. 

Со барањето за издавање на дозвола од став 2 од овој член се приложуваат: 
- исправа  за усогласеноста со техничките барања; 
- упатство за употреба, складирање и уништување на експлозивни материи; 
- податоци за знаците и начинот на означување на експлозивната материја. 
Упатството од став 4 алинеја 2 од овој член мора да биде напишано разбирливо, на 

црногорски јазик. 
Техничките барања и постапки за оценување на усогласеноста на експлозивните материи,  

како и знаците и начинот на означување на експлозивните материи, се утврдуваат со технички 
пропис кој го донесува Министерството во соработка со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на економски развој. 
 

Постапка за оценување на усогласености 
Член 13 

 
Усогласеноста на експлозивната материја со техничките барања во постапката на 

оценување на усогласеноста се обезбедува со спроведување на едно од следните дејствија: 
1) со почетно испитување на типот на производот (постапка Б) од страна на правното или 

физичкото лице овластено за оценување на усогласеноста, а, по избор на производителот, 
проверка на усогласеноста со типот на производот (проверка на тип):  

- со испитување на случајни примероци од производот (постапка Ц) од страна на правното 
или физичкото лице овластено за оценување на усогласеноста со сертифицираниот тип на 
производ (усогласеност со типот); 

- со обезбедување на квалитетот на производството преку оценување на системот за 
квалитет, со контрола на правното и физичкото лице овластено за оценување на 
усогласеноста (постапка Д); 



- со обезбедување на квалитетот на производството преку оценување на системот за 
квалитет, под надзор на правното или физичкото лице овластено за оценување на 
усогласеноста (постапка Е); 

- со преглед и испитување на секој производ (верификација на производот) од страна на 
правното или физичкото лице овластено за оценување на усогласеноста (постапка Ф). 

2) Со прегледот и испитувањето на усогласеноста на секој производ со техничките барања 
(поединечна верификација) од страна на правното или физичкото лице овластено за 
оценување на усогласеноста (постапка Г). 
 
Именување, односно овластување за вршење на работите за оценување на усогласеноста 

Член 14 
 

Работите од член 13 од овој Закон може да ги врши правно или физичко лице кое со 
решение го именува, односно го овластува Министерството, во согласност со прописите со 
кои се уредуваат техничките барања за производите и оценување на усогласеноста  на 
производите со пропишаните барања. 
 

Документи и знаци за усогласеност 
Член 15 

Документите и знаците за усогласеност на експлозивните материи кои се издадени во 
друга држава, важат во Црна Гора ако Министерството процени дека се применети постапки 
за оценка на усогласеноста во доволен степен усогласени со еквивалентните технички 
прописи кои се применуваат во Црна Гора, во согласност со законот. 

Условите и начинот на признавање на документи и знаци за усогласеност кои се издадени 
во друга држава ги пропишува Министерството, во соработка со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на економскиот развој. 
 
+ Види исправка -58/2008-8  
 

Земање на примероци 
Член 16 

 
Министерството може да зема примероци на експлозивни материи кои се во промет, 

заради проверка на усогласеноста. 
Ако постои сомнеж дека натамошната употреба на експлозивните материи би можела да 

ги загрози животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната 
средина и имотот, Министерството, до оценувањето на усогласеноста, привремено ќе го 
забрани прометот и употребата на експлозивните материи. 

Ако земениот примерок не одговара на пропишаните технички барања, Министерството ќе 
го забрани прометот и употребата на експлозивните материи, а испорачателот е должен да ги 
уништи или да му ги врати на производителот. 

Проверката на усогласеноста ја вршат правни и физички лица од член 14 од овој Закон, а 
трошоците за проверка на усогласеноста се на товар на испорачателот, ако се утврди дека 
примерокот не одговара на пропишаните технички барања, односно Министерството, ако 
примерокот одговара на пропишаните технички барања. 
 

Листа на експлозивни материи 
Член 17 

Министерството, врз основа на издадените дозволи од член 12 став 2 од овој Закон, ја 
утврдува Листата на експлозивни материи кои можат да се ставаат во промет.  

Листата од став 1 од овој член се  објавува во „Службен весник на Црна Гора“. 
 

 
 



Амбалажа за пакување 
Член 18 

Експлозивните материи можат да се ставаат во промет, превезуваат и употребуваат 
единствено во оригиналното пакување, кое е испитано и обележано со ознаки кои се во 
согласност со прописите за превоз на опасни материи. 

Покрај ознаките од став 1 од овој член, на амбалажата мора да се наоѓаат и следните 
податоци: 
- дата на производство и рок на употреба на експлозивната материја; 
- упатство за употреба; 
- посебни предупредувања, доколку ги има; 
- ознака за класата на пиротехничкото средство. 
 

2. Ракување 
 

Услови за ракување со експлозивни материи 
Член 19 

 
Со експлозивна материја може да ракува физичко лице : 
- кое е постаро од 21, а помладо од 65 години; 
- кое со правосилна одлука не е осудено за кривично дело кое се гони по службена 

должност, освен за кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај; 
- против кое не се води кривична постапка за кривично дело против: животот и телото, 

уставното уредување и безбедноста на Црна Гора, човечноста и другите добра  заштитени со 
меѓународно право, и општата сигурност и имотот, имотот и јавниот ред и мир; 

- кое во последните три години не е со правосилна одлука казнето за прекршок против 
јавниот ред и мир со елементи на насилство; 

- кое има здравствена способност за ракување со експлозивни материи;  
- кое е стручно оспособено за ракување со експлозивни материи или е оспособено за 

изведба на работи за подготовка на минирање, во согласност со овој Закон. 
Здравствената способност за ракување со експлозивни материи се докажува врз основа 

на уверение за здравствена способност, кое го издава здравствената установа  во согласност 
со прописите за оружје.  

Програмата и начинот на стручното оспособување за ракување со експлозивни материи 
од став 1 алинеја 6 од овој член се утврдува со прописот на Министерството. 
 

Стручна оспособеност за ракување 
Член 20 

 
По исклучок, лице кое не е стручно оспособено за ракување може да ракува со 

експлозивна материја единствено под надзор на лице кое е стручно оспособено за ракување 
и ако претходно е запознаено со начинот на работа, опасностите и правилата за заштита при  
работа. 

Лицето од став 1 од овој член е должно со изјава во писмена форма да потврди дека е 
запознаено со начинот на работа, опасностите и правилата за заштита при работа. 

 
3. Производство 

 
Дефиниција 

Член 21 
 

Производството на експлозивните материи, во смисла на овој Закон, е процес кој опфаќа 
сместување на суровините со експлозивен карактер, изработка, преработка, доработка, 



внатрешен транспорт и складирање на готови производи со експлозивен карактер кај 
производителот. 
 

Дозвола за производство 
Член 22 

 
Производителот може да биде стопанско друштво, друго правно лице и претприемач кој е 

регистриран за производство на експлозивни материи и кое има дозвола за производство на 
експлозивни материи. 

Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството. 
Дозволата за производство може да содржи дополнителни мерки заради заштита на 

животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, заштита на животната 
средина и заштита на имотот. 
 
 

Услови за производство 
Член 23 

 
Произведувачот мора да има : 
- одговорно лице; 
- лица кои ќе ракуваат со експлозивни материи при производството; 
- производен и складишен објект. 

 
Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има висока стручна подготовка 

со соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола за производство 
Член 24 

 
Производителот со барањето за издавање на дозвола за производство на експлозивни 
материи приложува: 
- акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 
- податоци за одговорното лице; 
- податоци за лицата кои ќе ракуваат со експлозивните материи при производството; 
- употребна дозвола за производство и складирање на објекти; 
- докази за исполнување на условите од член 6, 7 и 8 од овој Закон; 
- податоци за називот и видот на експлозивните материи што ќе се произведуваат; 
- елаборат за технолошката постапка на изработката; 
- опис на системот за контрола на квалитетот. 

 
Рециклажа (деелаборација) и неутрализација 

Член 25 
 

Производителот може да врши рециклажа (деелаборација) и неутрализација на 
експлозивните материи. 
 

Престанок на важењето на дозволата за производство 
Член 26 

 
Дозволата за производство на експлозивни материи престанува да важи на барање на 

производителот или ако производителот престане да ги исполнува условите од член 23 од 
овој Закон. 



Производителот е должен до Министерството да достави евиденции што ги водел во 
согласност со овој Закон, во рок од осум дена од денот на конечноста на решението за 
престанување на важење на дозволата за производство на експлозивни материи. 
   

Сместување во складишни објекти 
Член 27 

 
Производителот е должен експлозивните материи да ги сместува во складишни објекти 

кои се составен дел на производните објекти. 
 

Истражување на нови видови на експлозивни материи 
Член 28 

 
Со истражувања на нови видови на експлозивни материи можат да се занимаваат 

производители како и други правни лица кои ги исполнуваат условите утврдени со прописите 
за научно-истражувачка дејност и високо образование и ако имаат обезбедени технички 
услови и безбедносни мерки за заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, 
животните и растенијата, заштита на животната средина и заштита на имотот. 

Лицата од став 1 од овој член можат да се занимаваат со истражување на нови видови на 
експлозивни материи врз основа на дозволата за истражување. 

Дозволата од став 2 од овој член ја издава Министерството. 
 
 

Исправа за усогласеност, техничка спецификација и упатство 
Член 29 

 
Производителот е должен за секој вид на експлозивна материја која ја произведува да 

има: 
- исправа за усогласеност со техничките барања; 
- техничка спецификација; 
- упатства за употреба, складирање и уништување на експлозивна материја. 
Производителот на пиротехничките средства е должен, со документацијата од став 1 од 

овој член, да има и ознака на класата на пиротехничките средства. 
 

Известување за почетокот, промената или престанокот на вршење на дејноста 
Член 30 

 
Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот на кој му е одобрено 

производство, промет или употреба на експлозивни материи е должно, во рок од осум дена од 
денот на почетокот, промената или престанокот на вршењето на дејноста, да го извести 
Министерството.  
+ Види исправка -58/2008-8 
 
 

4. Промет 
Дефинициjа 

Член 31 
 

Под промет со експлозивни материи, во смисла на овој Закон, се подразбира продажба на 
експлозивни материи на стопанско друштво, друго правно лице, претприемач или физичко 
лице кое има дозвола за набавка на експлозивна материја, како и складирање во врска со 
продажбата. 

За промет со експлозивни материи во смисла на овој Закон не се смета продажбата на 
мало на пиротехнички средства за забава од класа I и II, муниција, барут, спорогоречки 



штапини и иницијални каписли за муниција во продажните објекти на стопанските друштва, 
другите правни лица и претприемачите на кои им е издадена дозвола за промет, во 
согласност со посебните прописи. 
 
 

Дозвола за промет 
Член 32 

 
Промет со експлозивни материи врши стопанско друштво, друго правно лице или 

претприемач кое е регистрирано за вршење на дејност и има дозвола за промет со 
експлозивни материи. 

Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството. 
Дозволата за промет со експлозивни материи може да содржи дополнителни мерки 

заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, 
животната средина и имотот. 
 

Услови за вршење на прометот 
Член 33 

 
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 32 став 1 од овој 

Закон мора да има: 
- одговорно лице; 
- складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена употребна дозвола. 
Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има висока стручна подготовка 

со соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој Закон. 
 
 

Барање за издавање на дозвола за промет 
Член 34 

 
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот со барањето за издавање на 

дозвола за промет со експлозивни материи приложува: 
- акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 
- податоци за одговорното лице; 
- доказ за исполнување на условите од член 6, 7 и 8 од овој Закон; 
- доказ дека има складишен објект, односно прирачен склад од член 33 став 1 алинеја 2 

од овој Закон. 
 

Обврска за продажба во количини наведени во дозволата за набавка 
Член 35 

 
Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот кои вршат промет можат 

да продаваат експлозивни материи само на стопанско друштво, друго правно лице,  
претприемач или на физичко лице кое има дозвола за набавка на експлозивни материи во 
количините наведени во дозволата за набавка на експлозивни материи. 
 

Престанок на важење на дозволата за промет 
Член 36 

 
Дозволата за промет со експлозивни материи престанува да важи на барање на имателот 

на дозволата за промет со експлозивни материи ако имателот на таа дозвола престане да ги 
исполнува условите од член 33 од овој Закон. 



Субјектите од став 1 од овој член се должни на Министерството да му ги достават 
евиденциите што ги воделе во согласност со овој Закон, во рок од осум дена од денот на 
конечноста на решението за престанок на дозволата за промет со експлозивни материи. 
 

5. Набавка 
Дозвола за набавка 

Член 37 
 

Дозволата за набавка на експлозивни материи ја издава Министерството на барање на 
стопанското друштво, другото правно лице, претприемачот и физичкото лице кое има дозвола 
за употреба на експлозивни материи. 

Дозволата за набавка на експлозивни материи се издава за период од три месеци. 
Барањето за издавање на дозволата од став 1 од овој член содржи податоци за : 
- подносителот на барањето (назив и седиште, односно име и презиме, адреса и број на 

личната карта); 
- назив, количина, начин на пакување,  производител на експлозивната материја, 

причини и оправданост за набавката; 
- место и приближно време на употреба; 
- лице кое ќе ги преземе експлозивните материи; 
- лице кое ќе ракува со експлозивните материи; 
- начин и услови на складирање.  
На подносителот на барањето за издавање на дозволата за набавка на експлозивни 

материи Министерството може да му определи дополнителни безбедносни или други 
потребни мерки заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и 
растенијата, животната средина и имотот.    
 

Дозвола на физичко лице за набавка 
 

Член 38 
 

На физичко лице може да му се одобри најмногу пет килограми експлозивни материи, 50 
парчиња средства за палење и соодветна количина спорогоречки штапини. 

Со експлозивните материи од став 1 од овој член може да ракува само лице на кое му е 
издадено одобрението за вршење на работите за минирање, во согласност со овој Закон. 

Во дозволата за набавка на експлозивна материја која му се издава на физичкото лице се 
определува и местото на набавка на таа материја, кое е најблиску до местото на употреба на 
експлозивната материја. 

Физичкото лице кое ги набавило експлозивните материи е должно по употребата на 
преостанатата количина на тие материи да ги врати на стопанското друштво, другото правно 
лице или претприемачот од кој ги набавило експлозивните материи или да обезбеди да ги 
уништи стручно оспособено лице и за тоа да го извести Министерството и органот на 
управата надлежен за работите на полицијата. 

Физичкото лице кое набавува пиротехнички средства од I и II класа за сопствена употреба, 
не мора да има дозвола за набавка. 
 

Дозвола за повеќекратна набавка 
 

Член 39 
 

На стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот чија дејност бара редовна 
употреба на експлозивни материи може, во зависност од можноста за сместување и обемот 
на потрошувачка на експлозивните материи, да му се издаде дозвола за повеќекратна 
набавка на тие материи. 

Дозволата од став 1 од овој член се издава за период од три месеци. 



 
Набавка на експлозивни материи во количини кои можат да се складираат 

Член 40 
 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот може да набавуваат 
експлозивни материи потребни за вршење на работи за минирање и пиротехнички средства 
за изведување на јавен огномет во количини кои можат да ги складираат.  
 

Број на примероци на издадената дозвола за набавка 
Член 41 

 
Дозволата за набавка на експлозивни материи му се издава на подносителот на барањето 

во два примерока. 
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кои се занимаваат со промет 

со експлозивни материи должни се при продажба на експлозивната материја, во двата 
примерока од дозволата за набавка на експлозивни материи, да го назначат видот и 
количината на продадената експлозивна материја, еден примерок да задржат за себе, а 
другиот да му го врачат на лицето кое ја врши набавката. 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кое употребува експлозивни  
материи може да набави експлозивни материи кај повеќе испорачатели, под услов секој 
испорачател на опачината на дозволата да ја назначи издадената количина и видот на 
експлозивната материја и назнаката да је завери со потпис на одговорното лице и печат. 
+ Види исправка -58/2008-8 
 

Контејнер за складирање 
Член 42 

  
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кои вршат работи на 

минирање, се должни на градилиштата да имаат контејнери за складирање на 
неупотребените експлозивни материи. 
 
 

6. Употреба 
 

Место на употреба 
Член 43 

 
Експлозивните материи можат да се употребуваат на места кои се одредени во дозволата 

за набавка и употреба на тие материи. 
 

Забрана за употреба 
Член 44 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот може да употребува 
експлозивни материи за извршување на работа на градилиште или други слични места само 
ако се преземени од неговиот складишен објект или контејнер. 

Експлозивните материи не можат да се употребуваат на места каде што надлежниот орган 
определил забрана за вршење на работи чија изведба бара употреба на тие материи. 
 

 
 
 
 
 



1) Употреба на пиротехнички средства 

 
Видови на пиротехнички средства 

Член 45 
 

Пиротехничките средства, во зависност од количината и видот на пиротехничката смеса, 
односно експлозивното полнење, јачината на звукот и другите безбедносни услови, се делат 
на: 

- пиротехнички средства класа I – пиротехнички играчки; 
- пиротехнички средства класа II – средства за мали огномети; 
- пиротехнички средства класа III – средства за средни огномети; 
- пиротехнички средства класа IV – средства за големи  огномети. 
Видовите, карактеристиките, означувањето, безбедносните услови, условите за 

складирање и употреба на пиротехничките средства поблиску се уредуваат со пропис на 
Министерството. 

 

Дозволи 
Член 46 

 
Јавен огномет може да изведува стопанско друштво, друго правно лице или претприемач 

кој има дозвола за вршење на дејностa за јавни огномети и дозвола за изведување на јавен 
огномет. 

Дозволите од став 1 од овој член ги издава Министерството. 

 

Услови за вршење на дејноста за јавни огномети 
Член 47 

 
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 46 став 1 од овој 

Закон мора да имаат: 
- одговорно лице;  
- складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена употребна дозвола; 
- најмалку едно вработено лице кое е стручно оспособено за изведување на јавен 

огномет. 
Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има виша или висока стручна 

подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој 
Закон. 

Програмата и начинот на стручното оспособување и полагање на стручниот испит за лице 
кое изведува јавен огномет се утврдува со пропис на Министерството. 

 

 
Барање за издавање на дозвола за вршење на дејноста за јавни огномети 

Член 48 
 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот, со барањето за издавање на 
дозвола за вршење на дејноста за јавни огномети, приложува: 

- акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 
- податоци за одговорното лице; 
- податоци за вработеното лице кое е стручно оспособено за изведување на јавен 

огномет; 
- доказ дека има складишен објект, односно прирачен склад, за кој е издадена 

употребна дозвола.  

 
 



Престанок на важење на  дозволата за вршење на дејноста за јавни огномети 
Член 49 

 
Дозволата за вршење на дејноста за јавни огномети престанува да важи на барање на 

имателот на дозволата за вршење на дејноста за јавни огномети или ако имателот на таа 
дозвола престане да ги исполнува условите од член 47 од овој Закон.  

Субјектите од став 1 од овој член се должни на Министерството да му достават евиденции 
што ги воделе во согласност со овој Закон, во рок од осум дена од денот на конечноста на 
решението за престанок на важењето на дозволата за вршење на дејноста за јавни огномети.   

 
Видови на огномети 

Член 50 
 

Јавните огномети се професионален огномет и огномет за сценски ефекти. 
Професионалниот огномет се изведува со одобрени пиротехнички средства од класа II,  III 

и IV, на површини кои се за таа намена посебно подготвени и на пропишана оддалеченост од 
објектите, комуникациите и другите простори. 

Огномет за сценски ефекти се изведува во театри и слични установи, во филмски и 
телевизиски студија или на отворен простор, со одобрени пиротехнички средства од класа I, 
II, III и IV, како и со други експлозивни материи кои се користат за тие намени. 

 

Дозвола за изведување на јавен огномет 
Член 51 

 
Дозвола за изведување на јавен огномет се издава на барање на стопанското друштво, 

другото правно лице и претприемачот кое има дозвола за вршење на дејноста за јавни 
огномети. 

Со дозволата за изведување на јавен огномет се определува видот и класата на 
пиротехнички средства за таа намена, како и местото и времето на изведување на јавниот 
огномет. 
 

2) Минирања 
Видови на минирања 

 
Член 52 

 
Работите на минирање се: надземни минирања, специјални минирања, подземни 

минирања и минирања при деминирање.  
Надземни минирања се: минирања на површина, минирања во градежништво, минирања 

при раскрчување на шуми (вадење на трупци) и ископ на јами за садници и минирања за 
ситнење на преголеми парчиња на карпи. 

Специјалните минирања опфаќаат: подводни минирања, минирања на градежни објекти, 
минирања при сеизмички истражувања, технолошки минирања и минирања при правење на 
тунели и други подземни простории, освен подземни минирања при експлоатација на 
минерални суровини. 

Подземните минирања опфаќаат дејствија за подземно минирање при експлоатација на 
минералните суровини. 

Минирања при деминирање се минирања кои се спроведуваат при вршење на работите за 
деминирање.  
 

 
 
 
 



Дозвола за вршење на дејноста минирање 
 

Член 53 
 

Работите на минирање може да ги врши стопанско друштво, друго правно лице или 
претприемач кое има дозвола за вршење на дејноста минирање. 

Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството. 

 
Услови за вршење на работите за минирање 

 
Член 54 

 
Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 53 став 1 од овој 

Закон мора да имаат: 
- одговорно лице;  
- најмалку едно вработено лице на кое му е издадено одобрение за вршење на 

работите за минирање во согласност со овој Закон; 
- складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена употребна дозвола. 
Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има виша или висока стручна 

подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој 
Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола 
 

Член 55 
 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот, со барањето за издавање на 
дозвола за вршење на работите за минирање  приложува: 

- акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 
- податоци за одговорното лице; 
- податоци за вработеното лице на кое му е издадено одобрение за вршење на 

работите за минирање во согласност со овој Закон; 
- доказ дека има складишен објект, односно прирачен склад, за кој е издадена 

употребна дозвола.  
 

Престанок на важење на дозволата 

Член 56 
 

Дозволата за вршење на дејноста минирање престанува да важи на барање на имателот 
на дозволата за вршење на дејноста минирање или ако имателот на таа дозвола престане да 
ги исполнува условите од член 54 од овој Закон.  

Субјектите од став 1 од овој член се должни до Министерството да ги достават 
евиденциите што ги воделе во согласност со овој Закон, во рок од осум дена од денот на 
конечноста на решението за престанок на важење на дозволата за вршење на дејноста 
минирање.   
 

План за минирање и мерки за безбедност 

 
Член 57 

 
При вршење на работите за минирање, стопанското друштво, другото правно лице или 

претприемачот е должно да преземе безбедносни мерки и да го изведе минирањето според 



планот за минирање, така што со минирањето да не ги загрози животите, здравјето и 
безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот.  

Планот за минирање од став 1 од овој член го изработува лице кое има висока стручна 
подготовка од рударска струка и положен стручен испит, во согласност со прописите за 
рударството. 

Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот кое ги врши работите за 
минирање е должно за минирањата кои се вршат во населено место или во близина на 
населено место, најдоцна 24 часа пред вршењето на минирањето, да ги извести 
Министерството, органот на управа надлежен за работите на полицијата и јавноста, преку 
средствата за јавно информирање, и три дена пред вршењето на минирањето во близина на 
патишта, железници, водоводи, електрични и телефонски водови и слични објекти да ги 
извести во писмена форма стопанските друштва и другите правни лица кои управуваат со тие 
објекти.  
 

Одобрение за вршење на работите за надземно минирање 
Член 58 

 
Надземно минирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 од 

овој Закон, на кое му е издадено одобрување за вршење на работи на надземно минирање.  
Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
Одобрението за вршење на работите за надземно минирање може да се издаде на лице 

од став 1 од овој член, кое има : 
- средна, виша или висока стручна подготовка, од соодветна струка; 
- положен стручен испит за вршење на работите за минирање; 
- четири години работно искуство на работите за подготовка на минирање, ако има 

средна стручна подготовка или две години работно искуство на тие работи, ако има виша или 
висока стручна подготовка.  
 

Одобрение за вршење на работите за специјално минирање 
 

Член 59 
 

Специјално минирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 од 
овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работите за специјално минирање.  

Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
Одобрението за вршење на работите за специјално  минирање може да се издаде на лице 

од став 1 од овој член, кое има: 
- виша или висока стручна подготовка, од соодветна струка; 
- положен стручен испит за вршење на работите за минирање; 
- пет години работно искуство на работите за минирање, ако има виша стручна 

подготовка или четири години работно искуство на тие работи, ако има висока стручна 
подготовка.  
 

Одобрение за вршење на работите за подземно минирање 
Член 60 

 
Подземно минирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 од 

овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работите за подземно минирање.  
Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
Одобрението за вршење на работите за подземно минирање може да му се издаде на 

лице од став 1 од овој член кое ги исполнува условите од член 58 став 3 од овој Закон.  
 

 



 

Одобрение за вршење на работите за минирање при деминирање 
 

Член 61 
 

Минирање при деминирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 
од овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работите за минирање при 
деминирање.  

Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
Одобрението за вршење на работите за минирање при деминирање  може да се издаде 

на лице од став 1 од овој член, кое има: 
- средна, виша или висока стручна подготовка, од соодветна струка; 
- положен стручен испит за вршење на работите за минирање; 
- две години работно искуство на работите за деминирање или минирање, ако има 

средна стручна подготовка или една година работно искуство на тие работи, ако има виша 
или висока стручна подготовка. 

 
 

Стручен испит 
 

Член 62 
 

Начинот на оспособување, програмата и начинот на полагање на стручниот испит за 
вршење на работите за минирање од член 58, 59, 60 и 61 од овој Закон се уредува со пропис 
на Министерството. 

 
Работи за подготовка на минирањето 

 
Член 63 

 
Работите за подготовка на минирањето (полнење на дупнатини со експлозив, 

поставување на средствата за активирање и сл.), може да ги изведува физичко лице (во 
натамошниот текст: минер) кое: 

- ги исполнува условите од член 19 став 1 од овој Закон; 
- има најмалку средна стручна подготовка; 
- е оспособено за изведување на работи за подготовка на минирањето, за што поседува 

уверение издадено во согласност со прописите за рударството. 
Помошните работи за подготовка на минирањето (пренесување на експлозивни материи, 

товарање, истовар и сл.) може, под надзор на минерот, да ги изведува физичко лице со 
завршено основно образование, кое е претходно запознаено со начинот на работа, 
опасностите и правилата за заштита при ракување со експлозивни материи.  
 
 

7. Уништување на експлозивните материи 
 

Услови и начин на уништување на експлозивните материи 
 

Член 64 
 

Експлозивните материи се уништуваат во согласнот со упатството на производителот на 
места каде што е дозволена употреба на експлозивни материи, а уништувањето се врши на 
начин кој не го загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и 
растенијата, животната средина и имотот.  



Експлозивните материи можат да ги уништуваат единствено стручно оспособените лица 
од член 19 став 1 од овој Закон. 

Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот и физичкото лице е 
должно за начинот, количината, местото и времето на уништувањето на неупотребените 
експлозивни материи и неупотребената амбалажа да ги извести Министерството и органот на 
државната управа кој е надлежен за работите на полицијата, 24 часа пред денот определен 
за уништување.  

Доколку при уништувањето на експлозивните материи се предвидува силна детонација, 
стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот е должно да постапува во 
согласност со член 57 став 3 од овој Закон. 
 

IV. ПРОИЗВОДНИ И СКЛАДИШНИ ОБЈЕКТИ 
 

Безбедносни мерки при изградбата и опремувањето 
 

Член 65 
 

Производните и складишните објекти за експлозивните материи мораат да бидат 
изградени и опремени така што е обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на 
луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот. 
 
 

Локација за изградбата 
 

Член 66 
 

Мислењето за локацијата за изградба на производни и складишни објекти, прирачни 
складови и поставување на контејнери го издава Министерството. 

    Согласноста за проектната и инвестициско-техничката документација за изградба на 
производните и складишните објекти, прирачните складови, од аспект на заштита од пожари, 
ја издава Министерството. 
 

Поставување на контејнери 
 

Член 67 
 

Контејнерите за сместување на експлозивните материи можат да се поставуваат 
единствено на места што ќе ги определи Министерството во согласност со законот со кој се 
пропишани мерките за заштита од пожар.  

Во контејнерот може да се сместат онолку експлозивни материи колку што е предвидено 
со техничкиот пропис, односно колку што е наведено во сертификатот кој го издал 
производителот на контејнерот. 
                    

Сместување на повеќе видови експлозивни материи 
 

Член 68 
 

Во производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери во кои се 
чуваат повеќе видови експлозивни материи, тие материи мора да се сместуваат во одвоени 
простори или во посебно за тоа изградени прегради. 

Средствата за палење не смеат да се чуваат во производните и складишните објекти, 
прирачните складови и контејнери, заедно со експлозивните материи, освен ако во тие објекти 
постојат за тоа посебно опремени простори. 

 



Осветлување 
 

Член 69 
 

Внатрешноста на производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери, 
по правило треба да биде осветлена со дневна светлина. 

Доколку производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери се 
осветлуваат со електрично осветлување, електричните инсталации мора да бидат изведени 
во согласност со техничките прописи и да се одржуваат во исправна состојба. 
 

Загревање 
Член 70 

 
Производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери, по правило не се 

загреваат, а доколку загревањето на определени простории е неопходно, мора да се врши во 
согласност со техничките прописи. 
 

Вентилација 
Член 71 

 
Производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери мора да имаат 

вентилација.  
Отворите за вентилација мора да бидат изградени така што не можат да се затворат, 

односно затнат, и низ нив да не може да навлезе вода во производните и складишните 
објекти, прирачните складови и контејнери. 
 

Апарати, уреди и громобрански инсталации 
Член 72 

 
Производните и складишните објекти, прирачните складови и контејнери мора да бидат 

снабдени со апарати или други уреди за гасење на пожар и да имаат громобранска 
инсталација.  
 

Амбалажа за пакување 
Член 73 

 
Експлозивните материи се чуваат во производните и складишните објекти, прирачните 

складови и контејнери во пропишаното пакување и средени на начинот предвиден со 
техничките прописи. 
 

Употреба 
Член 74 

 
Употребата на производните и складишните објекти ја одобрува Министерството со свое 

решение, дури откако комисијата на надлежниот орган ќе изврши технички преглед на тие 
објекти. 

Со решение од став 1 на овој член се определува и кои видови на експлозивни материи и 
во кои количини можат да се сместуваат во складовите. 
 

 
 
 
 



Донесување на подзаконскиот пропис 
Член 75 

 
Содржината на барањето и документацијата за издавање на мислење и согласност од 

член 66 на овој Закон, безбедносните растојанија за сите типови на производни и складишни 
објекти, условите кои мора да ги исполнуваат производните и складишните објекти и 
локацијата, како и начинот на нивното физичко и техничко обезбедување се утврдуваат со 
пропис на Министерството. 
 

V. ЕВИДЕНЦИИ 
 

Водење на евиденција 
Член 76 

 
Министерството води евиденции за: 
- правни и физички лица овластени, односно именувани за оценување на усогласеноста 

на експлозивните материи; 
- експлозивни материи за кои е издадена дозвола за ставање во промет; 
- издадени дозволи за производство, промет, набавка на експлозивни материи, вршење 

на дејноста за јавни огномети, изведување на јавни огномети, вршење на дејноста  минирање 
и одобрение за вршење на работите за минирање; 

- издадени решенија за престанок на важење на дозвола за производство, промет со 
експлозивни материи, вршење на дејноста за јавни огномети и вршење на дејноста 
минирање;  

- одземени примероци на експлозивни материи. 
   Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот кои произведуваат 

експлозивни материи, водат евиденции за видот и количината на произведените, 
продадените, употребените, уништените, вратените, исчезнатите или отуѓените експлозивни 
материи. 

Стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот кои вршат промет, набавка 
и/или употребуваат експлозивни материи, водат евиденции за количината и видовите на 
набавените, продадените, употребените, уништените, вратените, исчезнатите или отуѓените 
експлозивни материи. 

Евиденциите од став 1 и 2 на овој член се чуваат 10 години, а евиденциите од став 3 на 
овој член пет години. 

Содржината и начинот на водење на евиденциите од став 1, 2 и 3 на овој член ги 
пропишува Министерството. 
 

Член 77 
 

На собирањето, обработката, чувањето и користењето на податоците од евиденциите 
пропишани со овој Закон се применуваат прописите со кои се уредува заштитата на 
необјавените и личните податоци. 
 

VI. НАДЗОР 
 

Вршење на инспекциски надзор 
Член 78 

 
Надзорот врз спроведувањето на овој Закон и прописите донесени врз основа на овој 

Закон го врши Министерството. 



Работите на инспекцискиот надзор во рамките на надлежностите на Министерството ги 
врши  инспектор за експлозивни материи, запаливи материи и течности и гасови, во 
согласност со законот со кој е уредeн инспекцискиот надзор. 
 

Управни мерки и дејствија 
Член 79 

 
Покрај управните мерки и дејствија пропишани со законот со кој е уреден инспекцискиот 

надзор, инспекторот за експлозивни материи, запаливи  материи и течности и гасови има 
овластувања: 

- да влезе и да ги прегледа објектите и просториите каде што се врши производство, 
складирање, употреба, уништување или промет со експлозивни материи, како и просториите 
за кои постои сомневање дека во нив се наоѓаат експлозивни материи; 

- да ја прегледа документацијата поврзана со експлозивни материи; 
- да ги прегледа документите за стручната оспособеност за ракување со експлозивни 

материи; 
- да го провери и утврди идентитетот на лицата  кои ќе ги сретне на местата на 

употреба, производство и складирање на експлозивни материи; 
- да забрани ракување на лицата кои не се стручно оспособени за ракување со 

експлозивни материи; 
- да забрани производство на експлозивни материи и одделни дејствија врзани за 

промет, складирање, употреба, товарање или истовар на експлозивните материи поради 
неправилностите направени при преземањето на безбедносни мерки кои можат да го загрозат 
животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и 
имотот; 

- да нареди отстранување на утврдените неправилности во определен рок; 
- да нареди други мерки во производството, прометот и употребата на експлозивни 

материи кои се потребни заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, 
животните и растенијата, животната средина и имотот. 
+ Види исправка -58/2008-8 
 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 80 

 
Со парична казна од дваесеткратен до тристакратен износ од најниската цена на трудот 

во Црна Гора ќе се казни за прекршок стопанско друштво, друго правно лице или 
претприемач, ако: 

1) не донесе општ акт од член 6 став 2 од овој Закон; 
2) лицата кои ракуваат или вршат други активности во врска со експлозивните материи 

не ги запознае со мерките утврдени во актите од член 6 став 2 од овој Закон или не ги 
оспособи за постапување во случај на техничко-технолошка несреќа или друг ризик, во 
смисла на прописите за заштита и спасување (член 7); 

3) не обезбеди постојана физичка и техничка заштита на објектите во кои се врши 
производство или складирање на експлозивните материи (член 8); 

4) не организира и контролира спроведување на пропишаните мерки за заштита (член 9); 
5) за губење или кражба на експлозивни материи веднаш, а најдоцна во рок од еден час 

по сознанието, не ги извести Министерството и органот на управата надлежен за работите на 
полицијата (член 10); 

6) става во промет и употребува експлозивни материи за кои не е издадена дозвола за 
ставање во промет (член 12 став 1); 

7) врши работи од член 13 од овој Закон без овластување (член 14 став 1); 
8) дозволи со експлозивна материја да ракува лице кое не ги исполнува условите за 

ракување со експлозивни материи (член 19 став 1); 



9) започне производство на експлозивни материи без дозвола на Министерството (член 
22 став 2) или продолжи да врши производство кога ќе престане да ги исполнува условите од 
член 23 од овој Закон; 

10) истражува нови видови на експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 
28 став 3); 

11) врши промет со експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 32 став 1); 
12) продава експлозивни материи на стопанско друштво, друго правно лице, претприемач 

или физичко лице кое нема дозвола за набавка на експлозивни материи (член 35); 
13) набави експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 37 став 1); 
14) изведува јавни огномети без дозвола од Министерството (член 46  став 2); 
15) врши работи за минирање без дозвола од Министерството (член 53); 
16) при минирање не преземе безбедносни мерки за заштита на  животот, здравјето и 

безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот (член 57  став 
1); 

17) со непрописно и нестручно уништување на експлозивните материи ги загрозува 
животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и 
имотот (член 64  став 1 и 2); 

18) производните и складишните објекти за експлозивни материи не ги изгради и опреми 
така што е обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и 
растенијата, животната средина и имотот (член 65); 

19) производните и складишните објекти за експлозивни материи ги изгради без 
прибавување на мислење за локацијата и согласност за проектната и инвестициско-
техничката документација (член 66); 

20) контејнерот го постави спротивно на член 67 од овој Закон; 
21) производните и магацинските објекти ги употребува без одобрение од Министерството 

(член 74). 
За прекршок од став 1 на овој член со парична казна од петкратен до дваесеткратен износ 

од најниската цена на трудот во Црна Гора ќе се казни и одговорното лице во правното лице.  
+ Види исправка -58/2008-8 
 

Член 81 
 

Со парична казна од дваесеткратен до двестекратен износ од најниската цена на трудот 
во Црна Гора ќе се казнат за прекршок стопанското друштво, другото правно лице или 
претприемачот, ако: 

1) со експлозивните материи ракува лице кое не е стручно оспособено, а не е под надзор 
на лице кое е стручно оспособено за ракување со експлозивни материи и ако претходно не е 
запознаено со начинот на работа, опасностите и мерките за заштита при работа  (член 20 
став 1); 

2) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на важење на 
дозволата за производство на експлозивни материи не ги достави до Министерството 
евиденциите што ги водело според овој Закон (член 26 став 2); 

3) во рок од осум дена не го извести Министерството за почетокот, промената или 
престанокот на вршењето на дејноста (член 30); 

4) во рок од осум дена од денот на конечноста на решението за престанок на дозволата 
за промет со експлозивни материи не ги достави до Министерството евиденциите што ги 
водело во согласност со овој Закон (член 36 став 2); 

5) набавува експлозивни материи потребни за вршење на работите за минирање и 
пиротехнички средства за изведување на јавен огномет во количини кои не може да ги 
складира (член 40); 

6) ги продаде експлозивните  материи, а не задржи примерок од дозволата или во 
дозволата не го назначи видот и количината на продадената експлозивна материја (член 41 
став 2); 



7) на градилиштето нема контејнер за складирање  на неупотребените експлозивни 
материи (член 42); 

8) ги употреби набавените експлозивни материи спротивно на член 44 став 2 од овој 
Закон; 

9) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на важење на 
дозволата за дејноста за изведување на јавен огномет не ги достави до Министерството 
пропишаните евиденции (член 49 став 2); 

10) изведува јавен огномет без дозвола или ако изведува јавен огномет на место и во 
време, со вид и класа на пиротехничко средство спротивно од дозволата за изведување на 
јавен огномет (член 51); 

11) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на важење на 
дозволата за вршење на работите за минирање не ги достави до Министерството 
пропишаните евиденции (член 56 став 2); 

12) не преземе безбедносни мерки, не изработи план за минирање или не го изведе 
минирањето според планот за минирање (член 57 став1); 

13) врши работи за минирање во населено место или во близина на населено место, а 
претходно не го извести Министерството, органот на управата надлежен за работите на 
полицијата, јавноста и стопанските друштва и другите правни лица кои управуваат со 
патишта, железница, водовод, електрични или телефонски водови или слични објекти (член 
57 став 3); 

14) работите за надземно минирање, специјално минирање, подземно минирање или 
минирање при деминирање ги изведуваат лица кои немаат одобренија за вршење на 
работите за минирање или за вршење на одделни видови на минирање (чл. 58, 59, 60 и 61); 

15) работите за подготовка на минирање или помошните работи за подготовка на 
минирање ги врши физичко лице кое не ги исполнува условите од член 63 од овој Закон; 

16) во производниот и складишниот објект во кој се чуваат повеќе видови на експлозивни 
материи не ги смести тие материи во одвоени простори или во засебно изградени прегради за 
тоа, или средствата за палење ги чува заедно со експлозивните материи (член 68); 

17) не ги води и не ги чува пропишаните евиденции (член 76 ст. 2, 3 и 4). 
За прекршок од став 1 од овој член со парична казна од петкратен до петнаесеткратен 
износ од најниската цена на трудот во Црна Гора ќе се казни и одговорното лице во 
правното лице. 
 

Член 82 
 

Со парична казна од трикратен до десеткратен износ од најниската цена на трудот во 
Црна Гора ќе се казни за прекршок физичко лице, ако: 

1) по завршените работи преостанатите количини на експлозивни материи не му ги врати 
на стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот кај кој ги набавил или ако не 
ги уништи стручно оспособено лице и за тоа не го извести Министерството и органот на 
управата надлежен за работите на полицијата (член 38 став 4); 

2) врши работи за надземно минирање, специјално и/или подземно минирање и/или 
минирање при разминирање, а нема одобрение за вршење на тие работи (член 58 став 1, 
член 59 став 1, член 60 став 1 и член 61 став 1); 

3) изведува работи за подготовка на минирање, а не ги исполнува условите од член 63 
став 1 од овој Закон. 

За прекршок од став 1 од овој член на физичкото лице може да му се изрече и парична 
казна на самото место до трикратен износ од најниската цена на трудот во Црна Гора. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Рок за донесување на подзаконските прописи 
Член 83 

 
Прописите за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од две години од денот на 

влегувањето во сила на овој Закон. 



До донесувањето на прописите од став 1 од овој член ќе се применуваат прописите кои 
важеле до влегувањето во сила на овој Закон, ако не се во спротивност со овој Закон. 

Листата од член 17 од овој Закон содржи и експлозивни материи за чие ставање во 
промет е издадено одобрение според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила 
на овој Закон. 
 

Рок за усогласување со Законот 
Член 84 

 
Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите кои вршат производство, 

испитување и промет со експлозивни материи или употребуваат експлозивни материи и 
вршат складирање на тие материи врз основа на одобренија пропишани со Законот за промет 
на експлозивните материи („Службен весник на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89, 53/91 и „Службен 
весник на СРЈ“ број 68/2002) и со Законот за експлозивните материи, запаливи течности и 
гасови („Службен весник на СРЦГ“ бр. 44/76, 49/76, 34/86 и 11/88) се должни своето работење 
и дејноста да ги усогласат со овој Закон и со прописите донесени за спроведување на овој 
Закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на прописите за спроведување 
на овој Закон. 

 
Признавање на положениот стручен испит 

Член 85 
Положениот стручен испит за вршење на работите за минирање или изведување на јавен 

огномет според прописите кои важеле пред влегувањето во сила на овој Закон се смета за 
положен во смисла на овој Закон. 
 

Постапки за издавање на одобренија, односно дозволи 
Член 86 

 
Постапките за издавање на одобренијата, односно дозволите покренати пред влегувањето 

во сила на овој Закон ќе се завршат според Законот за промет со експлозивни материи 
(„Службен весник на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89, 53/91 и „Службен весник на СРЈ“ број 68/02) и 
Законот за експлозивните материи, запаливи течности и гасови („Службен весник на СРЦГ“ 
бр. 44/76, 49/76, 34/86 и 11/88). 

 
Престанок на важење на поранешниот закон 

Член 87 
 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да се применува Законот за 
промет со експлозивни материи („Службен весник на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89, 53/91 и „Службен 
весник на СРЈ“ бр. 68/02) и престанува да важи Законот за експлозивни материи, запаливи 
течности и гасови („Службен весник на СРЦГ“ бр. 44/76, 49/76, 34/86 и 11/88), во делот кој се 
однесува на експлозивните материи. 
 

Влегување во сила 
Член 88 

 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Црна Гора“. 
СУ-СК број 01-554/6 
Подгорица, 29 јули 2008 година 

Собрание на Црна Гора 
Претседател, 

Ранко Кривокапиќ, с.р. 
 



ИЗМЕНИ 
 

По извршеното порамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за 
експлозивни материи објавен во „Службен весник на Црна Гора“ бр. 49/08, се провлекла 
техничка грешка, па се дава 
 

Исправка на Законот за експлозивни материи 
Исправката е објавена во „Службен весник на ЦГ“ бр. 58/2008 од 1.10.2008 година. 

 
1) Во член 2 наместо споениот збор „иупотреба“ треба да стојат зборовите: „и употреба“; 
2) Во член 15 во став 2 наместо споениот збор „усогласеностаикои“ треба да стојат 

зборовите: „усогласеноста кои“; 
3) Во член 30 по зборот „почеток“ треба да стои запирка; 
4) Во член 41 во став 3 наместо споениот збор „одговорнолице“ треба да стојат зборовите: 

„одговорно лице“; 
5) Во член 79 во став 1 наместо споениот збор „гасовиима“ треба да стојат зборовите: 

„гасови има“; 
6) во член 80 во став 1 по зборот „претприемач“ треба да стои запирка. 

Од Службата на Собранието на Црна Гора 
 


