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Врз основа на член 82 став 1 точка 2 и член 91 став 1 од Уставот на Црна Гора, 

Собранието на Црна Гора од  24-тиот состав, на петтата седница на првото редовно собрание 
во 2010 година, на ден 22 април 2010 година, донесе 
 
 

Закон за запаливи течности и гасови 
 

Законот е објавен во „Службен весник на ЦГ“ бр. 26/2010 од 7.5.2010 година и 31/2010 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

Член 1 
 

Со цел заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, 
животната средина и имотот, при изградба и реконструкција на објекти, складирање, држење, 
промет, ракување и употреба на запаливи течности и гасови, мораат да се спроведуваат 
превентивни и заштитни мерки за безбедност, пропишани со овој Закон. 
 
 

Исклучок 
Член 2 

Одредбите од овој Закон не се применуваат на складирање и преточување на запаливи 
течности и гасови за потребите на Армијата на Црна Гора. 
 

Дефиниција на запаливи течности и гасови 
Член 3 

Запаливи течности се течности или смеси на течности кои на температура од 50°C имаат 
притисок на пареа понизок од 300 kpa (3 бара), а точка на палење пониска од 100°C.  

Запаливи течности со општо познати особини се горивата за сообраќајни средства кои се 
продаваат на бензинските пумпи, маслата за ложење и запаливите течности за исхрана. 

Запаливи гасови (збиени гасови, гасови претворени во течност и гасови растворени под 
притисок) се материи кои имаат критична температура пониска од 50°C или на  50°C притисок 
на пареа повисок од 300 kpa (3 бара). 

Запаливи гасови со општо познати особини се земски гас, пропан-бутан гас и градски гас. 
 
 



 
 
 

Превоз на запаливи течности и гасови 
Член 4 

Превозот на запаливи течности и гасови се врши во согласност со прописите за превоз на 
опасни материи. 
 

Примена на правилата од општата управна постапка 
Член 5 

На постапките пропишани со овој Закон се применуваат одредбите од законот со кој е 
уредена општата управна постапка, доколку со овој Закон не е поинаку определено. 
 

Значење на користената терминологија 
Член 6 

Терминологијата употребена во овој Закон го има следното значење : 
1) промет е преточување, утовар или истовар на запаливи течности и гасови во 

сообраќајни средства или надвор од нив; ракување при приемот, испраќањето и 
сместувањето во складови; прием и испраќање со помош на нафтоводи и гасоводи; продажба 
и употреба на запаливи течности и гасови; 

2) склад е објект, дел од објект или простор во кој се врши складирање на запаливи 
течности и гасови; 

3) складирање е секое трајно или времено чување и одложување на запаливи течности 
и гасови во садови и резервоари чија вкупна зафатнина е поголема од 2.000 л запаливи 
течности од II и III група, односно 20 л лесно запаливи течности од  I група или поголема од 30 
кг запаливи гасови; 

4) држење е чување и одложување на запаливи течности и гасови во објекти, делови на 
објекти или надвор од тие објекти, во садови чија вкупна зафатнина е поголема од 2.000 л  
запаливи течности од II и III група, односно 20 л лесно запаливи течности од I група или 
поголема од 30 кг запаливи гасови; 

5) ракување подразбира дејствија кои при складирање, држење и промет на запаливи 
течности и гасови ги вршат физички лица кои ги исполнуваат условите пропишани со овој 
Закон; 

6) објект е градежна, просторна или техничко-технолошка целина со инсталации, 
постројки и опрема (нафтоводи, гасоводи, резервоари, складови, преточувалишта и др.), 
односно самите инсталации, постројки и опрема кои се вградуваат во објектот или самостојно 
се изведуваат и се наменети за складирање, држење и промет на запаливи течности и гасови; 

7) резервоар е стабилен, полустабилен или преносен затворен сад кој се поставува на 
посебно уредена подлога и служи за држење на запаливи течности или гас со зафатнина  
поголема од 250 л за запалива течност, односно поголема од 50 кг за запалив гас; 

8) сад е преносен затворен сад за држење на запалива течност или гас со зафатнина до 
250 л за запаливи течности, односно до 50 кг за запаливи гасови; 

9) боца е затворен сад со цилиндрична форма за држење на запалива течност или гас 
кој може да се употребува во домаќинства, индустрија, лаборатории или во други случаи 
(боци за нуркање и др.); 

10) шишенце е затворен сад за држење на запалива течност или гас со 0,2 л или со 
помала зафатнина (лакови, алкохол, плин за запалки, спрејови полнети со бутан или пропан и 
др.);  

11) продажен објект е градежен објект, дел на градежен објект или простор кој е 
изграден, односно прилагоден за продажба на запаливи течности и гасови во садови, боци и 
шишенца; 



12) зони на опасност се подрачја (површина на земјиште, водена површина или 
воздушен простор) на кои се наоѓаат или постои можност за создавање на запалива или 
експлозивна смеса на пареа од течности со воздух која е способна за согорување; 

13) безбедна оддалеченост е растојание кое во случај на пожар или експлозија, во 
зависност од видот, зафатнината и начинот на употреба на запаливите течности и гасови, 
видот на објектот и применетите безбедносни мерки, обезбедува заштита на соседните 
објекти, делови на објекти и животната средина ; 

14) дистрибутер е стопанско  друштво, друго правно лице и претприемач кој го снабдува 
потрошувачот со запалива течност и гас; 

15) преточување е пренос на запаливи течности и гасови од резервоар во транспортни 
цистерни (автоцистерни, вагон-цистерни, цистерни-приколки и др.), танкери и затворени 
садови; 

16) преточувалиште е посебно определено место опремено со уреди кои се трајно 
поставени за приклучување на транспортни цистерни или танкери за преточување на 
запаливи течности и гасови. 

  

II. МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
Мерки за безбедност и начин на спроведување на мерките 

Член 7 
Стопанско друштво, друго правно лице или претприемач кои се занимаваат со 

складирање, држење и промет на запаливи течности и гасови или кои во вршењето на своите 
дејности ги употребуваат овие материи, се должни да се грижат за заштита на животот, 
здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот и да 
спроведуваат превентивни и заштитни мерки утврдени со овој Закон (во натамошниот текст: 
мерки за безбедност), во согласност со 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, уредувањето на просторот и изградбата на 
објекти. 

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

 

Обврска за запознавање со мерките 
Член 8 

Субјектите од член 7 на овој Закон се должни лицата кои ракуваат со запаливи течности и 
гасови или вршат други дејствија во врска со запаливи течности и гасови да ги запознаат со 
мерките за безбедност, како и да ги оспособат за постапување во случај на техничко-
технолошка или друга несреќа, во смисла на прописите за заштита и спасување. 

 

Складирање, држење и промет во согласност со техничките прописи 
Член 9 

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот се должни складирањето, 
држењето и прометот на запаливите течности и гасови да ги вршат во изградени или 
реконструирани објекти или делови на објекти, како и на просторите уредени за складирање, 
држење и промет на тие материи, во согласност со техничките прописи. 

Запаливите течности и гасови мора да се држат во резервоари, садови, боци или шишенца 
кои одговараат на техничките барања и на начин пропишан со техничките прописи за 
определен вид на запаливи течности, односно гасови.  

Техничките прописи од став 1 и 2 на овој член ги донесува органот на државната управа 
надлежен за работите за заштита и спасување (во натамошниот текст: Министерство). 
 

 
 



Складови и објекти за промет  
Член 10 

Складовите и објектите за промет со запаливи течности и гасови можат да се градат 
единствено на површини кои за таа намена се определени со планските документи и мора да 
бидат опремени така за да биде обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на 
луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот. 

Објектите од став 1 на овој член можат да се градат и реконструираат само на начин со кој 
не се создава опасност од експлозии и избивање и ширење на пожари, како и на безбедна 
оддалеченост од населено место, јавни патишта, железнички пруги, далекуводи со низок 
напон и други важни објекти кои можат да ги загрозуваат. 

Мерките за безбедност, во смисла на став 1 и 2 на овој член, поблиску се утврдуваат со 
пропис на Министерството.  

 

Забрана за изградба на други објекти во зоните на опасност 
 Член 11  

Во зоните кои ги загрозуваат објектите од член 10 на овој Закон не е дозволена изградба на 
други објекти, освен оние кои служат за безбедност на складовите и објектите за држење и 
промет на запаливи течности и гасови. 

Зоните на опасност до објектите од став 1 на овој член се подрачја во непосредна близина 
на тие објекти и нивните граници се утврдуваат со пропис на Министерството. 

 

Ознаки за забрана и предупредувања 
Член 12 

 
Во зоните на опасност е забрането:  
1) држење на материи и уреди кои можат да предизвикаат пожар или да овозможат 

негово ширење; 
2) држење на отворен пламен или работа со отворен пламен (заварување и др.) и работа 

со вжарени предмети; 
3) пушење и употреба на средства за палење (кибрит, запалки и др.); 
4) употреба на уреди и средства кои имаат ложиште за оган; 
5) работа со алат или уред кој искри; 
6) поставување на надземни електрични водови, без оглед на напонот; 
7) пристап до возила кои при работа на погонскиот уред можат да исфрлаат искри; 
8) носење на облека и обувки кои собираат статички електрицитет и употреба на уреди и 

опрема кои не се прописно заштитени од статички електрицитет. 
Стопанските друштва и другите правни лица и претприемачите се должни на складовите и 

објектите во кои држат или вршат промет со запаливи течности и гасови, на видни места, да 
постават натписи кои предупредуваат на забраните од став 1 на овој член, ознаки за опасност 
од експлозии, избивање и ширење на пожар и упатство за постапување во случај на 
експлозии и пожар. 

 

Доставување на плански документ заради давање на мислење 
Член 13 

Во постапката за изработка на нацрт-планскиот документ за складови и објекти во кои се 
врши промет со запаливи течности и гасови, носителот на подготвителните работи е обврзан 
да достави нацрт на планскиот документ до Министерството на мислење. 

 

Согласност за техничка документација 
Член 14 

При изградба или реконструкција на објекти од член 10 на овој Закон, инвеститорот е 
должен да добие согласност од Министерството во поглед  на заштитата од експлозии и 
избивање и ширење на пожари.  



Согласноста од став 1 на овој член се издава за техничката документација за изградба и 
реконструкција на складовите и објектите за промет со запаливи течности и гасови. 
 

Постојана физичка и техничка заштита 
Член 15 

 
Објектите од член 10 на овој Закон мора да бидат под постојана физичка и техничка 

заштита, во согласност со посебниот закон. 
По исклучок од став 1 на овој член, објектите во кои се сместуваат запаливите течности со 

зафатнина до 500 m
3
 или гасови со зафатнина до 100 m

3
 се контролираат на начинот утврден 

со општиот акт на стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот. 
 

Пристап на неовластени лица 
Член 16 

Објектите од член 10 на овој Закон мора да бидат обезбедени од пристап на неовластени 
лица. 
 

Загревање 
Член 17 

Објектите од член 10 на овој Закон, по правило, не се загреваат, а доколку загревањето на 
определени простории е неопходно, тоа се врши во согласност со техничките прописи од член 
9 став 3 од овој Закон. 
 

Апарати, уреди и инсталации 
Член 18 

Објектите од член 10 на овој Закон мора: да бидат снабдени со апарати или други уреди 
за гасење на пожар и за мерење на концентрацијата на запаливите гасови; да имаат 
инсталации за осветлување на тие објекти и просторот околу нив, а ако се надземни и 
посебни уреди за ладење и громобранска инсталација, во согласност со Законот и техничките 
прописи од член 9 став 3 на овој Закон. 

Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите кои користат објекти од 
член 10 на овој Закон се должни да се грижат за исправноста на апаратите, уредите и 
инсталациите од став 1 на овој член. 
 

Проветрување 
Член 19 

Објектите од член 10 на овој Закон мора да имаат природно проветрување. 
Отворите за проветрување на објектите од став 1 на овој член мораат да бидат изградени 

така што низ нив да не може да навлезе вода и да не можат сами да се затворат или затнат. 
 

Услови за користење на објектите 
Член 20 

Користењето на објектите од член 10 на овој Закон е дозволено по добивање на 
употребна дозвола, во согласност со Законот и решението за одобрување за користење на 
тие објекти кои ги донесува Министерството. 
 

III. УСЛОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРОМЕТ СО ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ И 
ГАСОВИ 

1. Заеднички одредби 
 

Услови за ракување, програма и начин за стручно оспособување 
 



Член 21 
Со запаливи течности и гасови може да ракува физичко лице кое: 
1) е полнолетно; 
2) има најмалку средна стручна подготовка од соодветна насока; 
3) е стручно оспособено за ракување со запаливи течности и гасови, во согласност со 

овој Закон.  
Програмата и начинот на стручното оспособување за ракување со запаливи течности и 

гасови од став 1 точка 3 на овој член се утврдува со пропис на органот на државната управа 
надлежен за работите на трудот, на предлог на Советот за образование на возрасни, со 
добиено мислење од Министерството. 

 

Одговорност за штетата 
 

Член 22 
 

Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите кои вршат складирање и 
промет со запаливи течности и гасови одговараат за штетата што ќе ја предизвикаат на трети 
лица, а која произлегува од нивната работа и договорените обврски. 
 

2. Услови за вршење на дејноста складирање и промет и издавање на 
дозвола 

 
Дозвола за складирање и промет 

 
Член 23 

Со складирање и промет на запаливи течности и гасови можат да се занимаваат 
стопански друштва, други правни лица и претприемачи кои се регистрирани за вршење на тие 
дејности и кои имаат дозвола за складирање и промет со запаливи течности и гасови. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава Министерството. 
 

Услови за вршење на дејноста складирање и промет 
 

Член 24 
Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите од член 23 на овој Закон 

мора да имаат: 
1) одговорно лице; 
2) вработени кои ќе ракуваат со запаливите течности и гасови; 
3) склад или објект за промет со запаливи течности и гасови. 
Одговорното лице од став 1 точка 1 на овој член мора да ги исполнува условите од член 

21 на овој Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола 
 

Член 25 
 

Стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите со барањето за издавање 
на дозвола од член 23 на овој Закон приложуваат: 

1) извод од Централниот регистар на Стопанскиот суд за регистрирана дејност; 
2) податоци за одговорното лице; 
3) податоци за бројот и структурата на вработените кои ќе ракуваат со запаливи течности 

и гасови; 
4) употребна дозвола за складот или објектот за промет со запаливи течности и гасови; 



5) доказ за исполнување на условите од член 7, 8 и 15 од овој Закон; 
6) податоци за видот и зафатнината на запаливите течности, односно гасови, кои треба 

да се складираат или треба да се пуштат во промет. 

 

Престанок на важноста на дозволата 
 

Член 26 
Дозволата за складирање и промет со запаливи течности и гасови престанува да важи на 

барање на стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 23 на овој 
Закон или ако тоа стопанско друштво, друго правно лице и претприемач престане да ги 
исполнува условите од член 24 на овој Закон. 

 

Известување за почетокот, промената или престанокот на вршење на 
дејноста 

 
Член 27  

Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот на кое му е издадена 
дозвола за складирање или промет со запаливи течности и гасови е должно, во рок од осум 
дена од почетокот, промената или престанокот на вршењето на дејноста, за тоа да го 
информира Министерството. 

 

3. Ставање во промет на запаливи течности и гасови 
 

Услови за ставање во промет на запаливи течност 
 

Член 28 
Стопанските  друштва, другите  правни лица и претприемачите се должни пред ставањето 

во промет на запаливи течности да ја утврдат групата на запаливата течност според 
температурата на запаливост, категоријата и степенот на опасност од експлозии и избивање и 
ширење на пожари, во согласност со техничките прописи од член 9 став 3 на овој Закон и да 
изработат упатство за безбедно складирање, држење и промет со запаливи течности. 

На резервоарите, садовите, боците и шишенцата кои содржат запаливи течности, при 
ставање во промет, мораат да бидат напишани податоците за видот и зафатнината на 
запаливата течност, називот на произведувачот или дистрибутерот, како и податоци од став 1 
на овој член, на квалитетно отпечатена и видно залепена налепница или отпечатени на 
самиот резервоар, сад, боца или шишенце, освен ако содржат запаливи течности наменети за 
исхрана. 
 

Материјал за изработка на резервоари, садови, боци и шишенца 
 

Член 29 
 

Резервоарите, садовите, боците и шишенцата кои служат за држење на запалива течност 
мора да бидат изработени од материјал отпорен на течноста што ја содржат, означени со 
јасни знаци за опасност од експлозии, избивање и ширење на пожари и со текст за 
предупредување за безбедно држење и употреба, на начин пропишан со техничките прописи 
од член 9 став 3 на овој Закон. 
 

 
 
 



Податоци за групата на запалива течност 
 

Член 30 
Стопанските  друштва, другите правни лица и претприемачите  кои се занимаваат со 

складирање и промет на запаливи течности, освен запаливите течности со општо познати 
особини, се должни да имаат податоци за групата на запалива течност според температурата 
на запаливост, категоријата  и степенот на опасност од експлозии и избивање и ширење на 
пожари, во согласност со техничките прописи од член 9  став 3 на овој Закон. 
 
 

Услови за ставање во промет на запаливи гасови 
 

Член 31 
Стопанските  друштва, другите  правни лица и претприемачите се должни пред ставањето 

во промет на запаливи гасови  во резервоари, садови, боци и шишенца, да изработат писмено 
упатство за безбедно складирање, држење и промет, со податоци за видот и зафатнината на 
гасот, како и за категоријата и степенот на опасност од експлозии и избивање и ширење на 
пожар, во согласност со техничките прописи од член 9 став 3 на овој Закон. 

Резервоарите и садовите кои содржат запаливи гасови мора да бидат означени, обоени и 
изработени од материјал, во согласност со техничките прописи од член 9 став 3 од овој Закон 
и мора, пред и во текот на употребата, да се контролираат на начин и во рокови кои се 
определени со тие прописи. 

Боците и шишенцата кои содржат запаливи гасови мора да бидат изработени од 
материјал отпорен на запаливиот гас кој го содржат и означени со јасни ознаки за опасност од 
пожар и текст со предупредување за безбедно држење и употреба. 

 

Податоци за видот и степенот на опасност 
 

Член 32 
Стопанските  друштва, другите  правни лица и претприемачите кои вршат складирање или 

промет со запаливи гасови,  освен запаливите гасови со општо познати особини, се должни 
да имаат податоци за видот и степенот на опасност од експлозии и избивање и ширење на 
пожари, во согласност со техничките прописи од член 9  став 3 на овој Закон. 
 

Продажба во продажни објекти 
 

Член 33 
Запаливите течности и гасови во садови, боци и шишенца можат да се продаваат 

единствено во продажни објекти за запаливи течности и гасови. 
По исклучок, продажбата на запаливи течности и гасови во шишенца може да се врши 

надвор од продажните објекти за запаливи течности и гасови ако нивната вкупна зафатнина 
не преминува 20 л. 
 

Продажба во оригинално пакување 
 

Член 34 
Во продажните објекти можат да се продаваат запаливи течности и гасови само во 

оригинално и неоштетено пакување. 
 

 
 



4. Испитување на инсталациите 
 

Испитување на инсталациите за гас 
 

Член 35 
Инсталацијата за гас во објектот или делот на објектот мора да биде изведена во 

согласност со проектот за инсталации за гас, изработен според техничките прописи од член 9 
став 3 од овој Закон, односно правилата од техничката пракса. 

Пред пуштањето во работа на инсталациите за гас, објектот или делот на објектот мора да 
се испита во поглед на исправноста и непропустливоста, во согласност со проектот за 
инсталацијата за гас, за што мора да постои документација. 

Дистрибутерот е должен да ја испита исправноста и непропустливоста на инсталацијата 
за гас од уличниот приклучок, односно резервоарот за гас до уредот во објектот или делот на 
објектот за домување, најмалку еднаш во 10 години при промена, односно баждарење на 
гасомерот, ако со друг пропис не е определен пократок рок. 

Органите на државната и локалната управа, стопанските друштва, другите правни лица и 
претприемачите кои користат запаливи гасови за загревање на работни простории или во 
технолошкиот процес се должни да му овозможат на дистрибутерот на гас непречено 
испитување на исправноста и непропустливоста на инсталацијата за гас од уличниот 
приклучок, односно од резервоарот до уредот, најмалку еднаш во пет години, ако со друг 
пропис не е определен пократок рок. 

    За исправноста и непропустливоста на испитаната инсталација за гас уверението го 
издава дистрибутерот. 

    Висината на трошоците за испитување на исправноста и непропустливоста на 
инсталацијата за гас ги пропишува органот на државната управа кој е надлежен за работите 
од енергетиката. 
 

Прекин на испораката на гас 
 

Член 36 
Ако во постапката за испитување на исправноста и непропустливоста на инсталациите за 

гас од член 35 на овој Закон се утврди дека инсталацијата не е исправна, дека пропушта гас 
или не е изведена во согласност со проектот, односно техничките прописи, дистрибутерот е 
должен да ја прекине испораката на гас до потрошувачот кај кој се утврдени недостатоци, до 
нивното отстранување. 
 

IV. НАДЗОР 
Вршење на надзор 

Член 37 
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 инспекција за експлозивни материи, запаливи материи и течности и гасови, во 
согласност со Законот. 
 

Управни мерки и дејствија 
Член 38 

Покрај управните мерки и дејствијата пропишани со Законот со кој е уреден инспекцискиот 
надзор, инспекторот за експлозивни материи, запаливи материи и течности и гасови е 
овластен, особено, да забрани: 

- вршење на прометот со запаливи течности и гасови, ако не се обезбедени условите 
пропишани со Законот или со техничкиот пропис; 



- ракување со запаливи течности и гасови на лица кои не се стручно оспособени за 
ракување со тие материјали; 

- користење на складови и други простори за сместување на запаливи течности и гасови 
кои не ги исполнуваат условите пропишани со овој Закон или со техничките прописи; 

- складирање, држење и промет со запаливи течности и гасови во количини поголеми од 
дозволените, како и складирање, држење и промет со запаливи течности и гасови кои не се 
дозволени. 

Инспекторот за експлозивни материи, запаливи материи и течности и гасови може 
привремено да забрани вршење на одделни работи во врска со складирање, држење и 
промет со запаливи течности и гасови, ако утврди дека се направени неправилности при 
преземањето на безбедносни мерки за заштита од експлозии и избивање и ширење на 
пожари. 
 

 
 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Со парична казна од дваесеткратен до триесеткратен износ од минималната 
заработувачка во Црна Гора ќе се казни за прекршок стопанското друштво, другото правно 
лице или претприемачот, ако: 

1) лицата кои ракуваат или вршат други работи во врска со запаливи течности и гасови 
не ги запознаат со мерките за безбедност или не ги оспособат за постапување во случај на 
техничко-технолошка или друга несреќа во согласност со прописите за заштита и спасување 
(член 8); 

2) на складовите и објектите во кои држат или вршат промет со запаливи течности и 
гасови на видливи места не истакнат соодветни знаци за опасност од пожари и експлозии или 
упатство за постапување во случај на пожари и експлозии (член 12 став 2); 

3) складовите и објектите за промет со запаливи течности и гасови не ги обезбедат од 
пристап на неовластени лица (член 16); 

4) складовите и објектите за промет со запаливи течности и гасови не ги снабдат со 
апарати и други уреди за гасење на пожар, апарати за мерење на концентрацијата на 
запаливи гасови и громобранска инсталација, или ако тие апарати, уреди и инсталации не ги 
одржуваат во исправна состојба (член 18); 

5) отворите за проветрување на складовите и објектите за промет со запаливи течности 
и гасови не ги изградат така што низ нив нема да може да навлезе вода и да не можат сами 
да се затворат или затнат (член 19 став 2);  

6) наредат или дозволат ракувањето со запаливи течности и гасови да го врши лице кое 
не ги исполнува пропишаните услови (член 21); 

7) пред ставањето во промет на запаливи течности не ја утврдат групата на запаливата 
течност според температурата на запаливост, категоријата и степенот на опасност од 
експлозии и избивање и ширење на пожари или не изработат упатство за безбедно 
складирање, држење и промет со запаливи течности (член 28 став 1); 

8) пред ставањето во промет на запаливи гасови во резервоарите,  садовите, боците и 
шишенцата не изработат писмено упатство за безбедно складирање, држење и промет, со 
податоци за видот и зафатнината на гасот, како и за категоријата и степенот на опасност од 
експлозии и избивање и ширење на пожари (член 31 став 1); 

9) во продажните објекти продаваат запаливи течности и гасови кои не се во оригинално 
и неоштетено пакување (член 34); 

10) не ја прекинат испораката на гас до потрошувачот кај кого е утврдено дека 
инсталацијата не е исправна, дека пропушта гас или не е изведена во согласност со проектот 
за инсталацијата за гас (член 36).  



За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од петкратен до дваесеткратен износ на минималната заработувачка во Црна 
Гора. 
+                                                                                                                                                  Види: 
Исправка – 31/2010-26. 

 
Член 40 

Со парична казна од трикратен до десеткратен износ на минималната заработувачка во 
Црна Гора ќе се казни за прекршок физичко лице ако ракува со запаливи течности и гасови, а 
не ги исполнува пропишаните услови. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Прописи за спроведување на Законот 

Член 41 
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 на овој член ќе се применуваат прописите кои 

важеле до влегувањето во сила на овој Закон, доколку не се во спротивност со овој Закон. 
 

Усогласување на работењето и дејноста со Законот 
Член 42 

Стопанските  друштва, другите  правни лица и претприемачите кои се занимаваат со 
складирање, држење и промет со запаливи течности и гасови се должни своето работење и 
дејност 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. 
 

Престанок на важноста на Законот 
Член 43 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон 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 запаливи течности и гасови. 
 

Влегување во сила 
Член 44 

Овој Закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Црна Гора“. 

СУ-СК број 01-36/12 
Подгорица, април 2010 година 

Собрание на Црна Гора од 24-тиот состав 
 

Претседател 
Ранко Кривокапиќ, с.р. 

 
ИЗМЕНИ 
 

По извршеното порамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за 
запаливи течности и гасови, објавен во „Службен весник на Црна Гора“ број 26/10, се 
провлекла техничка грешка, па се дава  
 

Исправка на Законот за запаливи течности и гасови 
 



Исправката е објавена во „Службен весник на ЦГ“ број 31/2010 од 4.6.2010 година. 
 

Во членот 39 точка 8 наместо зборовите: „(член 32 став 1)“ треба да стојат зборовите: „(член 

31 став 1)“. 
Од Службата на Собранието на Црна Гора 


