
ПРЕДЛОГ 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
 

Член 1 
 Во Законот за експлозивни материи („Службен весник на ЦГ“ број 49/08), во член 3 
ставот 3 се менува и гласи: 
 „Стопански експлозиви се експлозивни материи кои се користат за кршење, 
растресување и ситнење на минерални суровини и други материјали, уривање на градежни и 
други објекти, при геофизички испитувања на теренот, како и обликување на предмети и 
материјали со енергијата ослободена од хемиската реакција на експлозивното разложување.“ 
 

Член 2 
 По член 4 се додава нов член кој гласи: 
 

„Употреба на родово чувствителен јазик 
Член 4а 

 Изразите кои се користат во овој Закон за физички лица во машки род, подразбираат 
исти изрази во женски род.“ 
 

Член 3 
 Во член 5 став 1 точка 1 зборот „(деeлаборација)“ се брише. 
 По точка 1 се додава нова точка која гласи: 
 „1а)  делаборацијата опфаќа дејствија за расклопување на одделни видови на 
муниција (куршуми, бомби, мини) на составни елементи и отстранување на барутот, 
експлозивот и другите материи од елементите и деловите на муницијата;“. 
 Точката 11 се менува и гласи: 
 „11) прирачен склад е посебна просторија во рамките на продажниот објект за оружје 
и муниција или продажниот објект за пиротехнички средства и служи за сместување на 
муницијата, ловечкиот барут, капислите за ловечка муниција и пиротехничките средства,чија 
вкупна количина на барут, вклучувајќи го и барутот во муницијата, не може да биде поголема 
од 20 кг барут или 150 кг бруто-пиротехнички средства;“. 
 Точката 12 се менува и гласи: 
 „12) контејнер за складирање е типски преносен склад изработен за складирање на 
експлозивни материи;“. 
 По точка 12 се додава нова точка која гласи: 
 „13) УН број е четирицифрен идентификациски број на опасна материја, утврден со 
Правилникот кој е прилог на четиринаесеттото изменето издание на Препораките за превоз на 
опасни материи, кои се објавени од страна на  Обединетите нации (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).“ 

 
Член 4 

 Во член 6 став 1 и член 7 по зборот „рециклажа“ во различен падеж се става запирка, а 
зборот „(деелаборација)“ во различен падеж, се заменува со зборот „делаборација“ во 
соодветниот падеж. 
 

Член 5 
 Во член 11 ставот 2 се брише. 
 

Член 6 
 Во член 12 став 6 и член 15 став 2 зборовите: „на економскиот развој“ се заменуваат 
со зборовите „на економија“. 

 
 



Член 7 
 Во член 22 ставот 1 се менува и гласи:  
 „Со производство на експлозивни материи можат да се занимаваат стопански друштва 
кои се регистрирани за вршење на таа дејност и кои имаат дозвола за производство на 
експлозивни материи (во натамошниот текст: производител).“ 
 

Член 8 
 Во член 23 став 2 зборовите: „висока стручна подготовка“ се менуваат со зборовите: 
„седмо ниво од националната рамка на квалификации, подниво еден (VII-1)“.  
 

Член 9 
 Во член 24 став 1 алинеја 1, член 34 став 1 алинеја 1 и член 48 став 1 алинеја 1 
зборовите: „Централен регистар на Стопанскиот суд“ се менуваат со зборовите: „Централен 
регистар на стопанските субјекти“.  
 

Член 10 
 Членот 25 се менува и гласи: 
 

„Рециклажа, делаборација и неутрализација 
Член 25 

 Производителот може да врши рециклажа, делаборација и неутрализација на 
експлозивните материи.“ 
 

Член 11 
 Членот 27 се менува и гласи: 
 „Производителот е должен експлозивните материи да ги сместува во складишни 
објекти.“ 
 

Член 12 
 По член 30 се додава ново потпоглавје и осум нови членови, кои гласат: 
 

 
„3а. Производство на местото на употреба  

 
Дозвола за производство на местото на употреба 

Член 30а 
 Со производство на експлозивни материи на местото на употреба може да се 
занимава стопанско друштво кое е регистрирано за вршење на таа дејност и кое има дозвола 
за производство на експлозивни материи на местото на употреба. 
 Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството. 
 Дозволата од став 1 од овој член се издава во времетраење од две години. 

 
Услови за производство на местото на употреба 

Член 30б 
 Стопанското друштво од член 30а од овој Закон мора да има: 
 - одговорно лице; 
 - лица кои ќе ракуваат со експлозивните материи при производството; 
 - специјализирана опрема за моментално и непосредно производство на експлозивни 
материи на местото на употреба; 
 - атест на производителот дека суровината за производство не е експлозивна, во 
согласност со УН бројот. 



 Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има седмо ниво од 
националната рамка на квалификации, подниво еден (VII-1) од соодветна насока и да ги 
исполнува условите за ракување од член 19 од овој Закон. 
 Лицата од став 1 алинеја 2 од овој член мора да имаат најмалку трето ниво од 
националната рамка на квалификации (III) и да ги исполнуваат условите за ракување од член 
19 од овој Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола за производство на местото на употреба 
Член 30в 

 Стопанското друштво од член 30а од овој Закон, со барањето за издавање на дозвола 
за производство на експлозивни материи на местото на употреба, покрај доказите за 
исполнување на условите од член 6 и 7 и член 24 став 1 алинеја 1,2,3,7 и 8 од овој Закон, 
приложува: 
 - податоци за местото на употреба каде што ќе се врши производството; 
 - податоци за времето во кое ќе се врши производството; 
 - образложение за оправданоста на производството на местото на употреба. 

 
Експлозивни материи кои се произведуваат на местото на употреба 

Член 30г 
 Стопанското друштво од член 30а од овој Закон може да ги произведува на местото на 
употреба следните експлозивни материи: 
 - амониум нитрат моментално и непосредно помешан со масла врз база на нафтени 
деривати, природни рафинирани масла или синтетички масла; 
 - амониум нитрат моментално и непосредно помешан со други материи со цел 
производство на експлозивни материи, но кој не е чувствителен на детонаторска каписла; 
 - експлозивни материи кои се создаваат со моментално и непосредно мешање на 
материи врз база на амониум нитрат и други материи, а кои сами по себе не се експлозивни. 
 

Забрана за пакување и складирање 
Член 30д 

 Стопанското друштво од член 30а од овој Закон е должно произведената експлозивна 
материја на местото на употреба моментално и непосредно да ја употреби со истурање во 
однапред подготвените мински дупнатини на местото на употреба. 
 Стопанското друштво од став 1 на овој член не може да ја пакува и да ја складира 
произведената експлозивна материја. 
   

Место на употреба 
Член 30ѓ 

 Местото на употреба на кое се врши производството на експлозивните материи мора 
да биде внатре во градилиштето, односно во истражно-експлоатацискиот простор и на 
безбедна оддалеченост од населени места, јавни патишта, подземни и надземни инсталации, 
во согласност со проектната документација. 
 

Постојана физичка заштита 
Член 30е 

 Местото на употреба на кое се врши производството на експлозивните материи мора 
да биде под постојана физичка заштита, во согласност со прописите со кои се уредува 
заштитата на имот и лица. 
 

Престанок на важење на дозволата 
Член 30ж 

 Дозволата за производство на експлозивни материи на местото на употреба 
престанува да важи на барање на стопанското друштво од член 30а на овој Закон, ако тоа 



стопанско друштво престане да ги исполнува условите од член 30б на овој Закон или со 
истекот на времето за кое е издадена дозволата. 
 Стопанското друштво од став 1 од овој член е должно да ги достави до 
Министерството евиденциите кое ги водело во согласност со овој Закон, во рок од осум дена 
од денот на конечноста на решението за престанок на важење на дозволата за производство 
на експлозивни материи на местото на употреба.“ 
 

Член 13 
 Во член 31 ставот 2 се менува и гласи: 
 „За промет со експлозивни материи, во смисла на овој Закон, не се смета продажбата 
на мало на пиротехнички средства од класа I, муниција, барут и иницијални каписли за 
муниција во продажните објекти на стопанските друштва, други правни лица и претприемачи 
на кои им е издадена дозвола за промет, во согласност со посебните прописи.“ 
 

Член 14 
 Во член 33 став 2 зборовите: „висока стручна подготовка од соодветна насока“ се 
заменуваат со зборовите: „седмо ниво од националната рамка на квалификации, подниво 
еден (VII-1) на рударски или друг соодветен факултет“. 
 

Член 15 
 Во член 37 став 1 по зборовите: „физичкото лице“ се става точка, а зборовите: „кое 
има дозвола за употреба на експлозивни материи“ се бришат. 
 

Член 16 
 Во член 38 ставот 5 се менува и гласи: 
 „Физичкото лице кое набавува пиротехнички средства класа I за сопствена употреба не 
мора да има дозвола за набавка.“ 
 

Член 17 
 Членот 42 се менува и гласи: 
 „Стопанското друштво, друго правно лице и претприемач е должно неупотребените 
експлозивни материи да ги смести во контејнер за складирање. 
 По исклучок од став 1 на овој член, во случај на еднократна употреба, непотрошените 
количини на експлозивни материи мораат да се уништат на градилиштето. 
 Максималната количина на експлозивни материи кои можат да се складираат во 
контејнерите за складирање е 1.000 кг стопански експлозив и 2.000 парчиња средства за 
палење.“ 
 

Член 18 
 Во член 43 став 1 зборовите: „или употребата“ се бришат. 
 

Член 19 
 Членот 45 се менува и гласи: 
 „Пиротехнички средства се: 
 1) пиротехнички средства за огномети, кои претставуваат пиротехнички средства за 
забава, и тоа: 
 - пиротехнички средства класа I, кои претставуваат мала опасност, создаваат 
занемарлива бучава и кои се наменети за надворешна употреба, вклучувајќи ги и 
пиротехничките средства наменети за употреба во простории, 
 - пиротехнички средства класа II, кои претставуваат мала опасност, создаваат мала 
бучава и кои се наменети за надворешна употреба, 



 - пиротехнички средства класа III, кои претставуваат средна опасност, а наменети се 
за употреба на големи отворени простори, чие ниво на бучава не е штетно за човековото 
здравје и кои можат да ги користат само стручно оспособени лица од член 19 од овој Закон, 
 - пиротехнички средства класа IV, кои претставуваат голема опасност, чие ниво на 
бучава не е штетно за човековото здравје и кои можат да ги користат само стручно 
оспособени лица од член 19 од овој Закон; 
 2) пиротехнички средства за употреба во театар, кои се употребуваат на внатрешна 
или на надворешна сцена, вклучувајќи и филмска и телевизиска продукција и тоа: 
 - пиротехнички средства класа Т1, кои преставуваат мала опасност, 
 - пиротехнички средства класа Т2, кои можат да ги користат само стручно оспособени 
лица од член 19 од овој Закон; 
 3) останати пиротехнички средства, и тоа: 
  -  пиротехнички средства класа П1, кои претставуваат мала опасност, а во кои спаѓаат 
и пиротехничките средства кои се составен дел на опремата на бродовите за потребите за 
спасување на море, 
 - пиротехнички средства класа П2, кои претставуваат голема опасност, а во кои 
спаѓаат градобијните ракети и кои може да ги користат само стручно оспособени лица од член 
19 од овој Закон. 
 Категоризацијата на пиротехничките средства, според начинот на употреба и 
намената, степенот на опасноста и јачината на бучавата, ја врши производителот. 
 Безбедносните услови кои мораат да ги исполнуваат пиротехничките средства според 
своите карактеристики и означувањето на пиротехничките средства ги пропишува 
Министерството.“ 
 

Член 20 
 По членот 45 се додаваат четири нови членови кои гласат: 

„Услови за продажба на пиротехнички средства 
Член 45а 

 Стопанското друштво, друго правно лице или претприемач од член 32 од овој Закон, 
за продажба на пиротехнички средства класа II и П1, покрај условите пропишани во член 33 
од овој Закон, мора да имаат: 
 - продажна просторија и 
 - најмалку едно вработено стручно оспособено лице од член 19 од овој Закон. 
 

Просторија за продажба на пиротехнички средства 
Член 45б 

 Продажната просторија од член 45а од овој Закон, покрај минимални технички и други 
услови утврдени со прописи со кои се уредува внатрешната трговија, мора да исполнува и 
посебни безбедносни услови. 
 Посебните безбедносни услови од став 1 на овој член ги пропишува Министерството, 
во согласност со органот на државната управа надлежен за работите на внатрешната 
трговија. 
 

Продажба на пиротехнички средства 
Член 45в 

 Пиротехничките средства од класа I можат да бидат во продажба во текот на годината 
и можат да се продаваат само на лица постари од 16 години, при што е дозволено во 
продажните објекти од член 31 став 2 од овој Закон да се држат до 100 кг бруто-пиротехнички 
средства класа I.  
 Пиротехничките средства од класа П1 можат да бидат во продажба во текот на 
годината, и можат да се продаваат само на правни и физички лица кои имаат регистрирани 
пловни објекти (чамец, јахта, брод и сл.) и за кои со прописите со кои се уредува поморската 



пловидба е утврдено дека мораат да бидат опремени со пиротехнички средства за спасување 
на море. 
 Пиротехничките средства од класа II можат да бидат во продажба во периодот од 20 
декември до 15 јануари и можат да се продаваат само на лица постари од 18 години. 
 Министерството може, заради заштита на животите, здравјето и безбедноста на 
луѓето, животната средина и имотите, да нареди да се скрати времето на продажба на 
пиротехничките средства од став 3 од овој член, како и да ја ограничи продажбата и 
употребата на одделни пиротехнички средства од класа II.  
 Министерството е должно наредбата од став 4 на овој член да ја објави во средствата 
за јавно информирање, најдоцна до 1 ноември од тековната година. 
 

Забрани 
Член 45г 

 Употребата на пиротехнички средства од класа II е забранета: 
 - во текот на годината, од 16 јануари до 19 декември, 
 - во затворени простории, 
 - на простор каде што се собираат поголем број на луѓе.“ 
 

Член 21 
 Во член 47 став 2 зборовите: „виша или висока стручна подготовка“ се заменуваат со 
зборовите: „најмалку петто ниво од националната рамка на квалификации (V)“. 
 Ставот 3 се брише. 
 

Член 22 
 Во член 50 став 3 зборовите: „класа I, II, III и IV“ се заменуваат со зборовите: „класа I, 
II, III, IV, Т1 и Т2“.  
 

Член 23 
 Во член 51 ставот 2 се менува и гласи:  
 „Со дозволата за изведување на јавен огномет се определува видот и класата на 
пиротехничките средства за таа намена, местото и времето на изведување на јавниот 
огномет, како и одговорното лице и лицето кое го изведува огнометот.“ 
 По став 2 се додаваат два нови става кои гласат: 
 „Со барањето од став 1 од овој член, се приложува: 
 - план за изведување на јавен огномет; 
 - согласност на сопственикот или корисникот на земјиштето, односно на објектот од кој 
се планира да се изведува јавниот огномет; 
 - писмен доказ дека во време на изведувањето на јавниот огномет е обезбедено 
присуство на единиците на локалната самоуправа надлежни за заштита и спасување. 
 Поблиските услови и безбедносни мерки за изведување на јавниот огномет, како и 
содржината на планот за изведување на јавен огномет, ги пропишува Министерството.   
 

Член 24 
 Во член 54 став 2 зборовите: „виша или висока стручна подготовка од соодветна 
насока“ се заменуваат со зборовите: „најмалку петто ниво од националната рамка на 
квалификации (V) од рударски или друг соодветен технички факултет“. 
 

Член 25 
 Во член 55 став 1 зборот „работи“ се заменува со зборот: „дејности“, а во алинејата 1 
зборовите: „Централен регистар на Стопанскиот суд“ се заменуваат со зборовите: „Централен 
регистар на стопанските субјекти“. 
 

 



Член 26 
 Во член 57 став 2 зборовите: „висока стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите: 
„седмо ниво од националната рамка на квалификации, подниво еден (VII-1)“. 
 

Член 27 
 Во член 58 став 3 алинеја 1 зборовите: „средна, виша или висока стручна подготовка“ 
се заменуваат со зборовите: „најмалку четврто ниво од националната рамка на квалификации 
(IV)“. 
 Во алинејата 3 зборовите: „средна стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите: 
„четврто ниво од националната рамка на квалификации (IV)“, а зборовите „виша или висока 
стручна подготовка“ со зборовите: „најмалку петто ниво од националната рамка на 
квалификации (V)“. 
 

Член 28 
 Во член 59 став 3 алинеја 1 зборовите: „виша или висока стручна подготовка“ се 
заменуваат со зборовите: „најмалку петто ниво од националната рамка на квалификации (V)“. 
 Во алинеја 3 зборовите: „виша стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите: „петто 
ниво од националната рамка на квалификации (V)“, а зборовите: „висока стручна подготовка“ 
со зборовите: „седмо ниво од националната рамка на квалификации, подниво еден (VII-1)“. 
 

Член 29 
 Во член 61 став 3 алинеја 1 зборовите: „средна, виша или висока стручна подготовка“ 
се заменуваат со зборовите: „најмалку четврто ниво од националната рамка на квалификации 
(IV)“. 
 Во алинеја 3 зборовите: „средна стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите: 
„четврто ниво од националната рамка на квалификации (IV)“, а зборовите „виша или висока 
стручна подготовка“ со зборовите: „најмалку петто ниво од националната рамка на 
квалификации (V)“. 
 

Член 30 
 Во член 63 став 1 алинеја 2 зборовите: „средна стручна подготовка“ се заменуваат со 
зборовите: „четврто ниво од националната рамка на квалификации (IV)“. 
 
 
 

Член 31 
 Во член 75 после зборот „растојанија“ се додаваат зборовите: „и границите на зоните 
на опасност“. 

Член 32 
 Член 76 се менува и гласи: 
 „Министерството води евиденција за: 
 - правните и физичките лица кои се овластени, односно именувани за оценување на 
усогласеноста на експлозивните материи; 
 - експлозивните материи за кои е издадена дозвола за ставање во промет; 
 - издадените дозволи за производство, промет, набавка на експлозивни материјали, 
вршење на дејноста за јавни огномети, изведување на јавни огномети, вршење на дејности на 
минирање и одобренија за вршење на минерски работи; 
 - издадените дозволи за производство на експлозивни материи на местото на 
употреба; 
 - одземените примероци на експлозивни материи. 
 Стопанското друштво кое произведува експлозивни материи води евиденции за видот 
и количините на произведените, продадените, уништените, вратените, исчезнатите или 
отуѓените експлозивни материи.  



 Стопанското друштво кое произведува експлозивни материи на местото на употреба 
води евиденции за видот и количината на произведените, употребените и уништените 
експлозивни материи. 
 Стопанското друштво, друго правно лице и претприемач кои вршат промет, набавка 
и/или употребуваат експлозивни материи, водат евиденции за количината и видот на 
набавените, продадените, употребените, уништените, вратените, исчезнатите или отуѓените 
експлозивни материи. 
   Евиденциите од став 1 и 2 од овој член се чуваат 10 години, а евиденциите од став 3 и 
4 од овој член пет години. 
 Содржината и начинот на водење на евиденциите од став 1, 2, 3 и 4 од овој член ги 
пропишува Министерството.“ 

 
 

Член 33 
 Во член 79 став 1, после алинеја 7 се додаваат две нови алинеи кои гласат: 
 „- забрани производството на експлозивни материи на местото на употреба поради 
неправилности направени при преземање на одделни мерки кои можат да го загрозат животот 
и здравјето на луѓето или животната средина; 

- забрани изведување на јавен огномет, доколку на лице место утврди дека не се 
исполнети условите за негово изведување;“. 

                                                           
                                                             Член 34 
Членот 80 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 1.500 евра до 16.000 евра ќе се казни за прекршок правното 

лице, ако:  
1) не донесе општ акт за спроведување на мерки од член 6 став 1 од овој Закон (член 6 

став 2); 
2) не обезбеди постојана физичка и техничка заштита на објектите во кои се врши 

производство или складирање на експлозивни материи (член 8); 
3) не организира и контролира спроведување на пропишаните мерки на заштита (член 

9); 
4) за губење или кражба на експлозивните материи веднаш, а најдоцна во рок од еден 

час по сознанието, не го извести Министерството и органот на управа надлежен за работите 
на полицијата (член 10); 

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

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

ракување со експлозивни материи (член 19 став 1); 
8) 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; 

9) истражува нови видови експлозивни материи без дозвола за истражување што ја 
издава Министерството (член 28 став 2 и 3); 

10) произведува експлозивни материи на местото на употреба без дозвола за 
производство на експлозивни материи на местото на употреба што ја издава Министерството 
(член 30а став 1 и 2); 

11) не ја употреби експлозивната материја произведена на местото на употреба 
моментално и непосредно со истурање во однапред подготвени мински дупнатини (член 30д 
став 1); 

12) пакува и складира експлозивна материја произведена на местото на употреба 
(член 30д став 2); 



13) за местото на употреба на кое се врши производство на експлозивни материи не 
обезбеди постојана физичка заштита (член 30е); 

14) врши промет со експлозивни материи без дозвола за промет со експлозивни 
материи што ја издава Министерството (член 32 став 1 и 2); 

15) продава експлозивни материи на стопанско друштво, друго правно лице, 
претприемач или физичко лице кое нема дозвола за набавка на експлозивни материи и 
спротивно на количините наведени во дозволата за набавка на експлозивни материи (член 
35); 

16) набави експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 37 став 1); 
17) продава пиротехнички средства од класа I на лица помлади од 16 години, односно 

во продажни објекти од член 31 став 2 од овој Закон држи повеќе од 100 кг пиротехнички 
средства класа I (член 45в став 1); 

18) продава пиротехнички средства од класа П1 на правни и физички лица кои немаат 
регистрирани пловни објекти (чамец, јахта, брод и сл.) (член 45в став 2); 

19) врши продажба на пиротехнички средства во периодот кога продажбата е 
забранета, односно продава пиротехнички средства од класа II на лица помлади од 18 години 
(член 45в став 3); 

20) изведува јавни огномети без дозвола за вршење на дејноста јавен огномет и 
дозвола за изведување на јавен огномет што ја издава Министерството (член 46); 

21) врши минерски работи без дозвола од Министерството (член 53); 
22) 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); 

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

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

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

26)  производните и складишните објекти ги употребува без одобрение на 
Министерството (член 74); 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице 
со парична казна од 300 евра до 1.500 евра. 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни претприемачот со парична казна од 750 
евра до 4.000 евра.“ 

 
                                                          Член 35 
Членот 81 се менува и гласи:  
„Со парична казна од 1.500 евра до 10.000 евра ќе се казни за прекршок правното 

лице, 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 важењето на 
дозволата за производство на експлозивни материи не ги достави на Министерството 
евиденциите кои 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 вршење на дејноста (член 30); 



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

5) набавува експлозивни материи потребни за вршење на минерски работи и 
пиротехнички средства за изведување на јавни огномети во количини кои не може да ги 
складира (член 40); 

6) продаде експлозивни материи, а не задржи еден примерок од дозволата за набавка 
на експлозивни материи, а вториот не му го врачи на лицето кое врши набавка или во таа 
дозвола не го назначи видот и количината на продадените експлозивни материи (член 41 став 
2); 

7) не ги смести неупотребените експлозивни материи во контејнер за складирање 
(член 42 став 1); 

8) непотрошените количини на експлозивни материи за еднократна употреба не ги 
уништи на градилиштето (член 42 став 2); 

9) во контејнерите складира поголеми количини на стопански експлозив и средства за 
палење од пропишаните количини (член 42 став 3); 

10) употреби експлозивни материи на места на кои надлежниот орган определил 
забрана за вршење на работите чие изведување бара употреба на тие материи (член 44 став 
2); 

11) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на важењето на 
дозволата за дејност изведување на јавен огномет не ги достави на Министерството 
пропишаните евиденции (член 49 став 2); 

12) изведува јавен огномет без дозвола или ако изведува јавен огномет на место, во 
време, со вид и класа на пиротехнички средства спротивни на дозволата за изведување на 
јавен огномет (член 51 став 2); 

13) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на дозволата за 
вршење на минерски работи не ги достави на Министерството пропишаните евиденции (член 
56 став 2); 

14) не изработи план за минирање или не изведе минирање според планот за 
минирање (член 57 став 1); 

15) врши минерски работи во населено место или во близина на населено место, а 
најдоцна 24 часа пред вршењето на минирањето не го извести Министерството, органот на 
управа надлежен за полициски работи, јавноста преку средствата за информирање и три дена 
пред вршењето на минирањето во писмена форма не ги извести стопанските друштва и 
другите правни лица кои управуваат со патиштата, железницата, водоводот, електричните 
или телефонските водови или сличните објекти (член 57 став 3); 

16) работите за надземно минирање, специјално минирање, подземно минирање или 
минирање при разминирање ги изведуваат лица кои немаат одобрение за вршење на 
минерски работи или за вршење на одделни видови на минирање (член 58, 59, 60 и 61); 

17) 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; 

18) во производниот и складишниот објект, во прирачните складови и контејнери во кои 
се чуваат повеќе видови на експлозивни материи не ги смести тие материи во одвоени 
простори или во посебни за тоа изградени прегради, или средствата за палење ги држи 
заедно со експлозивните материи (член 68); 

19) не води и не ги чува пропишаните евиденции за видот и количината на 
произведените, продадените, употребените, уништените, вратените, исчезнатите или 
отуѓените експлозивни материи  (член 76 став 2 и 5); 

20) не води и не ги чува пропишаните евиденции за видот и количината на 
произведените, употребените и уништените експлозивни материи кои се произведени на 
местото на употреба (член 76 став 3 и 5); 



21) не води и не ги чува пропишаните евиденции за количината и видот на набавената, 
продадената, употребената, уништената, вратената, исчезнатата или отуѓената експлозивна 
материја (член 76 став 4 и 5).  

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице 
со парична казна од 300 евра до 1.000 евра. 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни претприемачот со парична казна од 750 
евра до 2.500 евра.“ 

 
Член 36 

 Членот 82 се менува и гласи:  
 „Со парична казна од 200 евра до 550 евра ќе се казни за прекршок физичкото лице, 
ако: 
 1) по употребата на преостанатите количини на експлозивни материи не ги врати на 
стопанското друштво, на другото правно лице или претприемачот кај кој ги набавило или ако 
не ги уништи стручно оспособено лице и за тоа не го извести Министерството и органот на 
управата надлежен за полициски работи (член 38 став 4); 
 2) употребува пиротехнички средства од класа II вон дозволениот период (член 45г 
став 1 алинеја 1); 
 3) пиротехничките средства ги употребува во дозволениот период во затворени 
простории (член 45г став 1 алинеја 2); 
 4) врши работи на 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); 
 5) ги изведува работите за подготовка на минирање, а не ги исполнува условите од 
член 63 став 1 од овој Закон.“ 
  

Член 37 
 По членот 83 се додава нов член кој гласи: 

„Рок за донесување на подзаконски акти  
Член 83а 

 Подзаконските акти од член 45б став 2 и член 51 став 4 од овој Закон ќе се донесат во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон.“ 
 

Член 38 
 По членот 87 се додава нов член кој гласи: 

„Престанок на важност 
Член 87а 

 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“ број 40/11).“ 
 

Член 39 
 Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Црна Гора“. 
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Собрание на Црна Гора од 25-ти состав 
Претседател, 

Ранко Кривокапиќ, с.р. 


