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ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Предмет 

Член 1 

Превоз на опасни материи во патниот, железничкиот, поморскиот и воздушниот 

сообраќај се врши во согласност со овој Закон  и потврдени меѓународни договори со кои се 

уредува превозот на опасни материи (во понатамошниот текст: меѓународен договор). 

Во согласност со овој Закон , превозот на опасни материи подразбира и товарање и 

истовар на опасни материи, промена на видот на превозно средство, како и запирање коешто 

е предизвикано од незгода или сообраќајна несреќа.   

 

Исклучоци 

Член 2 

Одредбите  на овој Закон  не се применуваат за превоз на опасни материи: 

1) што деловно претпријатие, друго правно лице или претприемач го врши за 

потребите на својата дејност во една техничко-технолошка целина (фабрички круг и сл.); 

2) со превозни средства на Војската на Црна Гора, како и воени сили на други држави 

и организации кои во согласност со посебни меѓународни договори ја користат сообраќајната 

инфраструктура во Црна Гора.    

Опасни материи 

Член 3 

Во согласност со овој Закон , опасни материи се: 

- класа 1.    експлозивни материи и предмети;  

- класа 2.    гасови; 

- класа 3.    запаливи течности; 

- класа 4.1  запаливи цврсти материи; 

- класа 4.2  самозапаливи материи; 

- класа 4.3  материи што во допир со вода ослободуваат запаливи гасови; 

- класа 5.1  оксидирачки материи; 

- класа 5.2  органски пероксиди; 



- класа 6.1  отрови; 

- класа 6.2  заразни материи; 

- класа 7.    радиоактивни материјали; 

- класа 8.    корозивни (нагризувачки) материи; 

- класа 9.    останати опасни материи. 

 

Употреба на родово чувствителен јазик 

Член 4 

Изразите кои во овој Закон  се користат за физички лица во машки род, подразбираат 

исти изрази во женски род. 

 

 

 

Значење на користената терминологија 

Член 5 

Изразите употребени во овој Закон  ги имаат следните значења: 

1) амбалажа е сад или повеќе садови или товарен простор наменет за пакување или 

полнење со опасни материи (кутии, буриња, вреќи, канистри/резервоари, комбинирана 

амбалажа, садови, цистерни, IBC, контејнери и останати единици амбалажа); 

2) пакување е единица амбалажа во која е затворена или наполнета опасна материја 

и како таква целина е подготвена за превоз; 

3) возило е секое моторно возило наменето за возење по пат, опремено со најмалку 

четири тркала чијашто најголема проектирана брзина преминува 25 км/ч, на кое е додадено 

приклучно возило, освен возила кои се движат по шини, трактори за земјоделство и 

шумарство, како и сите подвижни машини чијашто брзина не преминува 40  км/ч;     

4) возач е лице кое управува со возило што превезува опасна материја во патниот 

сообраќај; 

5) вагон е железничко возило без сопствен погон кое се движи на сопствени тркала по 

железнички шини и е наменето за превоз на опасни материи; 

6) испраќач е деловно претпријатие, друго правно лице и претприемач кое ја предава 

опасната материја за превоз; 

7) превозник е деловно претпријатие, друго правно лице и претприемач кое ја 

превезува опасната материја; 

8) организатор на превоз на опасни материи (шпедитер) е деловно претпријатие, 

друго правно лице и претприемач кое организира превоз или врши други работи поврзани со 

превозот на опасни материи; 

9) примач е деловно претпријатие, друго правно лице и претприемач кое ја презема 

опасната материја;  

10) амбалажер (пакувач) е лице вработено кај испраќачот кое пакува, полни или 

подготвува за превоз; 

11) полнач е лице вработено кај испраќачот кое опасната материја во течна, гасовита, 

прашеста или расфрлена состојба ја полни во товарни простори на превозно средство 

наменето за превоз на опасни материи, односно врши подготовка на наполнети товарни 

простори и превозни средства за превоз; 



12) незгода е настан во кој е прекинат или запрен превозот на опасна материја поради 

протекување, истекување, просипување, паѓање на опасната материја, кршење на 

амбалажата или пожар; 

13) учесник во превоз на опасна материја е испраќач, превозник, примач, 

натоварувач, амбалажер (пакувач), полнач и давател на услуги за претовар кога се врши 

промена на превозно средство во превозот на опасна материја; 

14) товарање и истовар на опасни материи се постапки кои подразбираат товарање, 

истурање, претоварање, преточување, растоварање, точење, чување и други постапки 

поврзани со товарањето и растоварањето на опасна материја; 

15) UN број е четирицифрен идентификациски број на опасната материја, утврден со 

Правилник кој е прилог на четиринаесеттото изменето издание на Препораките за превоз на 

опасни материи објавени од страна на Обединетите нации (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).       

 

 

 

II. ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Места за товарање и истовар на опасни материи 

Член 6 

Товарање и истовар на опасни материи може да се врши само на места на кои не се 

загрозува животот и здравјето на луѓето, животната средина и материјалните добра, во 

согласност со прописите со кои се уредува заштитата на животната средина. 

Местата на кои се врши товарање или истовар на опасни материи мора да бидат 

снабдени со апарати и други уреди за гаснење на пожар, обезбедени на соодветен начин и на 

видно место означени со ознаки за опасност.   

 

Уреди за товарање и истовар на опасни материи 

Член 7 

Уредите за товарање и истовар на опасни материи мора да бидат исправни така што 

за време на нивната употреба да се исклучи секаква можност за протекување, односно 

истекување или истурање на опасната материја, како и максимално да се намали можноста за 

емисија на загадувачки материи во воздухот или оштетување на амбалажата. 

Испраќачот или примачот кои вршат товарање и истовар на опасна материја се 

должни да ја контролираат исправноста на уредите и електричните инсталации на местата на 

кои се врши товарање и истовар на опасни материи, да се грижат за исправноста на 

техничките уреди, опремата и другите средства за заштита од пожар и експлозии, како и за 

заштита на животната средина и за тоа да водат соодветна евиденција.     

 

Забрани при товарање и истовар  

Член 8 

На местата на кои се врши товарање или истовар на опасна материја, забрането е: 

1) држење на материи и уреди кои можат да предизвикаат пожар или да овозможат 

негово ширење; 

2) држење на отворен пламен или работење со отворен пламен (заварување и сл.); 

3) пушење и употреба на средства за палење (кибрит, запалка и сл.); 

4) користење на уреди или средства кои имаат ложиште; 



5) користење на алати или други уреди кои искрат;    

6) поставување на надземни електрични водови без оглед на напонот; 

7) пуштање во работа на мотор на возило; 

8) присуство на лица кои непосредно не учествуваат во товарањето или истоварот на 

тие материи. 

Доколку товарањето и истоварот на опасни материи на аеродром се врши надвор од 

посебно место одредено за товарање и истовар на опасни материи во согласност со член 10 

од овој Закон  , на местото на товарањето и истоварот можат да се наоѓаат  лица кои вршат 

работи на прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж, товар или пошта и пружање 

други услуги на земја.          

 

Време на вршење на товарање и истовар  

Член 9 

По правило, товарање и истовар на опасни материи се врши дење. 

Доколку товарање или истовар на опасни материи се врши ноќе, осветлувањето на 

местото на товарање и истовар мора да биде електрично, и сите електрични инсталации, 

уреди и осветлување да бидат изработени така што не можат да предизвикаат пожар или 

експлозија.     

 

Посебно место за товарање и истовар  

Член 10 

Товарање и истовар на опасни материи на железнички станици, во пристаништа, како 

и на аеродроми, се врши на посебни места кои ги одредува орган на државната управа 

надлежен за работи на заштита и спасување (во понатамошниот текст: Министерство), со 

согласност на органот на државната управа надлежен за работи од  сообраќај и поморство и 

органот на управата надлежен за работи за заштита на животната средина. 

 

III. ОПШТИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

1. Обврски на учесниците во превозот на опасни материи 

 

Обврски на испраќачот 

Член 11 

Испраќачот може да предаде опасна материја за превоз ако: 

1) не е забранет превозот на опасната материја; 

2) е издадено одобрение за превоз на опасната материја во согласност со Законот; 

3) е пакувана или полнета во амбалажа која ги исполнува условите во согласност со 

член 21 од овој Закон  ; 

4) амбалажата во која се наоѓа опасната материја се означи со знаци за 

предупредување, натписи, ознаки  и налепници за означување опасност, во согласност со 

меѓународниот договор; 

5) се исполнети условите за превоз, товарање, ракување, чување, чистење и 

деконтаминирање, како и други услови во согласност со овој Закон  и меѓународниот договор;   

6) на превозникот му предаде исправа и упатство од член 12 на овој Закон ; 

7) се применети и други мерки за безбедност во согласност со овој Закон  и 

меѓународниот договор.   



 

Исправа за превоз и упатство за посебни мерки за безбедност  

Член 12 

За секоја пратка на опасна материја испраќачот му предава на превозникот исправа за 

превоз на опасна материја и упатство за посебни мерки за безбедност. 

Исправата за превоз на опасна материја содржи: 

1) место на товарање; 

2) вид на пакувањето/амбалажата; 

3) податоци за видот на опасната материја (UN број, класа, хемиски, технички и 

трговски назив на опасната материја, како и идентификациски број во согласност со 

меѓународните договори); 

4) податоци за количеството на опасната материја (бруто и нето-маса, број на парчиња 

и др.); 

5) изјава дека се исполнети пропишаните услови за превоз на опасна материја (во 

однос на амбалажата, означувањето, пакувањето и сл.); 

6) назив и седиште, односно име и адреса на испраќачот и примачот; 

7) изјава дека со исправата за превоз на опасна материја на превозникот му е 

предадено и упатство за посебни мерки за безбедност; 

8) потпис и печат на испраќачот. 

Покрај податоците од став 2 на овој член, исправата за превоз на опасна материја во 

воздушниот сообраќај содржи и податоци за друга класа на опасност, доколку постои, група и 

број на пакување, и други податоци во согласност со меѓународните договори. 

Испраќачот кој ја предава опасната материја за превоз во воздушен сообраќај му 

предава на превозникот два примерока од исправата за превоз на опасна материја, а еден 

примерок задржува и го чува најмалку три месеци. 

Упатството за посебните мерки за безбедност содржи: 

1) податоци за видот на опасноста што ја претставува и последиците што може да ги 

предизвика опасната материја;  

2) преглед на посебните мерки што треба да се преземат при превозот на опасната 

материја и мерките за спречување, односно ублажување на штетните последици што можат 

да настанат поради незгода или неисправност на превозното средство; 

3) постапување со лицето кое доаѓа во допир со опасната материја; 

4) број на телефонот на оперативно-комуникацискиот центар 112 во Министерството 

(ОКЦ) кој мора да се извести за незгодата или сообраќајната несреќа што се случила при 

превозот на опасната материја. 

По исклучок, испраќачот кој ја предава опасната материја за превоз во воздушен 

сообраќај, чијшто превоз не е забранет со меѓународен договор, не е обврзан да го предава 

упатството од став 5 на овој член. 

 

Обврски на амбалажерот (пакувачот) 

Член 13 

При пакување на опасната материја амбалажерот (пакувачот) е должен да применува 

мерки за безбедност и пакувањето да го означи со знаци за предупредување, натписи, ознаки 

и налепници за означување опасност, во согласност со овој Закон  и меѓународниот договор.  

 

Обврски на полначот 



Член 14 

Полначот е должен: 

1) пред полнење на опасната материја во товарниот простор на превозното средство 

наменето за превоз на опасни материи (во понатамошниот текст: товарен простор), да 

провери дали товарниот простор и неговата опрема се исчистени и технички исправни и дали 

е истечен рокот за контрола на неговата исправност; 

2) товарниот простор се полни само со опасната материја што смее да се превезува во 

тој товарен простор; 

3) при полнење на опасната материја во повеќеделен товарен простор наменет за 

превоз на различни опасни материи, да ги применува мерките за безбедност пропишани со 

овој Закон  и меѓународниот договор; 

4) при полнење на опасната материја во товарниот простор да се придржува до 

пропишаниот степен на полнење, односно масата на полнење по литар волумен; 

5) пред и после полнењето на опасната материја во товарниот простор да ја провери 

исправноста на уредите за одвод; 

6) да обезбеди дека на надворешната страна на товарниот простор кој се полни не се 

наоѓаат остатоци од опасни материи; 

7) товарниот простор да се полни само на одредено и посебно уредено место за 

полнење; 

8) да применува и други мерки за безбедност во согласност со овој Закон  и 

меѓународните договори.   

 

Обврски на превозникот 

Член 15 

Превозник може да превезува опасна материја само ако: 

1) не е забранет превоз на опасната материја; 

2) поседува одобрение за превоз на опасна материја, во согласност со Законот; 

3) се исполнети условите и мерките за безбедност кои се однесуваат на начинот на 

превоз, заедничкото товарање, ракувањето, чистењето и деконтаминацијата на товарните 

простори, како и други мерки во согласност со Законот и меѓународниот договор; 

4) користи превозни средства кои ги исполнуваат условите од член 25 на овој Закон; 

5) превозното средство е правилно натоварено и оптоварено во согласност со 

најголемото дозволено количество на опасна материја; 

6) поседува исправа за превоз на опасна материја и упатство за посебни мерки за 

безбедност во согласност со член 12 од овој Закон. 

Покрај условите од став 1 на овој член, превозникот во воздушниот сообраќај мора да 

поседува соодветна потврда дека ги исполнува условите за превоз на опасни материи во 

воздушниот сообраќај, издадена од надлежни органи на државата на превозникот.   

 

Обврски на учесниците во превозот на опасни материи 

Член 16 

Со оглед на видот на предвидливи опасности, учесниците во превозот на опасни 

материи се должни да ги преземат сите потребни мерки за да се спречи незгода, односно во 

најголема можна мерка да се намалат последиците од незгодата.  

 

Мерки во случај на губење на опасни материи 



Член 17 

Во случај на губење на опасната материја при превозот, превозникот е должен да 

преземе потребни мерки за нејзино пронаоѓање и за опасноста која ја претставува опасната 

материја да го извести Министерството и органот на управа надлежен за полициски работи, а 

во зависност од видот и количеството на опасната материја, и органот на државната управа 

надлежен за здравствени прашања, органот за прашања за заштита на животната средина и 

органот на управата надлежен за инспекциски активности.    

 

Мерки во случај на незгода 

Член 18 

Во случај на незгода, превозникот е должен да ја обезбеди, собере и отстрани 

опасната материја или на друг начин да ја направи безопасна и за тоа да го извести 

Министерството, а во зависност од видот и количеството на опасната материја, и органот на 

државната управа надлежен за здравствени прашања, органот за прашања за заштита на 

животната средина, органот на управата надлежен за полициски работи и органот на 

управата надлежен за инспекциски активности. 

Доколку превозникот не е во можност да ја собере, отстрани, смести на одредено 

место или на друг начин да ја обезбеди истурената или излеаната опасна материја, 

Министерството ќе повика деловно претпријатие, друго правно лице или претприемач, кое 

располага со технички средства за извршување на таква работа, да го направи тоа на сметка 

на превозникот.  

Доколку поради неисправност на превозното средство или во случај на сообраќајна 

несреќа истурената или излеаната опасна материја треба да се претовари, претоварот го 

врши превозникот надвор од патот при што е должен да преземе потребни мерки за 

безбедност во присуство на органот на управата надлежен за полициски работи.   

 

Обврски на примачот 

Член 19 

Примачот е должен: 

1) во најкус рок да ја преземе опасната материја и да обезбеди место за товарање, 

односно одделување на опасната материја од присуството на други превозни средства и 

лица; 

2) да обезбеди неопходна опрема за истовар или одделување на опасната материја; 

3) да го изврши товарањето или одделувањето на опасната материја на начин 

пропишан со Законот и меѓународните договори;  

4) да ги отстрани опасните материи истурени при истоварот или одделувањето; 

5) да исчисти или да изврши деконтаминација на превозното средство и товарниот 

простор и да обезбеди после чистењето или деконтаминацијата од превозното средство да се 

отстранат знаците за предупредување, натписите, ознаките и налепниците за означување 

опасност; 

6) да ја истовари или истече опасната материја на местото одредено за тоа и на 

посебно опремено место; 

7) да применува и други мерки за безбедност во согласност со овој Закон  и 

меѓународниот договор. 

Доколку превозот на опасни материи  се врши во воздушниот сообраќај, работите од 

став 1 на овој член, до предавањето на опасните материи на примачот, ги врши деловно 



претпријатие или претприемач кое извршува работи на прифаќање и испраќање на авиони, 

товар или пошта на аеродром.    

 

Ограничувања во превозот на опасни материи 

Член 20 

Опасна материја не смее да се превезува во ист простор со животни намирници, 

добиточна храна, лекови и предмети за општа употреба што подлежат на здравствен надзор. 

По исклучок од став 1 на овој член, во воздушниот сообраќај опасни материи можат да 

се превезуваат во ист простор со товарот, односно стоките од став 1 на овој член, само ако се 

исполнети условите во согласност со меѓународниот договор. 

 

 

 

2. Пакување на опасни материи 

 

Амбалажа 

Член 21 

Амбалажата мора да биде: 

1) изработена така што да обезбедува заштита на животот и здравјето на луѓето и 

животната средина при превоз на опасна материја; 

2) изработена и затворена така што да спречува губење на содржината при подготовка 

за превоз и вообичаени услови за превоз на опасна материја (поради вибрации или промена 

на температурата, влажноста или промена на притисокот, надморската височина и сл.); 

3) заедно со непропустлива арматура, во сите делови, доволно цврста и отпорна и да 

гарантира непропустливост во текот на превозот; 

4) затворена во согласност со упатствата на производителот; 

5) доволно отпорна да поднесе удари и оптоварувања до кои доаѓа за време на 

превозот, вклучително и претовар меѓу превозни средства и меѓу превозни средства и 

складишта, како и секое вадење од палети или од надворешна амбалажа поради подоцнежно 

рачно или машинско ракување;  

6) изработена од материјал што не смее да создава опасни соединенија со опасната 

материја која се наоѓа во неа; 

7) да исполнува и други услови во согласност со меѓународните договори. 

Доколку опасната материја е пакувана во амбалажа осетлива на влага, товарниот 

простор во превозното средство во кој е сместена таквата амбалажа мора да биде заштитен и 

покриен со непропустлива покривка. 

 

Празна и нечиста амбалажа 

Член 22 

Празната и неисчистена амбалажа во која се наоѓала опасна материја мора да биде 

затворена и означена на ист начин како да е наполнета со опасна материја. 

Превозното средство со кое се превезува амбалажата од став 1 на овој член мора да 

биде означено на ист начин како и превозното средство со кое се превезува амбалажа 

наполнета со опасна материја. 



Повратната амбалажа не смее повторно да се користи пред да биде прегледана за да 

се утврди дали на каков било начин станала несоодветна. При повторно користење 

амбалажата мора добро да се исчисти или со други постапки да се приспособи на намената. 

 

Означување на амбалажата 

Член 23 

Производителот на амбалажата е должен амбалажата што ја става во промет да ја 

означи во согласност со меѓународниот договор.   

 

Забрана за означување на амбалажата и превозното средство 

Член 24 

Забрането е амбалажата и превозното средство со кои не се врши превоз на опасни 

материи да се означуваат со знаци за предупредување, натписи, ознаки и налепници за 

означување на опасност. 

 

Превозни средства 

Член 25 

Превозните средства со кои се превезуваат опасни материи мора да бидат технички 

исправни, изработени, опремени и обележани во согласност со Законот и меѓународниот 

договор.  

 

 

3. Советник за безбедност на превоз на опасни материи и лица кои учествуваат во 

превозот на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 

 

Советник за безбедност  

Член 26 

Превозникот во патниот и железничкиот сообраќај, како и испраќачот и примачот, се 

должни од редот на вработените да одредат, или по договор да ангажираат, најмалку едно 

лице задолжено за безбедност на превозот на опасни материи, кое има најмалку VI ниво на 

образование од националната рамка на квалификации и уверение за оспособеност за 

безбедност во превозот на опасни материи издадено во согласност со овој Закон  и 

меѓународниот договор (во понатамошниот текст: советник за безбедност). 

Бројот на советници за безбедност кај превозник во железничкиот сообраќај се 

одредува во зависност од бројот на вработените и стручно оспособените за работи на превоз 

на опасни материи, обемот на работите на вработените во превозот на опасни материи, како 

и вработените на спречување на техничко-технолошки опасности во превозот на опасни 

материи.  

Поблиски критериуми за одредување на бројот на советници за безбедност од став 2 

на овој член пропишува органот на државната управа надлежен за работи од сообраќајот. 

 

Податоци и евиденција за советник за безбедност  

Член 27 

Субјектите од член 26 став 1 на овој Закон  се должни, најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на одредувањето, односно ангажирањето на советник за безбедност, да му достават на 



Министерството податоци за советникот за безбедност, и за секоја промена на тие податоци 

да го известат Министерството во рок од 5 дена. 

За податоците од став 1 на овој член Министерството води евиденција.  

Поблиските податоци од став 1 на овој член, како и содржината и начинот на водење 

на евиденцијата од став 2 на овој член, ги пропишува Министерството. 

 

Активности на советникот за безбедност  

Член 28 

Советникот за безбедност: 

1) следи прописи и меѓународни договори од областа на превозот на опасни материи; 

2) врши контрола на ракувањето со опасни материи; 

3) ја следи промената на мерките за безбедност пропишани со овој Закон  и 

меѓународниот договор; 

4) спроведува соодветни мерки наменети за спречување на незгоди; 

5) ја проверува опремата што се користи во превозот и при товарање или истовар на 

опасни материи; 

6) одредува примена на соодветни мерки во случај на незгода; 

7) ги советува вработените кои вршат активности поврзани со превоз на опасни 

материи; 

8) следи оспособување на вработените поврзано со превоз на опасни материи и води 

евиденција  за нивното оспособување; 

9) изготвува годишен извештај за примена на мерки за безбедност во превозот на 

опасни материи; 

10) врши и други активности во согласност со овој Закон  и меѓународните договори. 

Лицата од член 26 став 1 на овој Закон  се должни годишниот извештај од став 1 точка 

9 на овој член, да го достават до Министерството најдоцна до 1 март во тековната година за 

претходната година. 

 

Образование и оспособување на советникот за безбедност 

Член 29 

Образование и оспособување на кандидати за советник за безбедност спроведува 

организатор на образование за возрасни кој има лиценца за работа (во понатамошниот текст: 

организатор на образование), во согласност со прописите со кои се уредува областа на 

образованието. 

Образованието и оспособувањето на кандидати од став 1 на овој член се врши според 

програма за образование во согласност со прописите со кои се уредува образованието на 

возрасни. 

Во зависност од видот на превозот, програмата од став 2 на овој член мора да биде во 

согласност со Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни материи во патниот 

сообраќај (во понатамошниот текст: Спогодба ADR), односно со Конвенцијата за меѓународен 

железнички превоз (COTIF), Додаток Ц – Правилник за меѓународен превоз на опасни 

материи со железница (во понатамошниот текст: Правилник RID). 

Спогодбата ADR и Правилникот RID се објавуваат на интернет-страницата на 

Министерството.      

 

Проверка на знаењето 



Член 30 

Проверка на знаењето на кандидатот за советник за безбедност спроведува комисија 

што ја формира Министерството.  

Членовите на комисијата од став 1 на овој член се претставници на Министерството, 

органот на државната управа надлежен за сообраќајни работи и Центарот за стручно 

образование. 

Поблизок начин на организирање и спроведување на проверка на знаењето од став 1 

на овој член пропишува Министерството.  

 

Уверение 

Член 31 

Уверение за оспособеност за безбедност при превоз на опасни материи од член 26 

став 1 на овој Закон  издава Министерството. 

Уверението од став 1 на овој член важи пет години. 

За издадените уверенија од став 1 на овој член, Министерството води евиденција.  

Уверението за оспособеност за безбедност при превоз на опасни материи кое го издал 

надлежен орган на друга држава важи и во Црна Гора. 

Образецот за уверение од став 1 на овој член, како и поблискиот начин и постапката 

за признавање на странско уверение од став 4 на овој член ги пропишува Министерството.  

 

Лица кои учествуваат во товарање и истовар на опасни материи 

Член 32 

Лицата коишто учествуваат во товарање и истовар на опасни материи во патничкиот и 

железничкиот сообраќај мора да имаат најмалку IV ниво на образование според 

националната рамка на квалификации и уверение за оспособеност за вршење на работи при 

товарање и истовар на опасни материи, издадено во согласност со овој Закон.  

 

Образование и оспособување на лица кои учествуваат во товарање и истовар на 

опасни материи 

Член 33 

Образование и оспособување на лица од член 32 на овој Закон  спроведува 

организаторот на образованието во согласност со прописите со кои се уредува областа на 

образованието, според програма која мора да биде во согласност со Спогодбата ADR и 

Правилникот RID. 

Образованието и оспособувањето на лицата од став 1 на овој член се спроведува 

според програма за образование во согласност со прописите со кои се уредува 

образованието за возрасни.  

 

Проверка на знаењето 

Член 34 

Проверка на знаењето на лицата од член 33 на овој Закон  спроведува комисија што ја 

формира Министерството.  

Членовите на комисијата од став 1 на овој член се претставници на Министерството, 

органот на државната управа надлежен за сообраќајни работи и Центарот за стручно 

образование. 



Поблизок начин на организирање и спроведување на проверка на знаењето од став 1 

на овој член пропишува Министерството.  

 

Уверение 

Член 35 

Уверение за оспособеност за вршење на активности на товарање и истовар издава 

Министерството. 

Уверението од став 1 на овој член важи пет години. 

За издадените уверенија од став 1 на овој член Министерството води евиденција.  

Образецот за уверение од став 1 на овој член го пропишува Министерството.  

 

Сертификат за оспособеност на возачот 

Член 36 

Возачот мора да поседува сертификат за оспособеност на возачот за превоз на опасни 

материи, соодветен за класата на опасна материја (во понатамошниот текст: сертификат за 

оспособеност на возачот). 

Сертификат за оспособеност на возачот се издава на барање на кандидатот за возач 

кој: 

1) поседува најмалку III ниво на образование според националната рамка на 

квалификации; 

2) поседува возачка дозвола за соодветната категорија на возило и 

3) има уверение за стручна оспособеност за возач. 

Поблиска содржина на барањето од став 2 на овој член пропишува Министерството. 

 

Образование и оспособување на возачот 

Член 37 

Образование и оспособување на кандидатот за возач спроведува организаторот на 

образованието во согласност со прописите со кои се уредува областа на образованието, 

според програма којашто мора да биде во согласност со Спогодбата ADR.  

Образованието и оспособувањето на кандидатот од став 1 на овој член се спроведува 

според програма за образование во согласност со прописите со кои се уредува 

образованието на возрасни.  

Членовите на комисијата од став 3 на овој член се претставници на Министерството, 

органот на државната управа надлежен за сообраќајни работи и Центарот за стручно 

образование. 

За положениот испит организаторот на образованието издава уверение за стручна 

оспособеност за возач и за издадените уверенија води евиденција.  

Поблизок начин на организирање и спроведување на проверка на знаењето од став 3 

на овој член пропишува Министерството.  

 

Издавање на сертификат 

Член 38 

Сертификат за оспособеност на возач издава Министерството. 

Сертификатот за оспособеност на возач важи пет години од денот на полагањето на 

испитот од член 37 став 5 на овој Закон. 



Во постапката за издавање на сертификат од став 1 на овој член, Министерството 

може да користи податоци од други пропишани евиденции што ги води. 

Во случај од став 3 на овој член, Министерството е должно да обезбеди заштита на 

податоците кои ги користи, во согласност со Законот.     

 

Образец за сертификат 

Член 39 

Сертификатот за оспособеност на возач се издава на образец кој го изготвува 

Министерството во согласност со Спогодбата ADR. 

Изготвувањето на образецот за сертификат од став 1 на овој член Министерството 

може да го довери  на правно лице во согласност со прописите со кои се уредуваат јавни 

набавки. 

Во случај од став 2 на овој член, со договор се уредува правото на Министерството да 

прегледува и контролира документи кои се однесуваат на постапката за изготвување, 

складирање и испорачување на обрасците за сертификат. 

Образецот за сертификат за оспособеност на возач го пропишува Министерството. 

 

Евиденција 

Член 40 

Министерството води евиденција за издадените сертификати за оспособеност на 

возач, во електронска форма.  

Министерството ја пропишува поблиската содржина на евиденцијата од став 1 на овој 

член.  

 

Надомест на трошоците 

Член 41 

Надоместот на трошоците за образование и оспособување, како и за проверка на 

знаењето на кандидатот за советник за безбедност, лицата кои учествуваат во товарање и 

истовар на опасни материи и кандидатите за возачи, го сносат самите кандидати, односно 

деловното претпријатие, друго правно лице или претприемач каде што се вработени.    

 

IV. ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ 

 

Опасни материи за кои е потребно одобрение 

Член 42 

Превоз на експлозивни материи, отрови и радиоактивен материјал во патничкиот и 

железничкиот сообраќај може да се врши само ако за тој превоз е издадено одобрение во 

согласност со Законот. 

Во постапката за издавање на одобрение од став 1 на овој член се применуваат 

одредбите од законот со кој се уредува управната постапка доколку со овој Закон  не е 

поинаку одредено.   

 

Одобрение за превоз на експлозивни материи 

Член 43 

Одобрение за превоз на експлозивни материи издава Министерството. 

Одобрението од став 1 на овој член содржи: 



1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот и примачот; 

2) UN број и класификациска ознака, податоци за вкупното количество на експлозивна 

материја по единица превоз (бруто-маса/нето-маса) и начин на пакување; 

3) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

4) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

5) место на товарање и истовар; 

6) правец на движење (итинерер); 

7) ден и време на почетокот на превозот; 

8) број на сертификатот за исправност на превозното средство кое превезува 

експлозивни материи; 

9) име, презиме и единствен матичен број на возачот и совозачот; 

10) број на сертификатот за оспособеност на возачот и совозачот за превоз на 

експлозивни материи.  

Одобрението од став 1 на овој член може да содржи и посебни услови доколку е тоа 

неопходно поради заштита на животот и здравјето на луѓето, имотот и заштитата на 

животната средина. 

 

Содржина на барањето за превоз на експлозивни материи 

Член 44 

Барање за издавање на одобрение за превоз на експлозивни материи поднесува 

испраќачот, превозникот, организаторот на превозот на опасна материја (шпедитер) или 

примачот на експлозивната материја. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 

1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот и примачот; 

2) UN број и класификациска ознака, податоци за вкупното количество на експлозивна 

материја по единица превоз (бруто-маса/нето-маса) и начин на пакување;   

3) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

4) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

5) место на товарање и истовар; 

6) правец на движење (итинерер); 

7) ден и време на почетокот на превозот. 

Заедно со барањето од став 2 на овој член подносителот ја доставува следната 

документација: 

1) увозна, односно извозна дозвола (сертификат за краен корисник); 

2) одобрение за набавка издадено во согласност со законот со кој се уредуваат 

експлозивни материи; 

3) одобрение за исправност на превозното средство кое превезува експлозивни 

материи; 

4) одобрение од надлежен орган на соседна држава, доколку превозот се врши надвор 

од Црна Гора; 

5) исправа и упатство од член 12 на овој Закон ; 

6) сертификат за оспособеност на возачот и совозачот за превоз на експлозивни 

материи; 



7) доказ за осигурување на експлозивната материја во случај на штета причинета на 

трети лица. 

Со цел да се заштитат животот и здравјето на луѓето, имотот и животната средина, 

Министерството може, по потреба, од подносителот на барањето да бара и дополнителни 

информации поврзани со превозот на таа опасна материја. 

 

Одобрение за превоз на отрови 

Член 45 

Одобрение за превоз на отрови, освен супстанции кои можат да се употребат за 

производство на опојни дроги и психотропни супстанции (прекурсори) издава орган на 

управата надлежен за активности за заштита на животната средина со согласност на 

Министерството.  

Одобрението од став 1 на овој член содржи: 

1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот и примачот на отровот; 

2) UN број и класификациска ознака, податоци за вкупното количество на отрови по 

единица превоз (бруто-маса/нето-маса) и начин на пакување;   

3) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

4) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

5) место на товарање и истовар; 

6) правец на движење (итинерер); 

7) ден и време на почетокот на превозот; 

8) број на сертификатот за исправност на превозното средство кое превезува отрови; 

9) име, презиме и единствен матичен број на возачот; 

10) број на сертификатот за оспособеност на возачот за превоз на отрови.  

Одобрението од став 1 на овој член може да содржи и посебни услови доколку е тоа 

неопходно заради заштита на животот и здравјето на луѓето, имотот и заштитата на 

животната средина. 

 

Содржина на барањето за превоз на отрови 

Член 46 

Барање за издавање одобрение за превоз на отрови поднесува испраќачот, 

превозникот, организаторот на превозот на опасна материја (шпедитер) или примачот на 

отровите. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 

1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот и примачот; 

2) UN број и класификациска ознака, податоци за вкупното количество на отрови по 

единица превоз (бруто-маса/нето-маса) и начин на пакување;   

3) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

4) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

5) место на товарање и истовар; 

6) правец на движење (итинерер); 

7) ден и време на почетокот на превозот. 

Заедно со барањето од став 2 на овој член, подносителот ја доставува следната 

документација: 



1) сертификат за исправност на превозното средство кое превезува отрови; 

2) сертификат за оспособеност на возачот за превоз на отрови; 

3) исправа и упатство од член 12 на овој Закон; 

4) доказ за осигурување на отровите во случај на штета причинета на трети лица. 

Со цел да се заштитат животот и здравјето на луѓето, имотот и животната средина, 

органот надлежен за издавање на одобрение може, по потреба, од подносителот на 

барањето да бара и дополнителни информации поврзани со превозот на таа опасна материја. 

 

Одобрение за превоз на радиоактивен материјал 

Член 47 

Одобрение за превоз на радиоактивен материјал издава органот на управата 

надлежен за активности за заштита на животната средина со согласност на Министерството.  

Одобрението од став 1 на овој член содржи: 

1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот, примачот и амбалажерот; 

2) UN број и класификациска ознака, назив и вид на радиоактивниот материјал;   

3) податоци за јачината на радиоактивните извори на зрачење (транспортен индекс, 

поединечна и вкупна активност на радиоактивниот материјал); 

4) податоци за вкупното количество по единица превоз (бруто-маса/нето-маса); 

5) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

6) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

7) место на товарање и истовар; 

8) правец на движење (итинерер); 

9) ден и време на почетокот на превозот; 

8) број на сертификатот за исправност на превозното средство кое превезува отрови; 

9) име, презиме и единствен матичен број на возачот; 

10) број на сертификатот за исправност на превозното средство кое превезува 

радиоактивен материјал; 

11) име, презиме и единствен матичен број на возачот; 

12) број на сертификатот за оспособеност на возачот за превоз на радиоактивен 

материјал.  

Одобрението од став 1 на овој член може да содржи и посебни услови доколку е тоа 

неопходно заради заштита на животот и здравјето на луѓето, имотот и заштитата на 

животната средина. 

 

Содржина на барањето за превоз на радиоактивен материјал  

Член 48 

Барање за издавање одобрение за превоз на радиоактивен материјал поднесува 

испраќачот, превозникот, организаторот на превозот на опасна материја (шпедитер) или 

примачот на радиоактивниот материјал. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 

1) податоци за производителот, испраќачот, превозникот и примачот; 

2) податоци за деловното претпријатие, друго правно лице или претприемач кој го 

извршил пакувањето;   

3) назив и вид на радиоактивниот материјал; 



4) податоци за јачината на изворот на радиоактивното зрачење (транспортен индекс, 

поединечна и вкупна активност на радиоактивниот материјал); 

5) податоци за превозното средство (вид на превозно средство, регистарски број и 

др.); 

6) назив на влезниот, односно излезниот граничен премин; 

7) место на товарање и истовар; 

8) правец на движење (итинерер); 

9) ден и време на почетокот на превозот. 

Заедно со барањето од став 2 на овој член подносителот ја доставува следната 

документација: 

1) дозвола за вршење промет со радиоактивен материјал; 

2) препис на одобрението за производство, промет и користење на радиоактивниот 

материјал што се превезува; 

3) потврда за исправност на амбалажата; 

4) исправа и упатство од член 12 на овој Закон ; 

5) список на посебна заштитна опрема; 

6) упатство во случај на непредвидена ситуација; 

7) сертификат за исправност на превозното средство кое превезува радиоактивен 

материјал; 

8) сертификат за оспособеност на возачот за превоз на радиоактивен материјал; 

9) мислење на правно лице кое има дозвола за вршење на активности за заштита од 

јонизирачко зрачење во согласност со законот со кој се уредува заштитата од јонизирачко 

зрачење и радијациска безбедност; 

4) доказ за осигурување на радиоактивниот материјал во случај на штета причинета на 

трети лица. 

Со цел да се заштитат животот и здравјето на луѓето, имотот и животната средина, 

органот надлежен за издавање на одобрение може, по потреба, од подносителот на 

барањето да бара и дополнителни информации поврзани со превозот на таа опасна материја. 

 

Рок на важност на одобрението 

Член 49 

Одобрението за превоз на опасни материи од член 43 и 45 на овој Закон  се издава за 

период од 30 дена, а одобрението од член 47 на овој Закон  за период од 90 дена. 

 

Одобрение за повеќекратен превоз 

Член 50 

На носителот на одобрение за превоз на експлозивни материи и отрови може да му се 

издаде одобрение за повеќекратен превоз на тие материи во патниот сообраќај со рок на 

важност до 30 дена и тоа во случаи кога превозот на идентични количества на тие материи се 

врши секогаш во исто време (ден и час), на истиот патен правец (итинерер) и со истото 

превозно средство. 

На носителот на одобрението за превоз на радиоактивен материјал може да му се 

издаде одобрение за повеќекратен превоз на тој материјал во патниот сообраќај со рок на 

важност до 90 дена, при што е должен податоците за патниот правец (итинерер), датумот на 

почетокот и времето на траење на превозот и други потребни податоци, да ги достави на 

органот на управа надлежен за активности за заштита на животната средина. 



Во одобрението од став 2 на овој член се назначува количеството на радиоактивен 

материјал, односно бројот на радиоактивни извори на јонизирачко зрачење и нивната вкупна 

активност.    

 

Известување за превоз 

Член 51 

Носителот на одобрение за превоз на опасна материја е должен најмалку 24 часа пред 

почетокот на превозот да го извести Министерството, односно органот на управа надлежен за 

полициски работи на граничниот премин преку кој се превезува опасната материја, а кога е во 

прашање превоз на радиоактивен материјал и органот на управата надлежен за инспекциски 

работи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ПО ВИДОВИ ПРЕВОЗ 

 

1. Превоз на опасни материи во патниот сообраќај 

 

Примена на мерки за безбедност 

Член 52 

При превоз на опасни материи во патниот сообраќај, покрај мерките за безбедност 

пропишани со овој Закон  се применуваат и други мерки за безбедност утврдени со 

Спогодбата ADR. 

 

Обврски на превозникот 

Член 53 

Превоз на опасни материи во патниот сообраќај превозникот може да довери само на 

возач кој има сертификат за оспособеност на возач. 

 

Обврски на возачот 

Член 54 

Возач може да превезува опасна материја доколку: 

1) поседува важечки сертификат за оспособеност за возач; 

2) за возилото со кое ја превезува опасната материја поседува сертификат за 

исправност на возилото за превоз на опасна материја; 

3) пакувањата и возилото се означени со соодветни знаци за предупредување и ознаки 

за означување на опасности; 

4) поседува доказ за осигурување од одговорност за штета причинета на трети лица 

од член 15 став 1 точка 6 на овој Закон; 

5) поседува исправа и упатство од член 12 на овој Закон, како и дополнителна опрема 

во согласност со Спогодбата ADR.   



 

Забрана за превоз со други опасни материи 

Член 55 

Пакувања кои имаат различни ознаки за опасност не смеат да се превезуваат заедно 

со исто возило освен ако е дозволен заеднички превоз во согласнот со Спогодбата ADR. 

Експлозивни материи и средства за нивно иницирање не смеат да се превезуваат 

заедно во ист простор на возилото. 

Забраната од став 2 на овој член не се однесува на превоз на предмети наполнети со 

експлозивни материи кај кои средствата за палење се вградени во текот на производството 

(муниција, противградоносни ракети, комерцијална муниција и др.). 

Експлозивни материи не можат да се превезуваат во кабината на возачот и просторот 

на возилото наменет за превоз на лица.    

 

Мерки за безбедност 

Член 56 

За време на товарањето, превозот и истоварот на опасна материја возачот е должен 

да применува мерки за безбедност во согласност со овој Закон  и Спогодбата ADR. 

Возило со кое се превезува опасна материја може да се движи само по патишта кои се 

одредени за движење на тие возила, и да застанува и да се паркира само на места што се 

одредени и обележени за таков вид на возила. 

При поминување на возило кое превезува опасна материја низ тунели, мора да се 

преземаат посебни мерки за безбедност.  

Патиштата за движење и местата за застанување и паркирање на возила од став 2 на 

овој член, како и посебните мерки за безбедност за превоз на опасни материи низ тунели, ги 

пропишува органот на државната управа надлежен за сообраќајни прашања, со одобрение на 

Министерството.   

 

Сертификат за исправност на возило за превоз на опасни материи 

Член 57 

Сертификат за исправност на возило за превоз на опасни материи, по прегледување 

на исправноста на тоа возило, издава правно лице кое го овластува Министерството. 

Сертификат од став 1 на овој член се издава за период од една година.  

За издадените сертификати за исправност на возило за превоз на опасни материи, 

правното лице од став 1 на овој член го известува Министерството. 

Образецот за сертификат од став 1 на овој член го пропишува Министерството.  

 

Услови за правно лице кое издава сертификат 

Член 58 

Правното лице од член 57 став 1 на овој Закон  мора да обезбеди: 

1) градежен објект со приодни и излезни сообраќајници; 

2) уреди и опрема за вршење на преглед на возила; 

3) стручен кадар. 

Поблиските услови од став 1 на овој член ги пропишува Министерството. 

 

Преглед на исправноста на возилото 

Член 59 



Правното лице од член 57 став 1 на овој Закон  врши преглед на возилата за превоз на 

опасни материи кој се однесува на: електрична опрема, систем на сопирачки, заштита од 

пожар, ограничувач на брзина, уреди за соединување на влечно и приклучно возило, 

обележување на возилото, издувен систем, резервоар за погонско гориво, опрема и системи 

за полнење и празнење на цистерни, заштита од статичен електрицитет на возилото и 

дополнителна опрема, кои мора да бидат во согласност со Спогодбата ADR.  

Преглед од став 1 на овој член се врши само за технички исправни возила во 

согласност со прописите со кои се уредува безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

За прегледот на возилата од став 1 на овој член се составува записник чијашто 

содржина и образец ги пропишува Министерството.  

 

Барање за преглед на возило и издавање на сертификат  

Член 60 

Барање за преглед на возило и издавање на сертификат за исправност на возилото за 

превоз на опасни материи поднесува превозникот.  

Барањето од став 1 на овој член содржи податоци за: 

1) подносителот на барањето (назив и седиште на деловното претпријатие, друго 

правно лице, име, презиме и адреса на претприемачот); 

2) возилото (марка, тип, број на шасија, година на производство, форма на 

каросеријата и вид на опасната материја што се превезува). 

Заедно со барањето од став 1 на овој член подносителот на барањето доставува: 

1) копија од сообраќајната дозвола; 

2) записник од техничкиот преглед на возилото.   

 

Трошоци за преглед на возилото и за издавање на сертификат  

Член 61 

Трошоците за преглед на возилото и за издавање на сертификат за исправност на 

возилото за превоз на опасни материи се на товар на подносителот на барањето.  

Надоместот за трошоците за преглед на возилото и за издавање на сертификат од 

став 1 на овој член го утврдува правното лице од член 57 став 1 на овој Закон,  а 

максималниот износ на овој надомест го утврдува Владата. 

 

Евиденција 

Член 62 

Евиденција за издадени сертификати за исправност на возилата за превоз на опасни 

материи води правното лице од член 57 став 1 на овој Закон. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи податоци за: 

1) издадените сертификати за исправност на возилата за превоз на опасни материи – 

број и датум на издавање; 

2) подносителот на барањето – назив и седиште, односно, име, презиме и адреса; 

3) возилото за превоз на опасни материи – марка, тип, број на шасија, година на 

производство, форма на каросеријата и вид на опасната материја што се превезува.    

 

2. Превоз на опасни материи во железничкиот сообраќај 

 

Примена на мерки за безбедност 



Член 63 

При превоз на опасни материи во железничкиот сообраќај, покрај мерките за 

безбедност пропишани со овој Закон  се применуваат и мерки за безбедност утврдени со 

прописи со кои се уредува железницата и безбедноста и интероперабилноста на 

железницата, како и други мерки за безбедност утврдени со Правилникот RID.   

 

Забрана за превоз во вагони 

Член 64 

Опасни материи не смеат да се превезуваат со вагони во кои се наоѓаат патници. 

Превозникот во железничкиот сообраќај е должен опасните материи да ги превезува 

во вагони за превоз на стоки, во согласност со овој Закон  и Правилникот RID. 

Вагоните во кои се превезуваат опасни материи мора да бидат обележани и означени 

со знаци за предупредување и ознаки за означување на опасности. 

Патникот не смее да носи со себе опасни материи како рачен багаж или да ги предава 

како багаж, односно да ги става во возило кое се превезува со воз.  

 

Маневрирање со средства за железнички превоз 

Член 65 

Со железнички возни средства натоварени со опасни материи може да се маневрира 

само ако претходно се преземени соодветни мерки за безбедност утврдени со законот со кој 

се уредуваат безбедноста и интероперабилноста на железницата и Правилникот RID. 

Превозникот во железничкиот сообраќај е должен да обезбеди чување на опасните 

материи кои ги превезува, од моментот на прием до моментот на испорака на тие материи.  

 

3. Превоз на опасни материи во воздушниот сообраќај 

 

Примена на прописи 

Член 66 

Превоз на опасни материи во воздушниот сообраќај се врши во согласност со овој 

Закон, прописите за воздушен сообраќај и Анексот 18 (Безбеден превоз на опасни материи во 

воздушниот сообраќај) на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, како и 

Техничките упатства за безбеден превоз на опасни материи во воздушниот сообраќај (ICAO 

Doc, 9284 AN/905), вклучително и додатоци, измени и корекции (во понатамошниот текст: 

Технички упатства).  

 

Услови за превоз 

Член 67 

Со авион не можат да се превезуваат опасни материи чијшто превоз е забранет во 

согласност со Техничките упатства. 

По исклучок, превоз на опасни материи од став 1 на овој член може да се дозволи во 

воздушниот простор на Црна Гора врз основа на решение за изземање од забраната кое во 

согласност со Техничките упатства го издава независно правно лице надлежно за работите од 

областа на цивилното воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенција за цивилно 

воздухопловство), со согласност на надлежни органи на државната управа, во зависност од 

видот на опасната материја.     



Решение од став 2 на овој член се издава само за еден воздушен превоз и важи 24 

часа.  

Решението од став 2 на овој член се издава на барање на испраќачот. 

Забраната од став 1 на овој член важи и за странски авиони кои ја прелетуваат 

територијата на Црна Гора. 

 

Обврска на испраќачот и шпедитерот 

Член 68 

Испраќачот, односно шпедитерот, не смее да предава опасна материја за превоз во 

воздушен сообраќај како друг товар или стока. 

 

Обврска на поштенскиот оператор 

Член 69 

Регистрираниот поштенски оператор е должен да утврди процедури за контрола на 

присуството на опасни материи во поштенски пратки, со согласност на Агенцијата за цивилно 

воздухопловство.  

 

Обврски на превозникот 

Член 70 

Превозник во воздушниот сообраќај не може да превезува опасни материи во патничка 

или пилотска кабина освен ако е поинаку назначено во Техничките упатства. 

Превозникот во воздушен сообраќај е должен: 

1) писмено да го извести водачот на авионот за опасните материи кои се превезуваат 

со авионот, во согласност со Техничките упатства; 

2) во оперативниот прирачник да ги внесе неопходните известувања што им се 

потребни на вработените за извршување на работите при превоз на опасни материи; 

3) оперативниот прирачник да им го достави на сите лица кои вршат прифаќање и 

испраќање на авионот, патниците, багажот, товарот или поштата и пружање на други копнени 

услуги; 

4) да ги запознае вработените со важечките прописи и меѓународни стандарди кои се 

однесуваат на превоз на опасни материи и да обезбеди нивно стручно оспособување, 

односно усовршување; 

5) да обезбеди дека во авионот се наоѓа Упатство за реагирање во вонредни ситуации 

при незгоди на авионот предизвикани од опасни материи (ICAO Doc. 9481 AN/928); 

6) да ја чува документацијата за превоз на опасни материи најмалку три месеци и да ја 

доставува на барање на Агенцијата за цивилно воздухопловство.   

 

Постапување во вонредни ситуации 

Член 71 

Во случај на загрозување на безбедноста, несреќи и сериозни незгоди на авионот 

поврзани со превоз на опасни материи, водачот на авионот и другите учесници поврзани со 

превозот на опасни материи мора да постапуваат на начин пропишан со Упатството за 

реагирање во вонредни состојби при незгоди на авионот предизвикани од опасни материи 

(ICAO Doc. 9481 AN/928).   

  

Обврска за известување 



Член 72 

За несреќи и незгоди на авионот и други настани кои ја загрозуваат безбедноста на 

авионот поврзани со превоз на опасни материи, како и за прекршување на прописите за 

превоз на опасни материи во воздушниот сообраќај, превозникот доставува извештај на 

Агенцијата за цивилно воздухопловство и надлежните органи за работи од областа на 

цивилното воздухопловство на државата во која се случил настанот, во согласност со 

Техничките упатства.   

 

4. Превоз на опасни материи во поморски сообраќај 

 

Примена на мерки за безбедност 

Член 73 

При превоз на опасни материи во поморскиот сообраќај, покрај мерките за безбедност 

за превоз на опасни материи пропишани со овој Закон,   се применуваат и мерки за сигурност 

и безбедност утврдени со прописи со кои се уредува безбедноста на поморската пловидба и 

заштитата на морето од загадување од пловни објекти, како и мерки за сигурност и 

безбедност утврдени со потврдени меѓународни договори од областа на поморската 

пловидба.    

 

VI. НАДЗОР 

 

Надзор над спроведувањето на Законот 

Член 74 

Надзор над спроведувањето на овој Закон  и прописите донесени врз основа на овој Закон  во 

рамките на утврдените надлежности вршат: Министерството, органот на државната управа 

надлежен за работи на сообраќајот и поморството, органот на државната управа надлежен за 

работи од областа на образованието, органот на државната управа надлежен за инспекциски 

работи и Агенцијата за цивилно воздухопловство.  

 

Вршење на инспекциски надзор 

Член 75 

Инспекциски надзор врши: 

1) инспекцијата на експлозивни материи, запаливи материи и течности и гасови во 

однос на превозот на опасни материи од класите 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 во патниот сообраќај, во 

соработка со инспекцијата на патниот сообраќај и еколошката инспекција; 

2) еколошката инспекција во однос на превозот на опасни материи од класите 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 7, 8 и 9 во патниот сообраќај, во соработка со инспекцијата на патниот сообраќај; 

3) инспекторот за железнички сообраќај во однос на превозот на опасни материи од 

сите класи во железничкиот сообраќај, во соработка со инспекцијата за експлозивни материи, 

запаливи материи и течности и гасови и еколошката инспекција; 

4) инспекцијата за безбедност на пловидба во однос на превозот на опасни материи 

од сите класи во поморскиот сообраќај, во соработка со инспекцијата за експлозивни материи, 

запаливи материи и течности и гасови и еколошката инспекција; 

5) инспекторот за воздушен сообраќај во однос на превозот на опасни материи од сите 

класи во воздушниот сообраќај, во соработка со инспекцијата за експлозивни материи, 

запаливи материи и течности и гасови и еколошката инспекција.    



 

Овластувања на инспекторот 

Член 76 

Во вршењето инспекциски надзор, надлежните инспектори од член 75 став 1 на овој 

Закон  се овластени: 

1) да наредат да се елиминираат утврдените неправилности во одреден рок; 

2) да забранат натамошен превоз или ракување со опасни материи на лица кои не се 

стручно оспособени за превоз и ракување со опасни материи; 

3) да забранат натамошен превоз на возила што не поседуваат сертификат за 

исправност на возила за превоз на опасни материи;   

4) привремено да забранат вршење на одредени дејства поврзани со превоз 

(подготовки за превоз, товарање, претовар и истовар) на опасни материи, доколку местото за 

вршење на тие дејства не ги исполнува пропишаните услови; 

5) да му забранат на превозникот превоз на опасна материја доколку утврдат дека во 

текот на подготовката за превоз или во текот на превозот се направени пропусти во поглед на 

преземањето на мерки за безбедност; 

6) да му забранат на правното лице да врши работи од областа на образованието и 

оспособувањето на советници за безбедност, лица кои учествуваат во товарање и истовар на 

опасни материи и возачи, кога ќе утврдат дека вршењето на тие работи не е во согласност со 

Законот.    

 

 

Надзор на пат 

Член 77 

Надзор над превоз на опасни материи вршат надлежни инспекции со помош на 

полициски службеник.  

На барање на надлежен инспектор, возачот е должен да ги даде на увид исправите и 

да овозможи преглед на возилото и дополнителната опрема, преглед на опасните материи и, 

доколку е потребно, земање на потребното количество примероци на опасни материи за 

анализа. 

За земените количества на примерок од став 2 на овој член не може да се бара 

надомест. 

По извршениот надзор, инспекторот кој врши инспекциски надзор е должен да му 

врачи на возачот примерок од записникот за инспекциски надзор. 

На барање на инспекторот, возачот е должен примерокот од записникот за 

инспекциски надзор да го покаже при повторен инспекциски надзор.  

Возачот на возилото за превоз на опасни материи е должен да овозможи преглед на 

возилото на самото место, односно на соодветно место кое го одредува инспекторот. 

 Соодветно место за преглед на возило, во согласност со став 6 на овој член, е место 

на кое возилото може да запре, односно да се паркира, без да ги попречува другите учесници 

во сообраќајот и да ги отстранува утврдените недостатоци. 

 Содржината на образецот за записник од став 4 на овој член ја пропишува 

Министерството.    

 

Привремена забрана, односно прекин на превозот 

Член 78 



Доколку со инспекциски надзор во патниот сообраќај се утврдат неправилности 

класифицирани по категории на ризик, утврдени со меѓународни договори, надлежниот 

инспектор може привремено да забрани натамошен превоз на опасната материја, да нареди 

мерки за отстранување на неправилностите, односно да преземе други мерки во согласност 

со законот со кој се уредува инспекцискиот надзор. 

Мерките од став 1 на овој член можат да се применат, односно неправилностите да се 

отстранат на местото на кое е извршен инспекцискиот надзор, доколку на тој начин не се 

загрозуваат животот и здравјето на луѓето, животната средина или материјалните добра, 

односно безбедноста на сообраќајот. 

Доколку надлежниот инспектор привремено забранил натамошен превоз на опасната 

материја, возилото може да се премести само во согласност со негово упатство. 

Во случај возачот на возилото што превезува опасна материја да одбие да постапи на 

начин од став 1 и 3 на овој член, надлежниот инспектор може да го исклучи возилото од 

сообраќај и на сметка на превозникот да го задржи на место кое не ги загрозува сообраќајот, 

животот и здравјето на луѓето, животната средина или материјалните добра, односно 

безбедноста на сообраќајот.   

Доколку возилото е оштетено во сообраќајна несреќа, полицискиот службеник кој врши 

увид може да го одземе сертификатот за исправност на возилото што превезува опасни 

материи, да издаде потврда за одземање на сертификат и за тоа да го извести 

Министерството.  

 

Надзор кај испраќачот, превозникот, односно примачот 

Член 79 

Надлежниот инспектор може, превентивно или кога при инспекциски надзор во 

превозот на опасни материи во патниот сообраќај се утврдени неправилности, да изврши 

надзор кај испраќачот, превозникот или примачот на опасни материи, односно кај деловни 

претпријатија, други правни лица или претприемачи или физички лица кои вршат дејност 

поврзана со превоз на опасни материи. 

Утврдените неправилности од став 1 на овој член мора да се отстранат пред возилото 

да го напушти местото каде што е извршен инспекцискиот надзор.   

 

Влез на територијата на Црна Гора 

Член 80 

Кога при вршење на гранична контрола на возило за превоз на опасни материи што е 

регистрирано во друга држава полициски службеник ќе утврди неправилности, должен е да 

забрани влез на тоа возило на територијата или излегување од територијата на Црна Гора. 

Кога при вршење на гранична контрола на возило за превоз на опасни материи што е 

регистрирано во Црна Гора ќе утврди неправилности, должен е тоа возило да го исклучи од 

сообраќајот додека не се отстранат неправилностите и за тоа се известат надлежните 

инспекции. 

При вршење на гранична контрола, полицискиот службеник е должен да изврши 

проверка на сертификатот за стручна оспособеност на возачот за управување со возило за 

превоз на опасни материи, сертификатот за исправност на возилото што превезува опасни 

материи и доказите за осигурување од одговорност за штета причинета на трети лица. 

Доколку при вршење на гранична контрола полицискиот службеник утврди дека 

постојат неправилности во документите од став 3 на овој член или возачот не ги поседува тие 



документи, должен е тоа возило да го исклучи од сообраќај и за тоа да ја извести надлежната 

инспекција. 

 

Годишен извештај 

Член 81 

Органот на државната управа надлежен за работите на сообраќај и поморство, органот 

на управата надлежен за работи на заштита на животната средина, органот на управата 

надлежен за инспекциски работи и Агенцијата за цивилно воздухопловство се должни на 

Министерството да му доставуваат годишен извештај за спроведување на надзор од член 74 

на овој Закон, за претходната година најдоцна до крајот на февруари во тековната година. 

Годишниот извештај од став 1 на овој член содржи: 

1) утврдено или проценето количество на превезени опасни материи, доколку е тоа 

можно; 

2) број на извршени инспекциски надзори; 

3) број на прегледани возила, класифицирани по државна регистрација;   

4) број и вид на извршени прекршоци поради неправилности по категории на ризик од 

член 78 став 1 на овој Закон; 

5) број и вид на изречени мерки. 

Врз основа на прибраните податоци Министерството составува збирен годишен 

извештај кој го доставува на меѓународните тела надлежни за контрола на превозот на опасни 

материи, во согласност со меѓународните договори.  

Образецот за годишен извештај од став 1 на овој член го пропишува Министерството.  

 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 82 

Со парична казна (глоба) од 500 до 20.000 евра ќе се казни за прекршок правното 

лице, ако: 

1) местото на кое се врши товарање или истовар на опасни материи не го снабди со 

апарати или други уреди за гаснење на пожар, на соодветен начин не обезбедува и на видно 

место не означува со ознаки за опасност (член 6 став 2); 

2) не ја контролира исправноста на уредите и електричните инсталации на местата 

каде што се врши товарање или истовар на опасни материи, не се грижи за исправноста на 

техничките уреди, опремата и други средства за заштита од пожар и експлозија и за тоа не 

води соодветна евиденција (член 7 став 2); 

3) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја држи 

материи и уреди кои можат да предизвикаат пожар или да овозможат негово ширење (член 8 

став 1 точка 1); 

4) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја држи 

отворен пламен или работи со отворен пламен (заварување и сл.) (член 8 став 1 точка 2); 

5) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја не забрани 

пушење и употреба на средства за палење (кибрити, запалки и сл.) (член 8 став 1 точка 3); 

6) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја користи 

уреди или средства што имаат ложиште (член 8 став 1 точка 4); 

7) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја користи 

алати и други уреди кои искрат (член 8 став 1 точка 5); 



8) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја врши 

поставување на надземни електрични водови без оглед на напонот (член 8 став 1 точка 6); 

9) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја става во 

погон мотор на возило (член 8 став 1 точка 7); 

10) на местото каде што се врши товарање или истовар на опасна материја не забрани 

присуство на лица кои непосредно не учествуваат во товарањето или истоварот на тие 

материи (член 8 став 1 точка 8); 

11) врши товарање или истовар на опасна материја ноќе, без електрично 

осветлување, или електричните инсталации или осветлувањето се изработени така што 

можат да предизвикаат пожар или експлозија (член 9 став 2); 

12) на железничка станица, на пристаниште или на аеродром не врши товарање или 

истовар на опасни материи на посебни места што ги одредил надлежен орган на државната 

управа надлежен за работи на заштита и спасување (член 10); 

13) за превоз предава опасни материи чијшто превоз е забранет (член 11 став 1 точка 

1); 

14) за превоз предава опасни материи за кои не е издадено одобрение (член 11 став 1 

точка 2); 

15) за превоз предава опасни материи кои се пакувани или полнети во амбалажа што 

не ги исполнува условите од член 21 на овој Закон  (член 11 став 1 точка 3); 

16) не му предаде на превозникот исправа за превоз на опасна материја или упатство 

за посебни мерки за безбедност од член 12 на овој Закон  (член 11 став 1 точка 6); 

17) превезува опасна материја чијшто превоз е забранет (член 15 став 1 точка 2); 

18) не поседува одобрение за превоз на опасна материја (член 15 став 1 точка 2); 

19) превозното средство не е правилно натоварено и оптоварено во согласност со 

најголемото дозволено количество опасна материја (член 15 став 1 точка 5); 

20) не поседува доказ за осигурување од одговорност за штета предизвикана на трети 

лица (член 15 став 1 точка 6); 

21) не поседува исправа за превоз на опасна материја и упатство за посебни мерки за 

безбедност во согласност со член12 на овој Закон  (член 15 став 1 точка 7); 

22) не поседува соодветна потврда дека ги исполнува условите за превоз на опасни 

материи во воздушниот сообраќај, издадена од надлежни органи на државата на превозникот 

(член 15 став 2); 

23) во случај на губење на опасната материја при превоз не презема потребни мерки 

за нејзино пронаоѓање и за опасноста што ја претставува опасната материја не ги извести 

Министерството и органот на управата надлежен за полициски работи, а во зависност од 

видот и количеството на опасна материја и другите надлежни органи (член 17); 

24) во случај на незгода не ја обезбеди, не ја прибере и отстрани опасната материја 

или на друг начин не ја направи безопасна и за тоа не го извести Министерството, а во 

зависност од видот и количеството на опасната материја, и другите надлежни органи (член 

17); 

25) во најкус рок не ја преземе опасната материја и не обезбеди место за истовар, 

односно истурање на опасната материја, без присуство на други превозни средства и лица 

(член 19 став 1 точка 1); 

26) не обезбеди неопходна опрема за истовар или истурање на опасната материја 

(член 19 став 1 точка 2); 



27) не ги отстрани опасните материи растурени при истовар или истурање (член 19 

став 1 точка 4); 

28) не го исчисти или изврши деконтаминација на превозното средство и товарниот 

простор и после чистењето или деконтаминацијата од превозното средство не обезбеди да се 

отстранат знаците за предупредување, натписи, ознаки и налепници за означување на 

опасности (член 19 став 1 точка 5);       

29) не ја истовари или истури опасната материја на место одредено и посебно 

опремено само за тоа (член 19 став 1 точка 6); 

30) опасната материја ја превезува во ист простор со животни намирници, добиточна 

храна, лекови и предмети за општа употреба што подлежат на здравствен надзор (член 20 

став 1); 

31) неиспразнетата и неисчистената амбалажа во која се наоѓале опасни материи не ја 

затвори и означи на ист начин како да е наполнета со опасна материја (член 22 став 1); 

32) превозното средства во кое се превезува амбалажата не го означи на ист начин 

како и превозното средства со кое се превезува амбалажа наполнета со опасна материја 

(член 22 став 2); 

33) амбалажата и превозното средство со кои не се врши превоз на опасни материја ги 

означи со знаци за предупредување, натписи, ознаки и налепници за означување на опасност 

(член 24); 

34) од редот на вработените не одреди или не ангажира најмалку едно лице 

задолжено за безбедност на превозот на опасни материи (советник за безбедност) (член 26 

став 1); 

35) во рок од 15 дена од денот на одредување, односно ангажирање на советник за 

безбедност, не му достави на Министерството податоци за советникот за безбедност, како и 

за секоја промена на тие податоци не го извести Министерството во рок од пет дена (член 28 

став 2); 

37) лицата кои учествуваат во товарање и истовар на опасни материи во патнички и 

железнички сообраќај немаат уверение за оспособеност за вршење на товарање и истовар на 

опасни материи (член 32); 

38) за положениот испит не издаде уверение за стручна оспособеност за возач и не 

води евиденција за издадените уверенија (член 37 став 5): 

39) најмалку 24 часа пред почетокот на превозот не го извести Министерството, 

односно органот надлежен за полициски работи на граничниот премин преку кој се превезува 

опасната материја, а кога е во прашање превоз на радиоактивен материјал, и органот на 

управа надлежен за инспекциски работи (член 51); 

40) опасните материи ги доверил за превоз на возач кој не поседува сертификат за 

оспособеност за возач (член 53); 

41) превезува опасни материи и средства за нивно покренување заедно, во ист 

простор на возилото (член 55 став 2); 

42) не изготви записник за преглед на возилото за превоз на опасни материи (член 59 

став 3); 

43) не води евиденција за издадените сертификати за исправност на возила за превоз 

на опасни материи од член 57 став 1 на овој Закон  (член 62 став 1); 

44) вагоните во кои се превезуваат опасни материи не ги обележи и означи со знаци за 

предупредување и ознаки за означување на опасност (член 64 став 3); 



45) врши превоз на опасни материи без решение за изземање од забрана (член 67 

став 2); 

46) не ги внесе во оперативниот прирачник неопходните известувања потребни на 

вработените за вршење на работи за превоз на опасни материи (член 70 став 2 точка 2); 

47) оперативниот прирачник не го достави на лицата кои вршат работи на прифаќање 

и испраќање на авиони, патници, багаж, товар или пошта и пружање на други копнени услуги 

(член 70 став 2 точка 3); 

48) не обезбеди дека во авионот се наоѓа Упатство за реагирање во вонредни 

ситуации при незгоди на авионот предизвикани од опасни материи (ICAO Doc. AN/928) (член 

70 став 2 точка 5); 

49) не ја чува документацијата за превоз на опасни материи најмалку три месеци и не 

ја доставува на барање на Агенцијата за цивилно воздухопловство (член 70 став 2 точка 6); 

50) за несреќите и незгодите на авионот и други настани кои ја загрозуваат 

безбедноста на авионот, поврзани со превоз на опасни материи, не достави извештај до 

Агенцијата за цивилно воздухопловство и надлежните органи за работи на цивилното 

воздухопловство во државата во која се случил настанот (член 72). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лица во правното лице 

со парична казна од 300 до 2.000 евра.  

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни претприемачот со парична казна од 300 

до 6.000 евра. 

   

 

Член 83 

Со парична казна (глоба) од 300 до 2.000 евра ќе се казни за прекршок физичко лице, 

ако: 

1) пред полнење на опасната материја во товарен простор на превозното средство 

наменето за превоз на опасни материи не провери дали товарниот простор и неговата опрема 

се исчистени и технички исправни и дали е истечен рокот за контрола на неговата исправност 

(член 14 став 1 точка 1); 

2) товарниот простор го полни со опасна материја што не смее да се превезува во тој 

товарен простор (член 14 став 1 точка 2); 

3) при полнење на опасна материја во товарен простор не се придржува до 

пропишаниот степен на полнење, односно масата на полнење по литар волумен (член 14 став 

1 точка 4); 

4) пред и после полнењето на опасната материја во товарниот простор не ја провери 

исправноста на уредите за одвод (член 14 став 1 точка 5); 

5) не обезбеди дека на надворешната страна на товарниот простор што се полни не се 

наоѓаат остатоци од опасни материи (член 14 став точка 6); 

6) товарниот простор го полни надвор од одреденото и посебно уредено место за 

полнење (член 14 став 1 точка 7); 

7) не поседува важечки сертификат за оспособеност за возач (член 54 став 1 точка 1); 

8) возилото со кое превезува опасна материја не поседува сертификат за исправност 

на возилото за превоз на опасна материја (член 54 став 1 точка 2); 

9) пакувањето и возилото не се означени со соодветни знаци за предупредување и 

ознаки за означување на опасност (член 54 став 1 точка 3); 



10) не поседува доказ за осигурување од одговорност за штета причинета на трети 

лица од член 15 став 1 точка 6 на овој Закон  (член 54 став 1 точка 4); 

11) не поседува исправа за превоз и упатство за посебни мерки за безбедност од член 

12 на овој Закон  (член 54 став 1 точка 5); 

12) превезува опасна материја по патишта што не се одредени за движење на тие 

возила или застанува и паркира на места што не се одредени и обележани за таков вид на 

возила (член 56 став 2).    

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Започнати постапки 

Член 84 

Постапките започнати до влегувањето во сила на овој Закон  ќе завршат според 

законот по кој започнале. 

 

 

 

Рок за донесување на подзаконски акти 

Член 85 

Подзаконските акти за спроведување на овој Закон  ќе се донесат во рок од шест 

месеци 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. 

. 

 

Рок за одредување на советник за безбедност 

Член 86 

Деловните претпријатија, другите правни лица и претприемачите кои вршат превоз на 

опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, како и деловните претпријатија, другите 

правни лица и претприемачите кои предаваат за превоз, односно преземаат опасни материи, 

се должни во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон  да одредат 

советници за безбедност во согласност со член 26 став 1 на овој Закон. 

 

Рок за усогласување на работењето на субјектите што вршат превоз   

Член 87 

Деловните претпријатија, другите правни лица и претприемачите кои вршат дејност за 

превоз на опасни материи, се должни да го усогласат своето работење во согласност со 

одредбите од овој Закон, во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

 

Рок за усогласување на работењето на правните лица кои вршат работи на преглед на 

исправност на возила   

Член 88 

Правните лица кои имаат овластување да вршат преглед на исправноста на возилата 

за превоз на опасни материи се должни да го усогласат своето работење и дејност во 

согласност со овој Закон  и прописите донесени за спроведување на овој Закон  во рок од 

шест месеци од денот на донесување на актите од член 58 став 2 на овој Закон. 



 

Рокови за усогласување на уверенија и сертификати 

Член 89 

Сертификатите за стручна оспособеност на возач за превоз на опасни материи и 

сертификатите за исправност на возила за превоз на опасни материи издадени до денот на 

влегувањето во сила на овој Закон,  важат до истекот на рокот на кој се издадени.   

 

Престанок на важење на претходниот закон  

Член 90 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон  престанува да важи Законот за превоз 

на опасни материи („Службен весник ЦГ“ број 5/08) и член 13 од Законот за измени и 

дополнувања на законот со кој се пропишани парични казни за прекршоци („Службен весник 

ЦГ“ број 40/11).   

 

 

 

 

Влегување во сила  

Член 91 

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

на Црна Гора“. 

 

  

 

   

  

    

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 


