
ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
КОИ СЕ МЕНУВААТ 

(„Службен весник на ЦГ“ број 49/08) 
 

Видови и дефиниции на експлозивните материи 
Член 3 

 Експлозивните материи, во смисла на овој Закон, се цврсти и течни хемиски материи, 
чија карактеристика е, со соодветно надворешно дејство (удар или триење), со експлозивно 
хемиско разложување да ослободуваат енергија во вид на топлина или гасови. 
 Експлозивните материи од став 1 од овој член се: 
 1) стопански експлозиви; 
 2) средства за палење на експлозиви; 
 3) пиротехнички средства; 
 4) стопанска муниција; 
 5) барути; 
 6) производи полнети со експлозивни материи; 
 7) суровини со експлозивен карактер за производство на материите од точка 1 до 6 од 
овој став. 
 Стопански експлозиви се материи кои се употребуваат за уривање или обликување на 
објекти и материјали со енергијата ослободена со хемиската реакција на експлозивното 
разложување. 
 Средства за палење на експлозиви се каписли од сите видови, запалки, штапини и 
пиротехнички средства кои се употребуваат при минирање. 
 Пиротехнички средства се средства кои се употребуваат за огномети, градобијни 
ракети и други ракети кои се користат во научни, стопански и други цели, како и предмети кои 
содржат распрснувачки состојки со експлозивно дејство или други состојки кои служат за 
постигнување на ефект на оган, светлина, пукање или чад. 
 Стопанска муниција се куршуми, патрони и чаури опремени со каписла и наполнети со 
барут. 
 Барути се експлозивни материи кои согоруваат со топлотна спроводливост и примарно 
се наменети за потисок на проектилот, а се делат на црни и малкучадни барути. 
 Производи полнети со експлозивни материи се производи кои се полнети со 
експлозивни и/или пиротехнички смеси, чијшто ефект зависи од тие материи. 
 Суровини со експлозивен карактер се материи кои според хемискиот состав и 
чувствителноста на палење имаат карактеристики на експлозив и способни се за експлозивно 
разложување, а наменети се за производство на експлозивни материи. 
 

Значење на користената терминологија 
Член 5 

 
 Одредени поими употребени во овој Закон го имаат следното значење: 
 1) рециклажа (деелаборација) е повторна употреба на експлозивните материи за 
други цели по отстранувањето на експлозивните материи од муницијата и минско-
експлозивните средства; 
 2) неутрализација е хемиска промена на експлозивната материја во неексплозивна 
материја; 
 3) уништување на експлозивна материја подразбира целосно уништување на 
експлозивната материја со согорување, детонација или други постапки; 
 4) испорачател е производителот, неговиот застапник со седиште во Црна Гора, 
увозникот, односно стопанското друштво, друго правно лице или претприемачот кој ја ставил 
експлозивната материја во промет или овозможил нејзино користење; 
 5) употреба е непосредна подготовка и активирање на експлозивните материи; 



 6) ракување подразбира дејствија кои при производството, испитувањето, 
складирањето, прометот и употребата на експлозивните материи ги вршат физички лица кои 
ги исполнуваат условите пропишани со овој Закон; 
 7) одговорно лице е физичко лице во стопанското друштво, во друго правно лице или 
кај претприемачот кое е одговорно за процесот на производство, испитување, промет и 
употреба на експлозивните материи, во согласност со овој Закон; 
 8) складирање е сместување и чување на експлозивните материи во производните и 
складирачки објекти, прирачните складови и контејнери; 
 9) производен објект е ограден и контролиран објект, со придружен простор, кој е 
наменет за производство на експлозивни материи и е изграден и опремен така што е 
обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, 
животната средина и имотот; 
 10) складишен објект е ограден и контролиран објект, со сопствен простор, кој е 
наменет за складирање, товарање или истовар на експлозивни материи, и е изграден и 
опремен така што е обезбедена заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, 
животните и растенијата, животната средина и имотот; 
 11) прирачно складиште е просторија за сместување на муницијата, ловечкиот барут, 
капислите за ловечка муниција, пиротехничките средства, спорогоречките штапини и 
помошните средства за палење, под услов дека вкупната количина на барут, вклучувајќи го и 
барутот во муницијата, не ја преминува количината од 20 кг или 150 кг бруто-пиротехнички 
средства; 
 12) контејнер е преносен или превозен сандак за складирање на експлозивни 
материи.  
 

II. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ 
Превентивни и заштитни мерки 

Член 6 
 

 При производството, испитувањето, прометот, употребата, складирањето, 
рециклажата (деелаборацијата), неутрализацијата и уништувањето на експлозивните 
материи, стопанските друштва, другите правни лица и претприемачите се должни да се 
грижат за заштитата на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, 
животната средина и имотот и да спроведуваат мерки утврдени со овој Закон, со прописите 
донесени врз основа на овој Закон, како и со прописите со кои се уредени заштитата и 
спасувањето, заштитата при работа, здравствената заштита, заштитата на животната 
средина, планирањето и уредувањето на просторот и изградбата на објектите. 
 Начинот на спроведување на мерките од став 1 од овој член се уредува со општ акт на 
стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот. 
 

Член 7 
 

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

Зона на опасност 
Член 11 

 
 Во зоните кои ги загрозуваат објектите од член 8 од овој Закон не може да се одобри 
изградба на други објекти со исклучок на оние кои служат за безбедност на тие објекти. 



Границите на зоните од став 1 од овој член се утврдуваат со пропис на 
Министерството.  
 
 

Дозвола за ставање во промет 
Член 12 

 
 Експлозивната материја може да биде во промет и во употреба само ако има дозвола 
за ставање во промет. 
 Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството на барање на 
испорачателот.  
 Дозволата за ставање во промет на експлозивната материја се издава ако нејзината 
усогласеност со техничките барања е оценета во пропишаната постапка и е означена во 
согласност со овој Закон. 
 Со барањето за издавање на дозвола од став 2 од овој член се приложуваат: 
 - исправа за усогласеноста со техничките барања; 
 - упатство за употреба, складирање и уништување на експлозивната материја; 
 - податоци за знаците и начинот на означување на експлозивната материја. 
 Упатството од став 4 алинеја 2 од овој член мора да биде напишано разбирливо, на 
црногорски јазик. 
 Техничките барања и постапки за оценување на усогласеноста на експлозивните 
материи, како и знаците и начинот на означување на експлозивните материи се утврдуваат со 
технички пропис кој го донесува Министерството во соработка со органот на државната 
управа надлежен за работите за економски развој. 
 

Дозвола за производство 
Член 22 

 
 Производител може да биде стопанско друштво, друго правно лице и претприемач кој 
е регистриран за производство на експлозивни материи и кој има дозвола за производство на 
експлозивни материи. 
 Дозволата од став 1 од овој член ја издава Министерството. 
 Дозволата за производство може да содржи дополнителни мерки заради заштита на 
животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, заштита на животната 
средина и заштита на имотот. 
 

Услови за производство 
Член 23 

 
 Производителот мора да има: 
 -одговорно лице; 
 -лица кои ќе ракуваат со експлозивните материи при производството; 
 -производен и складишен објект. 
 Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има висока стручна 
подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој 
Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола за производство 
Член 24 

 
 Производителот со барањето за издавање на дозвола за производство на експлозивни 
материи приложува: 
 - акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 



 - податоци за одговорното лице; 
 - податоци за лицата кои ќе ракуваат со експлозивните материи при производството; 
 - употребна дозвола за производен и складишен објект; 
 - докази за исполнување на условите од член 6, 7 и 8 од овој Закон; 
 - податоци за називот и видот на експлозивните материи кои ќе се произведуваат; 
 - елаборат за технолошката постапка за изработка; 
 - опис на системот за контрола на квалитетот. 
 

Рециклажа (деелаборација) и неутрализација 
Член 25 

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

Сместување во складишни објекти 
Член 27 

 
 Производителот е должен експлозивните материи да ги сместува во складишни 
објекти кои се составен дел на производните објекти. 
 

Дефиниција 
Член 31 

 
 Под промет на експлозивни материи, во однос на овој Закон, се подразбира 
продажбата на експлозивни материи на стопанско друштво, на друго правно лице, на 
претприемач или на физичко лице кое има дозвола за набавка на експлозивни материи, како 
и складирање во врска со продажба.  
 За промет на експлозивни материи во однос на овој Закон не се смета продажбата на 
мало на пиротехнички средства за забава од класа I и II, муниција, барут, спорогоречки 
штапини и иницијални каписли за муниција во продажните објекти на стопанските друштва, 
другите правни лица и претприемачи на кои им е издадена дозвола за промет, во согласност 
со посебните прописи.   
 

Услови за вршење на промет 
Член 33 

 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 32 став 1 од овој 
закон мора да имаат: 
 - одговорно лице; 
 - складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена употребна дозвола. 
 Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има висока стручна 
подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 од овој 
Закон. 
 

5. Набавка 
Дозвола за набавка 

Член 37 
 

 Дозволата за набавка на експлозивни материи ја издава Министерството на барање на 
стопанско друштво, друго правно лице, претприемач и физичко лице кое има дозвола за 
употреба на експлозивни средства. 
 Дозвола за набавка на експлозивни материи се издава за период од три месеци. 
 Барањето за издавање на дозвола од став 1 од овој член содржи податоци за: 



 - подносителот на барањето (назив и седиште, односно име и презиме, адреса и број 
на лична карта); 
 - името, количината, начинот на пакување, производителот на експлозивната материја, 
причините и оправданоста на набавката; 
 - местото и приближното време на употреба; 
 - лицето кое ќе ги преземе експлозивните материи; 
 - лицето кое ќе ракува со експлозивните материи; 
 - начинот и условите на складирање. 
 На подносителот на барањето за издавање на дозвола за набавка на експлозивни 
материи Министерството може да му одреди дополнителни безбедносни или други потребни 
мерки заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и 
растенијата, животната средина и имотот.  
 

Дозвола на физичко лице за набавка 
Член 38 

 
 На физичко лице може да му се одобри набавка на најмногу пет килограми 
експлозивни материи, 50 парчиња средства за палење и соодветна количина на спорогоречки 
штапини. 
 Со експлозивните материи од став 1 од овој член може да ракува само лице на кое му 
е издадено одобрение за вршење на минерски работи, во согласност со овој Закон. 
 Во дозволата за набавка на експлозивна материја која се издава на физичкото лице се 
одредува и местото на набавка на таа материја, кое е најблиску до местото на употреба на 
експлозивната материја. 
 Физичкото лице кое набавило експлозивни материи е должно, по употребата, 
преостанатите количини да ги врати на стопанското друштво, другото правно лице или 
претприемачот од кого ги набавило експлозивните материи или да обезбеди да ги уништи 
стручно оспособено лице и за тоа да го извести Министерството и органот на управата 
надлежен за работите на полицијата.  
 Физичкото лице кое набавува пиротехнички средства од класа I и II за сопствена 
употреба не мора да има дозвола за набавка. 
 

Контејнер за складирање 
Член 42 

 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кои вршат минерски 
работи се должни на градилиштата да имаат контејнери за складирање на неупотребените 
експлозивни материи. 
 

6. Употреба 
 

Место на употреба 
Член 43 

 
 Експлозивните материи можат да се употребуваат на местата кои се определени во 
дозволата за набавка или употреба на тие материи. 
 

 
 
 
 
 
 



1) Употреба на пиротехничките средства 
 

Видови на пиротехнички средства  
Член 45 

 
 Пиротехничките средства, во зависност од количината и видот на пиротехничката 
смеса, односно експлозивното полнење, јачината на звукот и другите безбедносни услови, се 
делат на: 
 - пиротехнички средства класа I – пиротехнички играчки; 
 - пиротехнички средства класа II – средства за мали огномети; 
 - пиротехнички средства класа III – средства за средни огномети; 
 - пиротехнички средства класа IV – средства за големи огномети. 
 Видовите, карактеристиките, означувањето, безбедносните услови, условите за 
складирање и употребата на пиротехничките средства поблиску се уредуваат со пропис на 
Министерството. 
 

Услови за вршење на дејноста за јавни огномети 
Член 47 

 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 46 став 1 од овој 
Закон мора да имаат: 
 - одговорно лице; 
 - складишен објект, односно прирачно складиште за кое е издадена употребна 
дозвола; 
 - најмалку едно вработено лице кое е стручно оспособено за изведување на јавен 
огномет. 
 Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има виша или висока 
стручна подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 
од овој Закон. 
 Програмата и начинот на стручно оспособување и полагањето на стручниот испит за 
лицето кое го изведува јавниот огномет се утврдува со пропис на Министерството.  
 

Видови на огномети 
Член 50 

 
 Јавни огномети се професионален огномет и огномет за сценски ефекти. 
 Професионален огномет се изведува со одобрени пиротехнички средства од класа II, 
III и IV, на површини кои се за таа намена посебно подготвени и се на пропишана 
оддалеченост од објекти, комуникации и други простори. 
 Огномет за сценски ефекти се изведува во театри и слични објекти, во филмските и 
телевизиските студија или на отворен простор со одобрени пиротехнички средства од класа I, 
II, III и IV, како и други експлозивни материи кои се користат за тие намени. 
 

Дозвола за изведување на јавен огномет 
Член 51 

 
 Дозвола за изведување на јавен огномет се издава на барање на стопанското 
друштво, другото правно лице и претприемачот кои имаат дозвола за вршење на дејноста за 
јавни огномети. 
 Со дозволата за изведување на јавен огномет се одредува видот и класата на 
пиротехнички средства за таа намена, како и местото и времето на изведување на јавен 
огномет. 
 



Услови за вршење на работите за минирање 
Член 54 

 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот од член 53 став 1 од овој 
Закон мора да имаат: 
 - одговорно лице; 
 - најмалку едно вработено лице на кое му е издадено одобрение за вршење на 
работите за минирање во согласност со овој Закон; 
 - складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена употребна дозвола. 
 Одговорното лице од став 1 алинеја 1 од овој член мора да има виша или висока 
стручна подготовка од соодветна насока и да ги исполнува условите за ракување од член 19 
од овој Закон. 
 

Барање за издавање на дозвола 
Член 55  

 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот, со барањето за 
издавање на дозвола за вршење на работите за минирање приложува: 
 - акт за упис во Централниот регистар на Стопанскиот суд; 
 - податоци за одговорното лице; 
 - податоци за вработеното лице на кое му е издадено одобрение за вршење на 
работите за минирање во согласност со овој Закон; 
 - доказ дека има складишен објект, односно прирачен склад за кој е издадена 
употребна дозвола. 
 

План за минирање и мерки за безбедност 
Член 57 

 
 При вршење на работите за минирање, стопанското друштво, другото правно лице или 
претприемачот се должни да преземат безбедносни мерки и да го изведат минирањето 
според планот за минирање, така што со минирањето да не се загрозени животите, здравјето 
и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и имотот. 
 Планот за минирање од став 1 од овој член го изработува лице кое има висока стручна 
подготовка од рударска струка и положен стручен испит, во согласност со прописите за 
рударство. 
 Стопанското друштво, друго правно лице или претприемач кои вршат работи за 
минирање се должни за минирањата кои се вршат во населено место или во близина на 
населено место, најдоцна 24 часа пред минирањето да го известат Министерството, органот 
на управа надлежен за работи на полицијата и јавноста, преку средствата за јавно 
информирање, и три дена пред минирањето во близина на патишта, железница, водовод, 
електрични или телефонски водови и слични објекти, да ги известат во писмена форма 
стопанските друштва и другите правни лица кои управуваат со тие објекти. 
 

Одобрение за вршење на работи за надземно минирање 
Член 58 

 
 Надземно минирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 од 
овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работи за надземно минирање. 
 Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
 Одобрението за вршење на работи за надземно минирање може да се издаде на лице 
од став 1 од овој член, кое има: 
 - средна, виша или висока стручна подготовка, со соодветна струка; 
 - положен стручен испит за вршење на работите за минирање; 



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

Одобрение за вршење на работи за специјално минирање 
Член 59 

 
 Специјално минирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 алинеја 3 
од овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работи за специјално минирање. 
 Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
 Одобрението за вршење на работи за специјално минирање може да се издаде на 
лице од став 1 од овој член, кое ги исполнува условите од член 19 став 1 од овој Закон и има: 
 - средна, виша или висока стручна подготовка, со соодветна струка; 
 - положен стручен испит за вршење на работите за минирање; 
 - пет години работно искуство на работите за минирање ако има виша стручна 
подготовка или четири години работно искуство на тие работи ако има висока стручна 
подготовка. 
 

Одобрение за вршење на работи за минирање при деминирање 
Член 61 

 
 Минирање при деминирање може да изведува вработено лице од член 54 став 1 
алинеја 3 од овој Закон, на кое му е издадено одобрение за вршење на работи за минирање 
при деминирање. 
 Одобрението од став 1 од овој член го издава Министерството. 
 Одобрението за вршење на работи за минирање при деминирање може да му се 
издаде на лице од став 1 од овој член, кое има: 
 - средна, виша или висока стручна подготовка, од соодветна струка; 
 - положен стручен испит за вршење на работи за минирање; 
 - две години работно искуство на работи за деминирање или минирање, ако има 
средна стручна подготовка или една година работно искуство на тие работи, ако има виша 
или висока стручна подготовка. 
 

 
Подготвителни работи за минирање 

Член 63 
 

 Подготвителните работи за минирање (полнење на дупнатините со експлозив, 
поставување на средства за активирање и сл.) може да ги изведува физичко лице (во 
натамошниот текст: минер) кое: 
 - ги исполнува условите од член 19 став 1 од овој Закон; 
 - има најмалку средна стручна подготовка; 
 - оспособено е за изведување на подготвителни работи за минирање, за што поседува 
уверение издадено во согласност со прописите за рударство. 
 Помошни подготвителни работи за минирање (пренесување на експлозивни материи, 
товарање, истовар и сл.) може, под надзор на минерот, да изведува физичко лице со 
завршено основно училиште кое е претходно запознаено со начинот на работа, опасностите и 
правилата на заштита при ракување со експлозивни материи. 
 

 
 
 
 



Донесување на подзаконски пропис 
Член 75 

 
 Содржината на барањето и документацијата за издавање на мислења и согласности 
од член 66 од овој Закон, безбедносните растојанија за сите типови на производни и 
складишни објекти, условите кои мораат да ги исполнуваат производните и складишните 
објекти и локацијата, како и начинот на нивното физичко и техничко обезбедување се 
утврдуваат со пропис на Министерството.   
 

Водење на евиденција 
Член 76 

 Министерството води евиденција за: 
 - правните и физичките лица 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 материи, 
вршење на дејност јавни огномети, изведување на јавен огномет, вршење на дејност 
минирање и одобренија за вршење на минерски работи; 
 - издадените решенија за престанок на важноста на дозволата за производство, 
промет на експлозивни материи, вршењето на дејност јавни огномети и вршењето на дејност 
минирање; 
 - одземените примероци од експлозивните материи. 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кои произведуваат 
експлозивни материи, водат евиденција за видот и количината на произведените, 
продадените, употребените, уништените, вратените, исчезнатите или отуѓените експлозивни 
материи. 
 Стопанското друштво, другото правно лице и претприемачот кои вршат промет, 
набавка и/или употребуваат експлозивни материи, водат евиденција за количината и видот на 
набавената, продадената, употребената, уништената, вратената, исчезнатата или отуѓената 
експлозивна материја. 
 Евиденциите од став 1 и 2 од овој член се чуваат 10 години, а евиденциите од став 3 
од овој член пет години. 
 Содржината и начинот на водење на евиденции од став 1, 2 и 3 од овој член ја 
пропишува Министерството. 
 

Управни мерки и дејствија 
Член 79 

 
 Покрај управните мерки и дејствија пропишани со законот со кој е уреден 
инспекцискиот надзор, инспекторот за експлозивни материи, запаливи материи и течности и 
гасови има овластување: 
 - да влезе и да ги прегледа објектите и просторите каде што се врши производството, 
складирањето, употребата, уништувањето или прометот на експлозивни материи, како и 
просторите за кои постои сомневање дека во нив има експлозивни материи; 
 - да ја прегледа документацијата врзана за експлозивните материи; 
 - да ги прегледа документите за стручната оспособеност за ракување со експлозивни 
материи; 
 - да го провери и утврди идентитетот на лицата кои ќе ги затекне на местата за 
употреба, производство и складирање на експлозивни материи; 
 - да го забрани ракувањето на лицата кои не се стручно оспособени за ракување со 
експлозивни материи; 
 - да го забрани производството на експлозивни материи и одделни дејствија врзани за 
прометот, складирањето, употребата, товарањето или истоварот на експлозивни материи 



поради неправилностите направени при преземањето на безбедносни мерки кои можат да го 
загрозат животот, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната 
средина и имотот; 
 - да нареди отстранување на утврдените неправилности во одреден рок; 
 - да нареди други мерки во производството, прометот и употребата на експлозивни 
материи кои се потребни заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, 
животните и растенијата, животната средина и имотот. 
 

Член 80 
 

 Со парична казна од дваесеткратен до тристакратен износ од најниската цена на 
трудот во Црна Гора ќе се казни за прекршок стопанското друштво, другото правно лице или 
претприемачот ако: 
 1) не донесе општ акт од член 6 став 2 од овој Закон; 
 2) лицата кои ракуваат или вршат други дејствија во врска со експлозивните материи 
не ги запознае со мерките утврдени во актите од член 6 став 2 од овој Закон или не ги 
оспособи за постапување во случај на техничко-технолошка несреќа или друг ризик, во 
смисла на прописите за заштита и спасување (член 7); 
 3) не обезбеди постојана физичка и техничка заштита на објектите во кои се врши 
производство или складирање на експлозивни материи (член 8); 
 4) не го организира и контролира спроведувањето на пропишаните мерки за заштита 
(член 9); 
 5) за губењето или кражбата 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); 
 6) става во промет и употребува експлозивни материи за кои не е издадена дозвола за 
ставање во промет (член 12 став 1); 
 7) врши работи од член 13 од овој Закон без овластување (член 14 став 1); 
 8) дозволи со експлозивната материја да ракува лице кое не ги исполнува условите за 
ракување со експлозивни материи (член 19 став 1); 
 9) започне производство на експлозивни материи без дозвола од Министерството 
(член 22 став 2) или продолжи да врши производство кога ќе престане да ги исполнува 
условите од член 23 од овој Закон; 
 10) истражува нови видови на експлозивни материи без дозвола од Министерството 
(член 28 став 3); 
 11) врши промет на експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 32 
став 1); 

12) продава експлозивни материи на стопанско друштво, на друго правно лице, на 
претприемач или физичко лице кое нема дозвола за набавка на експлозивни материи (член 
35); 

13) ќе набави експлозивни материи без дозвола од Министерството (член 37 став 1); 
14) изведува јавни огномети без дозвола од Министерството (член 46 став 2); 
15) врши минерски работи без дозвола од Министерството (член 53); 
16) при минирањето не преземе безбедносни мерки за заштита на животот, здравјето 

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

17) со непрописното и нестручно уништување на експлозивните материи ги загрозува 
животите, здравјето и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, животната средина и 
имотот (член 64 ст. 1 и 2); 

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



19) производните и складишните објекти за експлозивни материи ги изгради без да 
набави мислења за локацијата и согласности за проектната и инвестициско-техничката 
документација (член 66); 

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

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

износ од најниската цена на трудот во Црна Гора ќе се казни и одговорното лице во правното 
лице. 

 
Член 81 

 
Со парична казна од дваесеткратен до двестекратен износ од најниската цена на 

трудот во Црна Гора ќе се казни за прекршок стопанското друштво, другото правно лице или 
претприемачот, ако: 

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

2) во рок од осум дена од конечноста на решението за престанок на важењето на 
дозволата за производство на експлозивни материи не ги достави до 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 денот на конечноста на решението за престанок на 
дозволата за промет со експлозивни материи не ги достави до 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 јавен огномет во количини кои не може да ги 
складира (член 40); 

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

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

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

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

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

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

12) не преземе безбедносни мерки, не изработи план за минирање или не го изведе 
минирањето според планот за минирање (член 57 став 1); 

13) врши минерски работи во населено место или во близина на населено место, а 
претходно не го извести Министерството, органот на управа надлежен за работите на 
полицијата, јавноста и стопанските друштва и другите правни лица кои управуваат со 
патиштата, железницата, водоводот, електричните и телефонските водови или слични објекти 
(член 57 став 3); 



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

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

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

17) не ги води и не ги чува пропишаните евиденции (член 76 ст. 2, 3 и 4). 
За прекршок од став 1 од овој член со парична казна од петкратен до петанесеткратен 

износ од најниската цена на трудот во Црна Гора ќе се казни и одговорното лице во правното 
лице.     

 
Член 82 

 
Со парична казна од трикратен до десеткратен износ од најниската цена на трудот во 

Црна Гора ќе се казни за прекршок физичкото лице, ако: 
1) по завршените работи, преостанатата количина експлозивни материи не ја врати на 

стопанското друштво, другото правно лице или претприемачот каде што ги набавило или ако 
не ги уништи стручно оспособено лице и за тоа не го извести Министерството и органот на 
управа надлежен за работата на полицијата (член 38 став 4); 

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

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

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

 
 

Закон за измени и дополнувања на Законот со кој се 
пропишани парични казни за прекршоците 

(„Службен весник на ЦГ“ број 40/11) 
 

Член 14 
 

Во Законот за експлозивни материи („Службен весник на ЦГ“ број 49/08), во член 80, 
воведната реченица на став 1 се менува и гласи: 

„Со парична казна од 1.500 евра до 16.000 евра ќе се казни за прекршок правното 
лице, ако:“. 

Во став 2 зборовите: „од петкратен до дваесеткратен износ од најниската цена на 
трудот во Црна Гора“ се менуваат со зборовите: „од 300 евра до 1500 евра“. 

После ставот 2 се додава нов став кој гласи: 
„За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни претприемачот со парична казна од 

750 евра до 4.000 евра.“. 
Во член 81 воведната реченица на став 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 1.500 евра до 10.000 евра ќе се казни за прекршок правното лице 

ако:“. 
Во став 2 зборовите: „од петкратен до петнаесеткратен износ од најниската цена на 

трудот во Црна Гора“ се менуваат со зборовите: „од 300 евра до 1.000 евра“. 
После став 2 се додава нов став кој гласи: 
„За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни претприемачот со парична казна од 

750 евра до 2.500 евра.“. 



Во член 82 воведната реченица од став 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 150 евра до 550 евра ќе се казни за прекршок физичкото лице, 

ако:“. 
Став 2 се менува и гласи: 
„За прекршок од став 1 од овој член на физичкото лице му се изрекува казна со 

прекршочен налог во износ од 200 евра.“ 
   
 


