
 

 

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА НАЦРТ/ПРЕДЛОГОТ НА  ПРОПИСИ НА ЦРНА ГОРА СО 

ПРАВНОТО ЗАКОНОДАВСТВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Идентификациски број на изјавата мвр- 

иу-пз/13/23 

1. Назив на нацрт/предлог-прописот 

- на црногорски јазик Предлог-закон за превоз на опасни материи 

- на англиски јазик Предлог-закон за превоз на опасни материи 

2. Податоци за обработувачот на прописите 

а) Орган на државната управа што изготвува пропис 

- Орган на државната управа Министерство за внатрешни работи 

- Сектор/оддел Директорат за вонредни ситуации 

- одговорно лице (име, презиме, телефон, е-

пошта) 

генерален директор, Мирсад Мулиќ, 020 481 801 

mirsad.mulic@mup.gov.me 

mup.emergency@t-com.me 

- контакт-лице (име, презиме, телефон, е-

пошта) 

Сретен Недиќ, 020 481 807 

sreten.nedic@mup.gov.me 

mup.emergency.normat@t-com.me 

б) Правно лице со јавно овластување за изготвување и спроведување на пропис 

- назив на правното лице / 

- одговорно лице (име, презиме, телефон, е-

пошта) 

/ 

- контакт-лице (име, презиме, телефон, е-

пошта) 

/ 

3. Органи на државната управа што применуваат/спроведуваат пропис 

- Орган на државната 

управа 

Министерство за внатрешни работи, Министерство за сообраќај и 

поморство, Министерство за образование, Министерство за 

одржлив развој и туризам, Агенција за цивилно воздухопловство, 

Агенција за заштита на животната средина  

4. Усогласеност на нацрт/предлог-прописите со одредбите од Спогодбата за стабилизација 

и асоцијација меѓу Европската Унија и нејзините држави-членки, од една страна, и Црна 

Гора, од друга страна (ССА) 

а) Одредби на ССА со кои се усогласува прописот 

Глава IV Слободно движење на материи, член 18 на ССА 

б) Степен на исполнетост на обврските што произлегуваат од наведените одредби на ССА 

Х исполнува во целост 

 делумно исполнува 

 не исполнува  

в) Причини за делумно исполнување, односно неисполнување на обврските што произлегуваат од 

наведените одредби на ССА 

5. Врска на нацрт/предлог-прописите со Националната програма за интеграција (НПИ), 

односно Националната програма за пристапување на Црна Гора во Европската Унија (НПА) 

- НПИ/НПА за период / 



- Поглавје, потпоглавје / 

- Рок за донесување на пропис / 

- Напомена / 

6. Усогласеност на нацрт/предлог-прописите со правното законодавство на Европската 

Унија 

а) Усогласеност со примарните извори на правото на Европската Унија 

ЕФЕУ, Трет дел, Политика и внатрешни мерки на Унијата, Глава II; Слободно движење на стоки, 

член 28 и 29 /ТФЕУ, Трет дел, Политики на Унијата и внатрешни дејствија, Наслов II, член 28 и 29; 

Целосно усогласено 

б) Усогласеност со секундарните извори на правото на Европската Унија 

31995L0050 

Директива на Советот 95/50/EZ од 6 октомври 1995 за единствени постапки на контрола на 

превозот на опасни материи на пат (OJ L 249, 17.10.1995) 

Делумно усогласено 

 

32004L0112 

Директива на Комисијата 2004/112/EЗ од 13 декември 2004 со која Директивата на Советот 

95/50/EЗ за единствени постапки на проверување на превоз на опасни материи на пат се 

приспособува на техничкиот напредок (OJ L 367, 14. 12. 2004) 

Делумно усогласено 

 

32008L0068 

Директива на Европскиот парламент и Совет 2008/68/EЗ од 24 септември 2008 за внатрешен 

превоз на опасни материи (OJ L 260, 30. 09. 2008) 

Целосно усогласено 

 

31993L0015 

Директива на Советот 93/15/EЗ од 5 април 1993 за усогласување на прописите за пласирање на 

пазар и контрола на експлозиви за цивилна употреба (OJ L 121, 15. 05. 1993) 

Делумно усогласено 

в) Усогласеност со останатите извори на право на Европската Унија 

Не постои извор на право на ЕУ од ваков вид со кој може да се спореди предлог-прописот заради 

утврдување на степенот на неговата усогласеност.  

6.1. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност на нацрт/предлог-прописите на 

Црна Гора со правното законодавство на Европската Унија и рок во кој е предвидено 

постигнување на целосна усогласеност 

Предог-законот за превоз на опасни материи е делумно усогласен со Директивата 31995L0050 во 

делот што се однесува на поблиската содржина и образецот за записникот за инспекциски надзор, 

содржината и образецот за записник за извршена контрола на пат, за прекршоци утврдени според 

категориите на ризик (Прилог II) и образецот за годишен извештај за спроведување на надзор за 

претходната година (Прилог III). 

Целосна усогласеност ќе се постигне со донесувањето на подзаконските акти до крајот на II  

квартал од 2014 година и со измените и дополнувањата на Законот до крајот на IV квартал од 

2016 година. 

Предлог-законот за превоз на опасни материи не е усогласен со Директивата 31995L0050 во 

делот што се однесува на непостоење на дефиниција за значењето на изразот „контрола“, како и 



непостоење на национално тело за контрола на превозот на опасни материи. Целосна 

усогласеност ќе се постигне со измените и дополнувањата на Законот до крајот на IV квартал од 

2016 година. 

Предлог-законот за превоз на опасни материи е делумно усогласен со Директивата 32004L0112 во 

делот што се однесува на поблиската содржина и образецот за записникот за инспекциски надзор, 

на прекршоците утврдени по категории на ризик (Прилог II) и образецот за годишниот извештај за 

спроведување на надзор за претходната година (Прилог III). 

Целосна усогласеност ќе се постигне со донесувањето на подзаконските акти до крајот на II 

квартал од 2014 година и со измените и дополнувањата на Законот до крајот на IV квартал од 

2016 година. 

 

Предлог-законот за превоз на опасни материи е делумно усогласен со Директивата 31993L0115 во 

делот што се однесува на режимот на контрола на внатрешните граници на Унијата и 

почитувањето на начелото за пропорционалност, недискриминација и забрана за ограничување на 

трговија меѓу државите-членки во спроведувањето на дополнителни мерки поврзани со превоз на 

опасни материи со цел да се заштити животот и здравјето на луѓето, имотот и животната средина. 

Целосна усогласеност ќе се постигне со измените и дополнувањата на Законот, до крајот на IV 

квартал од 2016 година.         

7. Да се наведе доколку не постојат соодветни прописи на Европската Унија со кои треба да 

се обезбеди усогласеност  

/ 

8. Да се наведат правните акти на Советот на Европа и останатите извори на меѓународно 

право, користени при изготвувањето на нацрт/предлог-прописот    

1. Европска спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи (Спогодба ADR) со 

нејзините составни делови, прилозите А и Б. 

 

2. Конвенција за меѓународни железнички превози - Правилник за меѓународен превоз на опасни 

материи со железница - RID (COTIF). 

 

3. Анекс 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. 

9. Да се наведе дали се наведени изворите на право на Европската Унија, Советот на 

Европа и останати извори на меѓународно право преведени на црногорски јазик (преводите 

да се достават во прилог)    

Наведените извори на право на ЕУ се преведени на хрватски јазик. 

10. Да се наведе дали нацрт/предлог-прописот од точка 1 Изјава за усогласеност е преведен 

на англиски јазик (преводот да се достави во прилог)      

Предлог-законот за превоз на опасни материи не е преведен на англиски јазик. 

11. Учество на консултанти во изготвувањето на нацрт/предлог-прописот и нивно мислење 

за усогласеноста 

Во изготвувањето на Предлог-законот за превоз на опасни материи не учествувале консултанти. 

Потпис / Овластено лице на обработувачот на 

прописот 

Потпис / Министер за надворешни работи и 

европски интеграции 

Датум: Датум: 



 

Прилог: обрасци: 

1. Преводи на прописот на Европската Унија во електронска форма 

2. Превод на нацртот/предлог-прописот на англиски јазик (доколку постои)



 

ТАБЕЛА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ 

 

1.Идентификациски број (ИБ) на нацрт/предлог-

прописот 

1.1 Идентификациски број (ИБ) на изјавата за усогласеност и датум на утврдување на 

нацрт/предлог-прописот на Влада 

МВР/ТУ/ПЗ/13/23  МВР/ИУ/ПЗ/13/23 

2. Назив на изворот на правото на Европската Унија и ознака CELEX 

Директива 95/50/EЗ за единствени постапки за контрола на превоз на опасни материи на пат - 21995L0050 

Директива 2001/26/EЗ со која се менува и дополнува Директивата на Советот 95/50/EЗ за единствени постапки за контрола на превозот на опасни материи на пат - 

32004L0112 

Директива 2008/68/EЗ за внатрешен превоз на опасни материи - 32008L0068 

Директива 93/15/EЗ за усогласување на прописите за пласирање на пазар и контрола на експлозиви за цивилна употреба - 31993L0015 

3. Назив на нацрт/предлог-прописот на Црна Гора 

На црногорски јазик На англиски јазик 

Предлог-закон за превоз на опасни материи Proposal for the Law on Transport of Dangerous Goods 

4. Усогласеност на нацрт/предлог-прописот со изворите на правото на Европската Унија 

а) б) в) г) д) 

Одредба и текст на одредбата на изворот на правото на Европската 

Унија (член, став, точка) 

Одредба и текст на одредбата на 

нацрт/предлог-прописот на Црна 

Гора (член, став, точка) 

Усогласеност 

на одредбата 

на 

нацрт/предлог-

прописот на 

Црна Гора со 

одредбата на 

изворот на 

правото на 

Европската 

Унија 

Причина за 

делумна 

усогласеност 

или 

неусогласеност 

Рок за 

постигнување 

на целосна 

усогласеност 

Директива 95/50EЗ     



Член 1 

1.Оваа Директива се применува за контроли што државата ги 

спроведува во патниот превоз на опасни материи за возила што 

патуваат на нивните територии или влегуваат од трета земја. 

Не се применува за превоз на материи со возила што припаѓаат или 

се во надлежност на вооружените сили.   

2. Меѓутоа, оваа Директива не влијае на правото на државите-членки, 

со должно почитување на правата на Заедницата, да спроведуваат 

контроли на внатрешниот и меѓународниот превоз на опасни материи 

на нивната територија со возила што не ги опфаќа оваа Директива. 

Надзор на пат 

Член 77 став 2 

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 примерок на 

опасни материи за анализа. 

 

Исклучок 

Член 2 став точка 1 

Одредбите од овој Закон не се 

применуваат за превоз на опасни 

материи: 

2) со превозни средства на Армијата 

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. 

Целосно 

усогласено 

  



Член 2 

Во смисла на оваа Директива: 

- „возило“ значи секое моторно возило наменето за возење по пат, 

довршено или недовршено, опремено со најмалку четири тркала и 

чија најголема конструкциска брзина надминува 25 км/час, 

вклучително со неговите приколки, со исклучок на возила што се 

движат по шини, трактори за земјоделство и шумарство и сите 

подвижни машини, 

- „превоз“ значи секоја активност на патен превоз која во целина или 

делумно се врши на јавен пат на територијата на државите-членки, 

вклучително и товарање и истовар на стоки што се опфатени со 

Директивата 94/55EЗ, не навлегувајќи во решенијата предвидени со 

законите на земјите-членки во поглед на одговорноста во врска со 

таквите активности, 

- „претпријатие“ значи секое профитно или непрофитно физичко или 

правно лице, профитно или непрофитно здружение или група лица 

без правна способност, како и секое тело во рамките на јавната власт, 

било да поседува правна способност или зависи од тело што 

поседува таква правна способност, што превезува, натоварува или 

истоварува опасни материи или наложува нивен превоз, како и оние 

што привремено складираат, пакуваат или вршат испорака на такви 

материи во рамките на превозничката дејност, а се наоѓаат на 

територијата на Заедницата. 

Значење на користената 

терминологија 

Член 5 став 1 

3) Возило е секое моторно возило 

наменето за возење по пат, 

опремено со најмалку четири тркала, 

чија најголема конструкциска брзина 

надминува 25 км/час, кому му е 

додадено приклучно возило, освен 

возила што се движат по шини, 

трактори за земјоделство и 

шумарство, како и сите подвижни 

машини чија брзина не надминува 40 

км/час.     

Член 1 став 2 

Превоз на опасни материи, во смисла 

на овој Закон, подразбира и 

товарање и истовар на опасни 

материи, промена на видот на 

превозно средство, како и 

застанување што е предизвикано од 

незгода или сообраќајна несреќа. 

Значење на користената 

терминологија 

Член 5  

6) Испраќач е деловно претпријатие, 

друго правно лице или претприемач 

кое предава опасна материја за 

превоз; 

7) Превозник е деловно 

претпријатие, друго правно лице или 

претприемач што превезува опасна 

материја; 

 

 

 

Целосно 

усогласено 

  



  

8) Организатор на превоз на 

опасна материја (шпедитер) е 

деловно претпријатие, друго правно 

лице или претприемач што 

организира превоз или врши други 

дејствија поврзани со превоз на 

опасна материја; 

9) Примач е деловно претпријатие, 

друго правно лице или претприемач 

што ја презема опасната материја; 

 

 

   

Член 2 

Во смисла на оваа Директива: 

- „опасна материја“ значи опасна материја што е дефинирана како 

таква во Директивата 94/55/EЗ, 

 

 

 

Целосно 

усогласено 

Дефиницијата 

за опасни 

материи се 

наоѓа во 

Спогодбата 

ADR и 

Правилникот 

RID 

 

 

- „контрола“ значи секоја контрола, надзор, преглед, проверка или 

службена постапка што ја спроведуваат надлежни тела заради 

гарантирање на безбедноста на превозот на опасни материи. 

 

 

Нема соодветни одредби. 

Неусогласено Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон 

IV квартал 

2016 



Член 3. 

1. Државите-членки гарантираат дека на репрезентативниот дел на 

пратките на опасни материи што се превезуваат по пат се вршат 

контроли утврдени со оваа Директива заради проверка на нивната 

усогласеност со законите што го регулираат патниот превоз на опасни 

материи. 

2. Такви контроли се вршат на територијата на државите-членки во 

согласност со член 3 на Регулативата (EEЗ) бр. 4060/89 и член 1 на 

Регулативата (EEЗ) бр. 3912/92. 

Надзор на пат 

Член 77 

  Надзор над превозот на опасни 

материи вршат надлежните 

инспекции со помош на полициски 

службеник. 

  На барање на надлежен инспектор 

возачот е должен да овозможи увид 

во исправите и преглед на возилото и 

дополнителната опрема, преглед на 

опасните материи и, доколку е 

потребно, земање на потребното 

количество примероци од опасните 

материи за анализа. 

  За земените количества примерок 

од став 2 на овој член не може да се 

бара надомест. 

  Инспекторот кој врши инспекциски 

надзор е должен по извршениот 

надзор да му врачи на возачот 

примерок од записникот за 

инспекциски надзор. 

  Возачот е должен  примерокот од 

записникот за инспекциски надзор,  

на барање на инспекторот, 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 

соодветното место што го одредува 

инспекторот.   

 

 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

донесувањето 

на подзаконски 

акт што се 

однесува на 

содржината и 

образецот за 

записникот за 

извршена 

контрола на 

патот   
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Соодветното место за преглед на 

возило во смисла на став 6 на овој 

член е место каде што возилото 

може да застане, односно да се 

паркира, без попречување на другите 

учесници во сообраќајот и да ги 

отстрани утврдените недостатоци. 

   Содржината и образецот за 

записникот од став 4 на овој член го 

пропишува Министерството. 

 

   



Член 4 

1. За спроведување контроли што се предвидени со оваа Директива, 

државите-членки употребуваат контролни листи од Прилог I. 

Примерок од таквата контролна листа или потврда од која е видлив 

резултатот од контролата, се врачува на возачот и се покажува на 

барање заради поедноставување или избегнување, каде што е можно, 

на натамошни контроли. Овој став не го доведува во прашање 

правото на државите-членки да спроведуваат специфични мерки на 

детална контрола. 

2. Контроли се спроведуваат по случаен избор и го покриваат 

најширокиот можен дел на патната мрежа. 

3. Местата одбрани за такви контроли мора да овозможуваат кај 

возилата за кои е утврдена повреда таа да може да се отстрани или, 

доколку тоа надлежно тело што спроведува контрола смета дека е 

соодветно, возилата да можат да се исклучат од сообраќај на местото 

на застанување или на местото коешто тоа тело го одредило за да не 

се загрозува безбедноста. 

4. Онаму каде што е соодветно и под услов да не се загрозува 

безбедноста, можат да се земат примероци од материи што се 

превезуваат заради испитување во лаборатории што ги овластило 

надлежно тело. 

5. Контролите не смеат да надминуваат разумни временски рамки.    

 

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 овозможи увид 

во исправите и преглед на возилото и 

дополнителната опрема, преглед на 

опасните материи и, доколку е 

потребно, земање на потребното 

количество на примероци од 

опасните материи за анализа. 

  За земените количества на 

примерок од став 2 на овој член не 

може да се бара надомест. 

  Инспекторот кој врши инспекциски 

надзор е должен, по извршениот 

надзор, да му врачи на возачот 

примерок од записникот за 

инспекциски надзор. 

  Возачот е должен  примерокот од 

записникот за инспекциски надзор,  

на барање на инспекторот, да го 

покаже при повторен инспекциски 

надзор. 

   Возачот на возило за превоз на 

опасни материи е должен да 

овозможи преглед на возилото на 

самото место, односно на 

соодветното место што го одредува 

инспекторот.   

 

 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

донесувањето 

на подзаконски 

акт што се 

однесува на 

содржината и 

образецот за 

записникот за 

извршена 

контрола на 

патот   
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   Соодветното место за преглед на 

возило во смисла на став 6 на овој 

член е место на кое возилото може 

да застане, односно да се паркира, 

без попречување на другите 

учесници во сообраќајот и да ги 

отстрани утврдените недостатоци. 

   Содржината и образецот за 

записникот од став 4 на овој член го 

пропишува Министерството. 

 

   

Член 5 

Не доведувајќи ги во прашање другите казни што можат да се 

изречат, надлежните тела што вршат контрола можат возилата кај кои 

се утврдени една или повеќе повреди во патниот превоз на опасни 

материи, особено повреди  наведени во Прилог II, да ги исклучат од 

сообраќај на местото  на застанување или на местото кое го одредило 

тоа тело и да побараат пред да продолжи возењето да се отстранат 

повредите или над нив да се спроведат други соодветни мерки, во 

зависност од околностите или безбедносните барања, вклучително и, 

по потреба, одбивање на влез на такви возила во Заедницата.    

 

Привремена забрана, односно 

прекин на превоз 

Член 78 

  Доколку со инспекциски надзор во 

патен сообраќај се утврдат 

неправилности распоредени 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 применуваат, односно  

неправилностите да се отстранат  

 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон.   
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 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 неговото упатство. 

   Во случај возачот на возилото што 

превезува опасна материја да одбие 

да постапи на начин од ставовите 1 и 

3 на овој член, надлежниот инспектор 

може возилото да го исклучи од 

сообраќај и на сметка на превозникот 

да го задржи на место на 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 сертификатот и за тоа 

да го извести Министерството. 

   

 



Член 6 

 

1. Контроли можат да се спроведуваат во просториите на 

претпријатието како превентивна мерка или кога во текот на 

контролата на патот биле утврдени повреди кои ја загрозуваат 

безбедноста на превозот на опасни материи. 

2. Целта на ваквите контроли е да се гарантира дека безбедносните 

услови што се однесуваат на патниот превоз на опасни материи се 

усогласени со соодветните закони. 

Кога ќе се утврдат една или повеќе повреди, особено оние што се 

пропишани во Прилог II, во врска со патниот превоз на опасни 

материи, повредите на предметниот превоз мора да бидат отстранети  

пред возилото да го напушти претпријатието или се спроведуваат 

други соодветни мерки.    

 

Надзор кај испраќачот, 

превозникот, односно примачот 

Член 79 

   Надлежниот инспектор може 

превентивно или кога при 

инспекциски надзор над превозот на 

опасни материи во патниот сообраќај  

се утврдени недостатоци, да изврши 

надзор кај испраќачот, превозникот 

или примачот на опасни материи, 

односно кај деловните претпријатија, 

другите правни лица или 

претприемачи или физички лица кои 

вршат дејност поврзана со превоз на 

опасни материи. 

   Деловните претпријатија, другите 

правни лица или претприемачите се 

обврзани да му овозможат да 

инспекторот преглед на возилото, 

како и увид во документацијата што 

се однесува на превозот на опасни 

материи. 

   Утврдените неправилности и 

недостатоци од ставовите 1 и 2 на 

овој член мора да бидат отстранети 

пред возилото да го напушти местото 

каде што е извршен инспекциски 

надзор.   

 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон.   
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Член 7 

 

1. Државите-членки си помагаат меѓусебно заради спроведување на 

одредбите на оваа Директива. 

   Тешки или повторени повреди што ја загрозуваат безбедноста на 

превозот на опасни материи, а ги предизвикува странско возило или 

претпријатие, мора веднаш да се пријават во надлежните тела во 

државата-членка каде што е регистрирано возилото или каде што се 

наоѓа седиштето на претпријатието. 

Надлежните тела на државите-членки во кои дошло до тешки или 

повторени повреди можат да побараат од надлежните тела на 

државите-членки во кои е регистрирано возилото или каде што се 

наоѓа седиштето на претпријатието да преземат соодветни мерки во 

однос на сторителот или сторителите. 

Надлежните тела ги известуваат надлежните тела на државата-

членка каде што се утврдени повреди,  за сите мерки што се 

преземени во однос на превозникот или претпријатието. 

 

Член 8 

 

Доколку врз основа на резултатите од контролата на патот за возило 

регистрирано во друга држава-членка може оправдано да се 

претпостави дека дошло до тешки или повторени повреди што не 

можат да се утврдат во текот на таа контрола поради непостоење на 

потребните податоци, надлежните тела на предметните држави-

членки меѓусебно си помагаат заради појаснување на настанатата 

ситуација. Кога за таа цел надлежната држава-членка спроведува 

контрола во претпријатие, за резултатите мора службено да ја 

извести другата држава-членка. 

 

 

Нема соодветни одредби 

 

Неусогласено Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон.   

 

IV квартал 

2016 



Член 9 

 

1. Секоја држава-членка ѝ испраќа на Комисијата за секоја 

календарска година, и не подоцна од дванаесет месеци по истекот 

на таа година, извештај составен во согласност со образецот од 

Прилог III за примена на оваа Директива, вклучувајќи ги и следните 

детали: 

- доколку е можно, утврденото или проценетото количество на опасни 

материи превезени по патот (во превезени тони или во тонски 

километри), 

- број на возила на кои е спроведена контрола со оглед на 

местото на регистрација (домашни возила, возила регистрирани во 

други држави-членки или во трети земји), 

- број и вид на забележани повреди, 

- вид и број на изречени казни.  

 2.  За првпат во 1999 година, а потоа секои три години, Комисијата  ќе 

им доставува на Парламентот и на Советот извештај за тоа како 

државите-членки ја применуваат оваа Директива, наведувајќи ги 

податоците во согласност со ставката 1 погоре.  

 

 

 

Годишен извештај 

Член 81 

  Органот на државната управа 

надлежен за работи од областа на 

сообраќајот и поморството, 

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 можно; 

2) број на извршени инспекциски 

надзори; 

3) број на прегледани возила, 

распоредени по држави на 

регистрација; 

4) број и вид на сторени прекршоци 

поради неправилности, по категории 

на ризик од член 78 став 1 на овој 

Закон; 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

подзаконски акт 

кој се однесува 

на образецот за 

годишен 

извештај.   
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5) број и вид на изречени мерки. 

   Врз основа на собраните 

податоци Министерството 

составува збирен годишен извештај 

што го доставува на меѓународните 

тела надлежни за контрола на 

превозот на опасни материи, во 

согласност со меѓународните 

договори. 

   Образецот за годишниот извештај 

од став 1 на овој член го пропишува 

Министерството. 

   

Член 10-12 Нема соодветни одредби Непреносливо   

Прилог I-III ја менува Директивата 32004LO112      

Директива 2004/112/EЗ     

Член 1 

Директивата 95/50/EЗ се менува и се дополнува како што следува: 

Прилозите I, II и III се заменуваат со Прилозите I, II и III на оваа 

Директива   

Нема соодветни одредби Непреносливо   

Член 2-4  Непреносливо   



 

ПРИЛОГ I 

ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 

1. Место на проверка   

2. Датум 

3. Време 

4. Ознака на државата и регистарски број на возилото 

5. Ознака на државата и регистарски број на 

приколката/полуприколката 

6. Претпријатие што врши превоз/адреса 

7. Возач/помошник на возач 

8. Испраќач, адреса, место на товарање 1 2 

1 Се пополнува само ако е од значење за прекршокот. 

2 Се наведува под рубриката „напомени“ за превоз на скап товар. 

3 Проверка на видливи прекршоци 

9. Примач, адреса, место на истовар 1 2 

10. Вкупно количество на опасна материја по превезена единица 

11. Надмината граница на количество според точките 1.1.3.6 од ADR 

да  не 

12.Начин на превоз   во растурена состојба  спакувано 

Документи за возилото 

13. Документ за превоз   проверено  утврден прекршок  неприменливо 

14. Упатства во писмена форма  проверено утврден прекршок  

неприменливо 

15. Билатерална/мултилатерална спогодба/ проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

16. Потврда за хомологација на возилото  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

17. Потврда за оспособеност на возачот  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

Превоз 

18. Материја со дозвола за превоз   проверено  утврден прекршок  

неприменливо 

 

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 примерок од опасни 

материи за анализа.  

   За земените количества примерок 

од став 2 на овој член не може да се 

бара надомест.   

   Инспекторот кој врши инспекциски 

надзор е должен, по извршениот 

надзор, примерок од записникот за 

инспекциски надзор да му врачи на 

возачот.  

   Возачот е должен  примерокот од 

записникот за инспекциски надзор,  

на барање на инспекторот, да го 

покаже при повторен инспекциски 

надзор. 

   Возачот на возило за превоз на 

опасни материи е должен да 

овозможи преглед на возилото на 

самото место, односно на 

соодветното место што го одредува 

инспекторот.   

 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

подзаконски акт 

кој се однесува 

на образецот за 

годишен 

извештај.   

II квартал 

2014 



 

19. Возила со дозвола за стоки што се превезуваат  проверено  

утврден прекршок  неприменливо 

20. Одредби што се однесуваат на видот на превоз   проверено  

утврден прекршок  неприменливо 

21. Забрана за превоз на комбиниран товар  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

22. Товарање, зацврстување на товар и ракување  проверено  

утврден прекршок  неприменливо 

23. Чување на стоки или оштетена амбалажа  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

24.Ознака UN на амбалажата/цистерната  2  3 проверено  утврден 

прекршок  неприменливо (точка 6 од ADR) 

25. Ознака на амбалажата (пр., UN) и налепница  2  проверено  

утврден прекршок  неприменливо 

26. Налепница на цистерната/возилото (точка 5.3.2 од ADR)  

проверено  утврден прекршок  неприменливо 

27. Ознака на возилото/транспортната единица  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо 

28. Безбедносна опрема за општа примена  проверено  утврден 

прекршок  неприменливо  утврдена со ADR 

29. Опрема во магацин со материја што се превезува  проверено  

утврден прекршок  неприменливо 

30.Останата опрема наведена во упатствата во писмена форма 

проверено  утврден прекршок  неприменливо  

31. Апарат (и) за гаснење пожар  проверено  утврден прекршок  

неприменливо 

39. Најтешка категорија на ризик на утврдени прекршоци, доколку 

постои таква  проверено  утврден прекршок  неприменливо 

40. Напомени 

......................................................................................................... 

41. Овластено тело/службеник кој ја извршил проверката 

 

   Возачот на возило за превоз на 

опасни материи е должен да 

овозможи преглед на возилото на 

самото место, односно на 

соодветното место што го одредува 

инспекторот. 

   Соодветното место за преглед на 

возило, во смисла на став 6, на овој 

член е место кад што возилото може 

да застане, односно да се паркира 

без попречување на другите 

учесници во сообраќајот и да ги 

отстрани утврдените недостатоци. 

   Содржината и образецот за 

записникот од став 4 на овој член го 

пропишува Министерството. 

   

 

   



 

ПРИЛОГ II 

ПРЕКРШОЦИ 

Во смисла на оваа Директива, подолу наведената нецелосна листа 

поделена во три категории на ризик (при што најсериозна е Категорија 

1) упатува на она што се смета за прекршок. 

Одредувањето на соодветните категории на ризик мора да зема 

предвид посебни околности и да се остави на волјата на телото 

надлежно за контрола/патен службеник. 

Пропустите што не се наведени во листата на ризични категории се 

класифицираат во согласност со описите на категориите. 

Во случај на неколку прекршоци по единица превоз, заради 

известување (Прилог III на оваа Директива) се зема предвид само 

најсериозната категорија на ризик (според точка 39, Прилог I на оваа 

Директива).   

 

Привремена забрана, односно 

прекин на превозот 

Член 78 став 1 и 2 

 

   Доколку со инспекциски надзор во 

патен сообраќај се утврдат 

неправилности распоредени 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 

инспекциски надзор.    

  

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон.   

IV  квартал 

2016 

 

 



 

1. Категорија на ризик I. 

Доколку непочитувањето на соодветните одредби на ADR 

предизвикува висок ризик од смрт, сериозна телесна повреда или 

значителна штета за околината, таквото непочитување во нормални 

околности би довело до преземање на неодложни и соодветни 

корективни мерки како што е повлекување на возилото од сообраќај. 

Прекршоците се: 

1. Забрана за превоз на опасни материи што се превезуваат 

2. Истакнување на опасни материи 

3. Превоз на забранет начин или со несоодветно превозно средство 

4. Превоз на растурен товар во простор што не е структурно 

употреблив 

5. Превоз во возило без соодветна потврда за хомологација 

6. Возилото повеќе не е во согласност со стандардите за 

хомологација и претставува непосредна опасност (инаку претставува 

категорија на ризик II) 

7. Користење на непрописна амбалажа 

8. Амбалажата не е во согласност со соодветните упатства за 

пакување  

9. Непочитување на посебните одредби за комбинирана амбалажа 

10. Непочитување на правилата што се однесуваат на зацврстување и 

сместување на товарот 

11. Непочитување на правилата што се однесуваат на комбинирана 

амбалажа 

12. Непочитување на дозволените нивоа на полнење на просторот 

или амбалажата 

13. Непочитување на одредбите за ограничување на количеството 

што се превезува во една превозна единица 

14. Превоз на опасни материи без соодветни ознаки за нејзино 

постоење (пр., документи, ознаки и налепници на амбалажа, 

налепници и ознаки на возилото) 

   

 

Мерките од став 1 на овој член можат 

да се применуваат, односно  

неправилностите да се отстранат на 

местото каде што е извршен 

инспекциски надзор, доколку на тој 

начин не се загрозуваат животот и 

здравјето на луѓето, животната 

средина или материјалните добра, 

односно безбедноста на сообраќајот  

 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 и 83 

 

 

 

   



15. Превоз без налепници и ознаки на возилото 

16. Непостоење на податоци од важност за материјата што се 

превезува, а кои овозможуваат одредување на прекршок од 

категорија на ризик I (пр., ознака UN, точен назив на превозникот, 

група на амбалажа) 

17. Возачот не поседува важечка потврда за оспособеност 

18. Користење на оган или незаштитено светло 

19. Непочитување на забрана за пушење 

2. Категорија на ризик II. 

Доколку непочитувањето на соодветните одредби на ADR 

предизвикува ризик од телесна повреда или штета за околината, 

таквото непочитување во нормални околности би довело до 

преземање на неодложни соодветни корективни мерки како што е 

барање за отстранување на утврдена неправилност на местото каде 

што се спроведува контрола, доколку е тоа можно и соодветно, но 

најдоцна при завршувањето на моменталниот превозен правец. 

Прекршоци: 

1. Транспортната единица се состои од повеќе од една 

приколка/полуприколка 

2. Возилото повеќе не е во согласност со стандардите за 

хомологација, но не претставува непосредна опасност 

3. Возилото не ги превезува потребните апарати за гаснење пожар 

спремни за користење; апаратот за гаснење пожар сепак може да се 

смета за спремен за користење доколку недостасуваат само 

пропишаниот печат/или датумот на истекот на исправноста; меѓутоа, 

тоа е неприменливо доколку е очигледно дека апаратот за гаснење 

пожар не може повеќе да се користи, на пр., мерниот уред за притисок 

покажува 0. 

4. Возилото не превезува опрема пропишана со ADR или упатство во 

писмена форма. 

5. Непочитување на датумот за тестирање и контрола и роковите на 

употреба на амбалажата, контејнерите за растурен товар или голема 

амбалажа 

   

 

    



6. Превоз на пакуван товар со оштетена амбалажа, контејнери за 

растурен товар или голема амбалажа или превоз на оштетена 

нечиста празна амбалажа 

7. Превоз на пакувани стоки во простор што не е структурно 

употреблив 

8. Просторите/резервоарите (вклучително и оние што се празни и 

неисчистени) не се затворени на соодветен начин 

9.Превоз на комбинирана амбалажа со надворешна амбалажа што не 

е затворена на прописен начин 

10. Неправилно користење на налепници или ознаки 

11. Не постојат упатства во писмена форма што се во согласност со 

ADR или не се однесуваат на стоките што се превезуваат 

12. Возилото не е под соодветен надзор или не е паркирано на 

соодветен начин 

3. Категорија на ризик III 

Доколку непочитувањето на соодветните одредби предизвикува низок 

ризик од телесна повреда или штета за околината и доколку не мора 

да се преземат соодветни  корективни мерки на самото место, туку од 

претпријатието може да се бара да ги преземе подоцна. 

Прекршоци: 

1. Димензиите на налепниците или големината на буквите, цртежите 

или симболите на налепниците не се во согласност со прописите 

2. Непостоење на податоци во документацијата за превоз, освен оние 

што се во категоријата на ризик I, под точка 16 

3. Во возилото не се наоѓа потврда за оспособеност на возачот, но 

постојат докази дека возачот ја поседува  

 

  

    

 

 



ПРИЛОГ III. 

ПРИМЕР НА СТАНДАРДЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ПРЕКРШОЦИ  I 

 

   МЕСТО НА РЕГИСТРАЦИЈА Вкупен 

број  држава на 

надзор 

други 

држави-

членки на 

ЕУ 

трети 

земји 

Број на 

превозни 

единици 

прегледани врз 

основа на 

содржината на 

товарот 8 I 

ADR 

    

Број на 

превозни 

единици што не 

се во 

согласност со 

ADR 

    

Број на 

превозни 

единици 

исклучени од 

сообраќај  

    

 

 

Член 81 став 2, 3 и 4 

   Годишниот извештај од став 1 на 

овој член, содржи: 

1) утврдено или проценето 

количество на превезени опасни 

материи, доколку е можно; 

2) број на извршени инспекциски 

надзори; 

3) број на прегледани возила, 

распоредени според државите на 

регистрација; 

4. број и вид на сторени 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 собраните податоци 

Министерство составува годишен 

извештај што го доставува на 

меѓународните тела за контрола на 

превоз на опасни материи, во 

согласност со меѓународните 

договори. 

  Образецот за годишниот извештај 

од став 1 на овој член го пропишува 

Министерството. 

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

подзаконски акт 

кој се однесува 

на образецот за 

годишен 

извештај   

II квартал 

2014 



Број на 

утврдени 

повреди со 

оглед на 

категоријата на 

ризик 

Категорија 

на ризик I 

   

Категорија 

на ризик II 

   

Категорија 

на ризик III 

   

Број на 

изречени казни 

со оглед на 

видот на 

казната 

Опомена    

Казна    

Друго    

 

КАЗНИ ШТО СЕ ИСПРАЌААТ НА КОМИСИЈАТА 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАДЗОР НАД ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ  

Проценето вкупно количество 

на опасни материи во патен 

сообраќај  

......t или ....tkm 

 

Предмет 

Член 1 

 

   Доколку со инспекциски надзор во 

патен сообраќај се утврдат 

неправилности распоредени 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 

инспекциски надзор.    

  

Целосно 

усогласено  

Во Црна Гора 

нема 

внатрешни 

пловни патишта   

 

Директива 2008/68/EЗ 

 



 

Член 1 

Подрачје на примена 

1. Оваа Директива се применува за превоз на опасни материи по пат, 

железница или внатрешни пловни патишта во или меѓу држави-

членки, вклучително и товарање и истовар, премин на друг вид превоз 

или со други видови превоз, како и застанувања што се потребни 

заради околности на превозот. 

Не се применува за превоз на опасни материи: 

а) со возила, вагони или бродови што припаѓаат на вооружените сили 

или се под нивна одговорност; 

б) со поморски бродови на поморски пловни патишта кои 

претставуваат дел од внатрешните пловни патишта; 

в) со траекти кои преминуваат само внатрешен пловен пат или 

пристаниште; 

г) превоз што во целост се одвива во кругот на затворено подрачје. 

2. Прилогот II.1 не се применува за држави-членки што немаат 

железнички систем толку долго додека не се воспостави таков систем 

на нивното државно подрачје. 

3. Во рок од една година од влегувањето во сила на оваа Директива 

државите-членки можат да одлучат да не го применуваат Прилог III 

оддел III.1. поради една од следните причини:  

а) немаат внатрешни пловни патишта; 

б) нивните внатрешни пловни патишта не се поврзани со пловни 

патишта на други држави-членки; или 

в) по нивните внатрешни пловни патишта не се превезуваат опасни 

материи. 

Ако државата-членка одлучи да не ги применува одредбите од Прилог 

III. Оддел III.1, за таа одлука ја известува Комисијата која ги известува 

другите држави-членки. 

Предмет 

Член 1 

   Превоз на опасни материи во 

патен, железнички, поморски и 

воздушен сообраќај се врши во 

согласност со овој Закон и потврдени 

меѓународни договори со кои се 

регулира превозот на опасни 

материи (во понатамошниот текст: 

меѓународен договор). 

   Превоз на опасни материи, во 

смисла на овој Закон, подразбира и 

товарање и истовар на опасни 

материи, промена на видот на 

превозно средство, како и 

застанување што е предизвикано од 

незгода или сообраќајна несреќа. 

Исклучок 

Член 2 

   Одредбите од 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.); 

 

Целосно 

усогласено  

Во Црна Гора 

нема 

внатрешни 

пловни патишта   

 



 

4. Државите-членки можат да донесат посебни безбедносни барања 

за национален и меѓународен превоз на опасни материи во рамките 

на своето подрачје во однос на: 

а) превозот на опасни материи со возила, вагони или бродови на 

внатрешни пловни патишта кои не се опфатени со оваа Директива; 

б) употребата на пропишани патишта, вклучително и употребата на 

пропишани начини на превоз, кога е оправдано; 

в) посебни правила за превоз на опасни материи во патнички возови. 

За тие одредби и нивната оправданост ја известуваат Комисијата. 

Комисијата за тоа ги известува другите држави-членки. 

5. Државите-членки можат да регулираат или забранат превоз на 

опасни материи во рамките на своето државно подрачје исклучиво 

поради причини што не се поврзани со безбедноста во текот на 

превозот. 

2) со превозни средства на Армијата 

на Црна Гора, како и воените сили на 

други држави и организации кои во 

согласност со меѓународните 

договори ја користат  сообраќајната 

инфраструктура во Црна Гора.  

Одобрение за превоз на 

експлозивни материи 

Член 43 став 3 

   Одобрението од став 1 на овој член 

може да содржи и посебни услови 

доколку тоа е неопходно заради 

заштита на животот и здравјето на 

луѓето, имотот и заштита на 

животната средина.  

Одобрение за превоз на отрови 

Член 45 став 3 

   Одобрението од став 1 на овој член 

може да содржи и посебни услови 

доколку тоа е неопходно заради 

заштита на животот и здравјето на 

луѓето, имотот и заштита на 

животната средина.  

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Одобрение за превоз на 

радиоактивен материјал 

Член 47 став 3 

   Одобрението од став 1 на овој член 

може да содржи и посебни услови 

доколку тоа е неопходно заради 

заштита на животот и здравјето на 

луѓето, имотот и заштита на 

животната средина.  

Член 56 став 4 

   Патиштата за движење и местата 

за застанување и паркирање на 

возила од став 2 на овој член, како и 

посебните мерки на безбедност за 

превоз на опасни материи низ 

тунели, ги пропишува орган на 

државната управа надлежен за 

работи на сообраќајот  со согласност 

на Министерството. 

 

 

   



Член 2 

Дефиниции 

 

За потребите на оваа Директива: 

1. „ADR“ значи Европска спогодба за меѓународен патен превоз на 

опасни материи, склучена во Женева на 30 септември 1957 г., со 

измени; 

2. „RID“ значи Правилник за меѓународен превоз на опасни материи 

со железница, кој како Прилог C се наоѓа во Конвенцијата за 

меѓународен железнички превоз (COTIF) склучена во Вилнус на 3 јуни 

1999 г., со измени; 

3. „ADN“ значи Европска спогодба за меѓународен превоз на опасни 

материи по внатрешни пловни патишта, склучена во Женева на 26 мај 

2000 г., со измени; 

4. „возило“ значи кое било моторно возило наменето за употреба на 

пат, што има најмалку четири тркала и максимална проектирана 

брзина поголема од 25 км/час, како и негови приколки, со исклучок на 

возила што се движат по шини, подвижни машини, како и земјоделски 

и шумарски трактори кои при превоз на опасни материи не возат со 

брзина поголема од 40 км/час; 

5. „вагон“ значи кое било железничко возило без сопствен погон кое се 

движи на свои сопствени тркала на железнички пруги и како такво се 

употребува за превоз на товар; 

6. „брод“ значи каков било брод за пловидба по внатрешни пловни 

патишта или поморски брод.   

 

Член 29 став 2 

   Образование и оспособување на 

кандидати од став 1 на овој член се 

спроведува по програма што во 

зависност од видот на превоз мора 

да биде во согласност со Европската 

спогодба за меѓународен превоз на 

опасни материи во патен сообраќај 

(во понатамошниот текст: Спогодба 

ADR), односно Конвенцијата за 

меѓународен железнички превоз 

COTIF, Додаток C – Правилник за 

меѓународен превоз на опасни 

материи со железница (во 

понатамошниот текст: Правилник 

RID). 

Значење на користената 

терминологија 

Член 5 став 1 

   3) Возило е секое моторно возило 

наменето за возење по пат, опремено со 

најмалку четири тркала, чија најголема 

конструкциска брзина надминува 25 

км/час, на кое е додадено приклучно 

возило, освен возила што се движат по 

шини, трактори за земјоделство и 

шумарство, како и сите подвижни машини 

чија брзина не надминува 40 км/час; 

5) Вагон е железничко возило без 

сопствен погон кое се движи на свои 

сопствени тркала на железнички 

шини и е наменето за превоз на 

опасни материи; 

 

Целосно 

усогласено 

ADN и брод не 

се спомнуваат 

во Законот 

бидејќи во Црна 

Гора нема 

внатрешни 

пловни патишта 

 



Член 3 

Општи одредби 

1. Не доведувајќи го во прашање член 6, опасни материи не смеат да 

се превезуваат доколку тоа е забрането со Прилог I.1, Прилог II, 

оддел II.1 или Прилог III оддел III.1. 

2. Не доведувајќи ги во прашање општите правила за пристап на 

пазарот или правилата што се применуваат за превоз на стоки, 

превоз на опасни материи се одобрува доколку е во согласност со 

условите утврдени во Прилог I оддел I.1, Прилог II оддел II.1 или 

Прилог III оддел III.1.  

     Обврски на испраќачот 

Член 11 

   Испраќачот може да предаде 

опасна материја за превоз, доколку: 

1) не е забранет превоз на опасна 

материја;  

 

Целосно 

усогласено 

Црна Гора 

целосно ги 

презеде 

одредбите од  

договорите 

ADR и RID, 

додека ADN не 

е преземен 

бидејќи Црна 

Гора нема 

внатрешни 

пловни патишта 

 



Член 4 

Трети земји 

Превоз на опасни материи меѓу држави-членки и трети земји се 

одобрува доколку е во согласност со барањата на ADR, RID или ADN, 

освен ако не е поинаку наведено во прилозите.    

Примена на безбедносни мерки 

Член 52 

   При превоз на опасни материи во 

патен сообраќај, покрај мерките на 

безбедност пропишани со овој Закон, 

се применуваат и други безбедносни 

мерки утврдени со Спогодбата ADR. 

Промена на безбедносните мерки 

Член 63 

   При превоз на опасни материи во 

железнички  сообраќај, покрај 

мерките на безбедност пропишани со 

овој Закон, се применуваат и други 

безбедносни мерки утврдени со 

прописи со кои се регулира 

железницата и безбедноста и 

интероперабилноста на железницата, 

како и други безбедносни мерки 

утврдени со Правилникот RID. 

 

 

Целосно 

усогласено 

Црна Гора 

целосно ги 

презеде 

одредбите од  

договорите 

ADR и RID, 

додека 

Спогодбата 

ADN не е 

преземена 

бидејќи Црна 

Гора нема 

внатрешни 

пловни патишта 

 

 



Член 5 

Ограничување заради безбедност на превозот 

1. Освен во врска со барањата во однос на изградба, државите-

членки можат, заради безбедност на превозот да применуваат 

построги одредби за национален превоз на опасни материи со возила, 

вагони и бродови на внатрешни пловни патишта што се регистрирани 

или сообраќаат во нивните подрачја. 

2. Доколку во случај на несреќа или незгода во рамките на своето 

подрачје државата-членка смета дека применливите безбедносни 

одредби се недоволни за ограничување на опасностите поврзани со 

превозот и доколку постои неодложна потреба за преземање на 

мерки, таа држава-членка уште во фазата на планирање ја известува 

Комисијата за мерките што има намера да ги преземе. 

Во согласност со постапката од член 9 став 2, Комисијата одлучува за 

тоа дали ќе одобри спроведување на предметните мерки и за 

траењето на тоа одобрение.      

Опасни материи за кои е потребно 

одобрение 

Член 42 

   Превоз на експлозивни материи, 

отрови и радиоактивен материјал во 

патен и железнички сообраќај може 

да се врши само ако за тој превоз е 

издадено одобрение, со согласност 

со Законот. 

    

 

 

Целосно 

усогласено 

  



Член 6 

Отстапувања 

1. За превоз што се изведува во нивните подрачја, државите-членки 

можат да одобрат употреба на други јазици освен оние наведени во 

прилозите. 

2. (а) Под услов да не е загрозена безбедноста, државите-членки 

можат да бараат отстапувања од Прилог I оддел I.1, Прилог II оддел 

II.1 и Прилог III оддел III.1 за превоз на мали количества на некои 

опасни материи во рамките на нивните подрачја, изземајќи материи 

што имаат среден или висок степен на радиоактивност, под услов 

барањата за таков превоз да не се построги од условите наведени во 

тие прилози. 

(б) Под услов да не е загрозена безбедноста, државите-членки можат, 

исто така, да бараат отстапувања од Прилог I оддел I.1, Прилог II 

оддел II.1 и Прилог III оддел III.1 за превоз на опасни материи во 

рамките на нивното подрачје, во случај на: 

1. локален превоз на кратко растојание; или 

2. локален превоз со железница на посебно одредени маршрути што е 

дел од утврдена индустриска постапка и што строго се гледа во 

согласност со јасно одредени услови. 

Во секој случај Комисијата проверува дали се исполнети условите од 

потстав (а) и (б) и во согласност со постапката од член 9 став 2 

одлучува дали ќе одобри отстапување и ќе го додаде на листата на 

национални отстапувања од Прилог I оддел I.3, Прилог II оддел II.3 и 

Прилог III оддел III.3. 

3. Отстапувањата од став 2 важат најмногу шест години од датумот на 

одобрувањето со тоа што тој период се утврдува во одлуката за 

одобрение. Што се однесува до постоечките отстапувања од Прилог I 

оддел I.3, Прилог II оддел II.3 и Прилог III оддел III.3, се смета дека 

датумот на одобрување е 30 јуни 2009 г. Доколку не е поинаку 

наведено, отстапувањата важат во текот на период од шест години. 

Отстапувањата се применуваат без дискриминација.         

 

 

Целосно 

усогласено 

Црна Гора 

целосно ги 

презеде 

одредбите од  

договорите 

ADR и RID, 

додека 

Спогодбата 

ADN не е 

преземена 

бидејќи Црна 

Гора нема 

внатрешни 

пловни патишта 

 

Опцијата не е 

искористена 

бидејќи со овој 

Закон не се 

предвидени 

отстапувања од 

Спогодбата 

ADR и 

Правилникот 

RID 

 



4. Ако држава-членка побара продолжување на одобрението за 

отстапување, Комисијата го разгледува предметното отстапување. 

Доколку не биле донесени никакви измени во Прилог I оддел I.1, 

Прилог II оддел II.1 и Прилог III оддел III.1 кои би влијаеле на 

предметот на отстапување, во согласност со постапката од член 9 

став 2 Комисијата може: 

(а) да го  прогласи отстапувањето за застарено и да го избрише од 

соодветниот Прилог; 

(б) да го обнови одобрението за натамошен период од најмногу шест 

години од датумот на одобрението, со тоа што тој период се утврдува 

во одлуката за одобрение, 

5. Секоја држава-членка може, по исклучок и под услов да не е 

загрозена безбедноста, да издава поединечни одобренија за вршење 

на превоз на опасни материи во рамките на своето подрачје кој со 

оваа Директива е забранет, или за вршење на таков превоз под 

услови различни од оваа Директива, под услов таквиот превоз да е 

јасно одреден и временски ограничен. 

 

Член 7 

Преодни одредби 

1. Државите-членки можат на своите подрачја да ги задржат 

одредбите од Прилог I оддел I.2, Прилог II оддел I.2, и Прилог III 

оддел III.2. 

Државите-членки кои ги задржуваат тие одредби за тоа ја известуваат 

Комисијата. 

Комисијата ги известува другите држави-членки. 

2. Не доведувајќи го во прашање член 1 став 3, државите-членки 

можат да одлучат најдоцна до 30 јуни 2011 г. да не ги применуваат 

одредбите од  Прилог III оддел III.1. Во таков случај, во однос на 

внатрешните пловни патишта, односната држава-членка продолжува 

да ги применува одредбите од директивите 96/35/EЗ и 2000/18/EЗ кои 

се во сила до 30 јуни 2009 г. 

         

    



Член 8-9  Нема соодветни одредби Непреносливо   

 

Член 10 

Пренесување 

1. Државите-членки донесуваат закони и други прописи потребни за 

усогласување со оваа Директива до 30 јуни 2009 г. За тоа веднаш ја 

известуваат Комисијата. 

Кога државите-членки ги донесуваат овие мерки, при својата 

службена објава мерките содржат упатување на оваа Директива или 

заедно  со нив се наведува такво упатување. Начините на таквото 

упатување го одредуваат државите членки 

2. Државите-членки на Комисијата ѝ доставуваат текст на главните 

одредби од националното право што ги донесуваат на подрачјето на 

кое се однесува оваа Директива.   

         

Нема соодветни одредби Неприменливо 

  

Член 11-14  Нема соодветни одредби Непреносливо   

ПРИЛОГ I. 

ПАТЕН ПРЕВОЗ 

Нема соодветни одредби Непреносливо   

ПРИЛОГ II. 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ 

Нема соодветни одредби Непреносливо   

ПРИЛОГ III. 

ПРЕВОЗ ПО ВНАТРЕШНИ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Нема соодветни одредби Непреносливо   

Директива 93/15/EZ  Нема соодветни одредби Непреносливо   



Член 1 

1. Оваа Директива се применува за експлозиви во смисла на 

дефиницијата од став 2. 

2. (Изразот „експлозиви“ значи материи и производи што како такви се 

сметаат во Препораките на Обединетите нации за превоз на опасни 

материи, а спаѓаат во класа I на тие Препораки. 

3. Оваа Директива не се применува за: 

- експлозиви, вклучително и муниција, кои во согласност со 

националните закони се наменети за користење од вооружените сили 

или полицијата, 

- пиротехнички производи, 

- муниција, освен како што е предвидено со членовите 10, 11, 12, 13, 

17, 18 и 19. 

4. За потребите на оваа Директива изразите: 

- „Препораки на Обединетите нации“ значи препораки на Стручниот 

одбор на Обединетите нации за прашања на превоз на опасни 

материи онака како што ги објавиле ОН (Портокалова книга), и онака 

како што ќе бидат изменети до денот на донесувањето на оваа 

Директива,  

- „безбедност“ значи мерки за спречување несреќи, а во случај на 

неуспех, ублажување на нивните последици; 

- „безбедносни“ значи мерки за спречување на користење на 

експлозиви спротивно на редот и законот, 

- „трговец со оружје“ значи секое физичко и правно лице чија 

професионална активност во целост или делумно е насочена на 

производство, трговија, размена, наем, поправање и преправање на 

огнено оружје или муниција, 

- „овластување“ значи и се однесува на одлука да се дозволи превоз 

на експлозиви на подрачјето на Заедницата, 

- „претпријатие во секторот за експлозиви“ значи секое физичко и 

правно лице кое поседува дозвола и овластување за производство, 

складирање, употреба, превоз или трговија со експлозиви, 

  

         

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 

експлозивна материја по единица 

превоз (бруто-маса/нето-маса) и 

начин на пакување; 

3) податоци за превозното средство 

(вид на превозно средство, 

регистарска ознака и др.); 

4) назив на влезниот, односно 

излезниот граничен премин; 

5) место за товарање и истовар;  

6) правец на движење (итинерер); 

7) ден и време на почеток на 

превозот; 

8) број на сертификати за исправност 

на превозното средство што 

превезува експлозивни материи; 

9) име, презиме и единствен матичен 

број на возачот и совозачот; 

10) број на сертификати за 

оспособеност на возачот и совозачот 

за превоз на експлозивни материи . 

 

Целосно 

усогласено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Став 1, 2, 3 

точки 1-3 и 5-7 

од став 4 и став 

5 на 

Директивата 

3193L0015 се 

предмет на 

регулирање на 

Законот за 

експлозивни 

материи.  

 



- „ ставање на пазар“ значи секое прво издавање на експлозиви 

опфатени со оваа Директива за надомест или бесплатно, со намера 

да се дистрибуира или користи на пазарот на Заедницата, 

- „превоз“ значи секое физичко преместување на експлозив на 

подрачјето на Заедницата, освен она во рамките на едно исто место. 

5. Оваа Директива не ги спречува државите-членки, во согласност со 

националните закони и прописи, одредени материи што не се 

опфатени со оваа Директива да ги одредуваат како експлозиви. 

          

Одобрението од став 1 на овој член 

може да содржи и посебни услови 

доколку тоа е неопходно заради 

заштита на животот и здравјето на 

луѓето, имотот и заштита на 

животната средина.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Чл. 2-8 

          

   

Материјата е 

предмет на 

регулирање на 

Законот за 

експлозивни 

материи  

  

 

 

Член 9 

1. Експлозиви опфатени  со оваа Директива можат да се превезуваат 

само според постапката предвидена со ставовите што следат. 

          

Нема соодветни одредби Непреносливо  

 

  

 



 

2. Контролите што се вршат во согласност со правото на Унијата или 

националното право, во случаи на превоз на експлозиви регулирани 

со овој член, повеќе нема да се вршат како контроли на внатрешните 

граници, туку само како дел од редовна контролна постапка што се 

спроведува недискриминаторски ширум подрачјето на Унијата. 

          

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 овозможи увид 

во исправите и да овозможи преглед 

на возилото и дополнителната 

опрема, преглед на опасните  

материи и, доколку е потребно, 

земање на потребното количество 

примероци од опасни материи за 

анализа. 

За земените количества примерок од 

став 2 на овој член не може да се 

бара надомест. 

   Инспекторот кој врши инспекциски 

надзор е должен по извршениот 

надзор, примерок од записникот за 

инспекцискиот надзор да му врачи на 

возачот. Возачот е должен  

примерокот од записникот за 

инспекциски надзор,  на барање на 

инспекторот, да го покаже при 

повторен инспекциски надзор. 

            Возачот на возило за превоз 

на опасни материи е должен да 

овозможи преглед на возилото на 

самото место, односно на 

соодветното место што го одредува 

инспекторот. 

 

  

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон 

  

IV квартал 

2026 



   

   Соодветното место за преглед на 

возило во смисла на став 6 на овој 

член е место на кое возилото може 

да застане, односно да се паркира, 

без попречување на другите 

учесници во сообраќајот и да ги 

отстрани утврдените недостатоци. 

      Содржината и образецот за 

записникот од став 4 на овој член го 

пропишува Министерството. 

   

    

 

 

 

 

 

  

3. Одобрение за превоз на експлозиви мора да  бара примачот од 

своето надлежно државно тело. Пријавеното тело проверува дали 

примачот е законски овластен да набавува експлозив и дали ја 

поседува потребната дозвола или овластувања. Лицето одговорно за 

превоз мора да ги извести надлежните државни тела на транзитните 

држави-членки или државите-членки за движењето на експлозивот 

низ нивното државно подрачје, и нивното одобрение е задолжително. 

4. Во случај кога некоја држава-членка смета дека постои проблем 

поврзан со проверувањето на овластувањето за купување 

експлозиви, опишано во став 3, таа држава-членка и ги пренесува 

расположливите сознанија на Комисијата која без одлагање 

предметот го изнесува пред Одборот, како што е предвидено со член 

13.  

 

   

Опасни материи за кои е потребно 

одобрение 

Член 42 

   Превоз на експлозивни материи, 

отрови и радиоактивен материјал во 

патен и железнички сообраќај може 

да се врши само ако за тој превоз е 

издадено одобрение, во согласност 

со Законот. 

 

 

Целосно 

усогласено 

  



 

5. Доколку надлежното тело му дозволи превоз на примачот, на 

примачот му издава документ како потврда на дозволата за превоз 

која ги содржи сите податоци од став 7. 

Тој документ мора секогаш да се наоѓа заедно со пратката експлозив 

сè до доаѓањето на одредишната точка. 

На секое барање  мора да се предочат пријавените тела. Копија од тој 

документ чува примачот, и мора да се покаже на барање на 

пријавените тела на тоа одредиште. 

7. Кога превозот на експлозив бара посебна контрола за да се 

задоволат посебни безбедносни услови на државното подрачје или 

дел на државното подрачје на некои држави-членки, на пријавените 

тела на одредишната точка примачот мора да им ги достави следните 

податоци: 

- имиња и адреси на предметните оператори; тие податоци мора да 

бидат доволно прецизни за да овозможат стапување во контакт со 

операторите и добивање на потврда дека предметните лица законски 

се овластени за примање на пратката, 

- број и количество на експлозиви што се превезуваат, 

- целосен опис на предметните експлозиви како и средства за 

идентификација, вклучително и идентификациски број на UN, 

-доколку експлозивот се вклучува на пазарот, податоци дека се 

задоволени условите за вклучување на пазарот, 

- вид на превоз и однапред одреден пат; 

- предвидени датуми на поаѓање и доаѓање, 

- по потреба, детални податоци за влегувањето и излегувањето од 

држави-членки. 

 

Пријавените тела на одредиштето ги испитуваат условите под кои 

може да се одвива превозот со посебен осврт на посебните 

безбедносни услови. Овластување за превоз се издава доколку се 

задоволени посебните безбедносни услови.   

          

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 

експлозивна материја по единица 

превоз (бруто-маса/нето-маса) и 

начин на пакување; 

3) податоци за превозното средство 

(вид на превозно средство, 

регистарска ознака 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 почеток на 

превозот; 

8) број на сертификати за исправност 

на превозното средство што 

превезува експлозивни материи; 

9) име, презиме и единствен матичен 

број на возачот и совозачот; 

10) број на сертификати за 

оспособеност на возачот и совозачот 

за превоз на експлозивни материи.  

    

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Во  случаи кога превозот се одвива преку подрачјето на други држави-

членки, тие ги испитуваат и одобруваат податоците што се 

однесуваат на превозот според истите услови. 

9. Ниту еден добавувач не може да врши превоз на експлозиви 

доколку примачот не го добил потребното овластување според 

одредбите од став 3, 5, 6 и 7. 

          

   Одобрението од став 1 на овој член 

може да содржи и посебни услови 

доколку е неопходно заради заштита 

на животот и здравјето на луѓето, 

имотот и заштита 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 

опасната 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, 

регистарска ознака 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 почеток на 

превозот. 

Со барањето од став 2 на овој член, 

подносителот ја доставува  следната 

документација: 

1) увозна, односно извозна дозвола; 

2) одобрение за набавка издадено во 

согласност со законот со кој се 

регулираат експлозивните материи; 

3) сертификат 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. 

По потреба, и заради заштита на 

животот и здравјето на луѓето, 

имотот и животната средина, од 

подносителот на барањето 

Министерството може да бара и 

дополнителни информации за превоз 

на таа опасна материја.   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 



 

          

Известување за превоз  

Член 51 

 Имателот 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 управа 

надлежен за инспекциски работи.  

  

   

 

 

 

 

  

 



 

6. Доколку пријавеното тело на некоја држава-членка смета дека не се 

потребни посебни безбедносни мерки наведени во став 5, превозот на 

експлозиви на подрачјето или на дел од подрачјето на таа држава-

членка може да се врши без претходно доставување на информации 

во смисла на став 7. Тогаш пријавеното тело на одредиштето издава 

дозвола за превоз со одредено временско траење која врз основа на 

оправдано образложение може  во секој момент да биде укината или 

повлечена. Документот наведен во став 5 што мора да се наоѓа 

заедно со пратката експлозив сè до одредишното место, се однесува 

исклучиво на горенаведеното одобрение. 

Не доведувајќи ги во прашање редовните проверки што ги спроведува 

појдовната држава-членка на своето државно подрачје, на барање на 

пријавените тела на таа појдовна држава-членка и транзитните 

држави, примачот или операторите на секторот мора да ги достават 

сите релевантни податоци со кои располагаат, а се однесуваат на 

превозот на експлозив.      

          

Нема соодветни одредби  Опцијата не е 

искористена 

 

  

 



 

Член 10. 

1. Муниција може да се превезува од една држава-членка во друга 

само во согласност со постапката утврдена во ставовите што следат. 

Истите одредби се применуваат во случаи на превоз на муниција 

преку каталошка продажба. 

2. Кога муницијата треба да се превезе преку некоја друга држава-

членка, на државата-членка во која се наоѓа таа муниција при 

испраќање на пратката,  страната-примач ѝ ги дојавува следните 

податоци: 

- имиња и адреси на лицата кои продаваат и превезуваат, купуваат 

или набавуваат муниција, како и име и адреса на сопственикот; 

- адреса и место кон кое ќе биде испратена и превезена муницијата, 

- количество на муниција што се испраќа или превезува; 

- податоци што овозможуваат идентификација на муницијата со 

назнака дека муницијата поминала контрола во согласност со 

Конвенцијата од 1 јуни 1967 г. за меѓусебно признавање на 

потврдните жигови на лесно оружје, 

- средства за превоз, 

- датум на поаѓање и предвиден датум на доаѓање. 

Податоците што се наведени во двете последни напомени не треба 

да се наведуваат доколку превозот се одвива меѓу продавачи на 

оружје. Државата-членка ги испитува условите во кои ќе се одвива 

превозот, особено во однос на безбедноста. Доколку државата-членка 

не е овластена за тој превоз, се издава дозвола што ги содржи сите 

поединости наведени во првата точка. Пратката муниција мора да 

биде придружувана со таа дозвола сè до местото на одредиштето; 

мора да се покажува на секое барање од пријавените тела на 

државите-членки. 

 

          

Нема соодветни одредби  Материјата е 

предмет на 

регулирање на 

друг пропис 

 

  

 

 



 

3. На продавачот на оружје секоја држава-членка може  да му одобри 

право на превоз на муниција од своето државно подрачје до 

продавачот во друга држава-членка без претходно овластување во 

смисла на став 2. За таа цел се издава одобрение што важи три 

години, но во секој момент може да биде одземено или поништено со 

оправдана одлука. Пратката муниција мора да биде придружена со 

документ со податоци за тоа одобрение сè до одредиштето. Тој 

документ мора да им се предочи на пријавените тела на државните 

членки на нивно барање. 

Пред почетокот на превозот, продавачот на оружје им ги дојавува на 

пријавените тела на државите-членки од кои се врши превоз сите 

податоци наведени во првата точка од став 2. 

4) Секоја држава-членка им доставува на другите држави-членки 

попис на муницијата за која може да се добие овластување за превоз 

на муниција без претходно одобрение, според постапка утврдена со 

став 3. 

5) Секоја држава-членка ѝ ги пренесува сите расположливи корисни 

податоци за предметот на краен превоз на муниција на државата-

членка кон чие подрачје се врши таков превоз. 

Сите податоци што ги добиваат државите-членки за примена на 

постапката предвидена со овој член ќе бидат пренесени најдоцна за 

време на траењето на предметниот превоз на одредишната држава-

членка, и доколку така наложува случајот, најдоцна за време на 

траењето на превозот, на транзитните држави-членки.   

 

          

    

 

 

 

 

 



 

Член 11 

 Отстапувајќи  од член 9, ставови 3, 5, 6 и 7 од член 10, државата-

членка, во случај на тешки закани по јавната безбедност заради 

незаконски поседувања или употреба на експлозив или муниција од 

оваа Директива, или нејзино напаѓање, може да ги преземе сите 

мерки на подрачјето на превозот на експлозив или муниција заради 

спречување на такво незаконско поседување или употреба. 

Тие мерки мораат да го почитуваат принципот на пропорционалност. 

Не смеат да бидат средство за произволна дискриминација ниту 

прикриен начин на трговија меѓу државите-членки. 

Секоја држава-членка што усвојува такви мерки веднаш ја известува 

Комисијата која ги известува останатите држави-членки. 

 

          

Содржина на барањето за превоз 

на експлозивни материи 

Член 44 став 4 

По потреба, и заради заштита на 

животот и здравјето на луѓето, 

имотот и животната средина, од 

подносителот на барањето 

Министерството може да бара и 

дополнителни информации поврзани 

со превозот на таа опасна материја.  

Делумно 

усогласено 

Целосна 

усогласеност ќе 

се постигне со 

измените и 

дополнувањата 

на овој Закон 

IV квартал 

2016 

 

Член 12 

1. Заради примена на член 9 и 10, државите-членки мора да создадат 

мрежа за размена на податоци. Тие ги известуваат останатите 

држави-членки и Комисијата кои национални тела се задолжени за 

пренос и примање на податоците, како и за примена на постапките 

предвидени во наведените членови 9 и 10.  

2. Заради примена на оваа Директива, одредбите од Уредбата (EEZ) 

бр. 1468/81, а особено оние што се однесуваат на чување на тајноста 

на податоците, се применуваат mutatis mutandis. 

 

          

Нема соодветни одредби  Неприменливо   

 

 

 

 



 

Член 13 

1. Комисијата ќе добива помош од Одбор составен од претставници 

на држави-членки со кој претседава претставник на Комисијата. 

 

Одборот ги испитува сите прашања поврзани со спроведувањето на 

оваа Директива што ги поставува претседателот, самоиницијативно 

или на барање на претставник на некоја од државите-членки. 

 

2. Претставникот на комисијата поднесува пред Одборот нацрт-мерки  

што треба да се преземат. Одборот се огласува со мислење во време 

што го одредува претседателот, а во согласност со итноста на 

предметот. Мислењето се донесува со мнозинство што го пропишува 

член 148, став 2 од Договорот што го усвојува Советот на предлог на 

Комисијата. Гласовите на претставниците на државите-членки се 

пребројуваат на начин утврден со тој член. Во гласањето не учествува 

претседателот. 

 

Комисијата донесува мерки што веднаш влегуваат во сила за 

примена. Сепак, доколку тие мерки не се усогласени со мислењето на 

Одборот, за нив Комисијата го известува Советот. Во таков случај, 

Комисијата ја одлага примената на донесените мерки на три месеци, 

почнувајќи од денот на примањето на известувањето.    

 

Според мнозинската одлука, Советот може да донесе друга одлука во 

периодот предвиден во втората точка. 

 

3. Постапката утврдена со став 2 мора да се почитува особено 

земајќи ги предвид натамошните измени на Препораките на 

Обединетите нации. 

 

 

 

          

Нема соодветни одредби  Непреносливо   



 

Член 14-16 

 

          

  Материјата е 

предмет на 

регулирање на 

Законот за 

експлозивни 

материи  

 

 

Член 17 

Секоја држава-членка сама ги одредува казните за прекршување на 

одредбите донесени во текот на спроведувањето на оваа Директива. 

Казните треба да бидат доволни за да поттикнат почитување на тие 

одредби.  

 

          

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 и 83 

Целосно 

усогласено 

  

 

Член 18 

Во рамките на своето национално законодавство, секоја држава-

членка усвојува потребни мерки кои на надлежните државни тела ќе 

им овозможат запленување на секој производ од подрачјето на 

примена на оваа Директива доколку постојат докази дека таквиот 

производ ќе биде предмет на незаконска набавка, употреба или 

трговија. 

          

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 и 83 

Целосно 

усогласено 

Материјата е 

предмет на 

регулирање на 

Законот за 

експлозивни 

материи 

 

 

Член 19-120 

         

Нема соодветни одредби Непреносливо   

 

Прилог I - IV 

 

          

  Материјата е 

предмет на 

регулирање на 

Законот за 

експлозивни 

материи 

 



 


