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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94), д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРО МЕ ТУ 
ЕКС ПЛО ЗИВ НИХ МА ТЕ РИ ЈА И ЗА ПА ЉИ ВИХ 

ТЕЧ НО СТИ И ГА СО ВА

Про гла ша вам За кон о про ме ту екс пло зив них ма те ри ја
и за па љи вих теч но сти и га со ва, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сједници, одржаној
15. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 26. ју ла 2011. го ди не
кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о про ме ту екс пло зив -
них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва ни је угро жен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1882/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О ПРО МЕ ТУ ЕКС ПЛО ЗИВ НИХ МА ТЕ РИ ЈА 
И ЗА ПА ЉИ ВИХ ТЕЧ НО СТИ И ГА СО ВА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном ре гу ли шу се про мет, про из вод ња и ко ри -
шће ње екс пло зив них ма те ри ја, за па љи вих теч но сти и га со -
ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 2.

(1) Ра ди за шти те жи во та, здра вља и без бјед но сти љу ди,
ма те ри јал них до ба ра, чо вје ко ве сре ди не и без бјед но сти са -
о бра ћа ја, при вред на дру штва и дру га прав на ли ца, др жав -
ни и дру ги ор га ни, ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност лич ним
ра дом, од но сно лич ним ра дом и сред стви ма у сво ји ни гра -
ђа на (у да љем тек сту: пред у зет ни ци) и дру га фи зич ка ли ца
ду жни су да у то ку про ме та, про из вод ње и ко ри шће ња
експло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва
пред у зи ма ју без бјед но сне мје ре утвр ђе не овим за ко ном,
дру гим про пи си ма и оп штим ак ти ма.

(2) На чин и усло ви под ко ји ма се мо же вр ши ти увоз-
извоз, тран зит и по сре до ва ње у спољ но тр го вин ском про -
ме ту екс пло зив них ма те ри ја или про ме та услу га у ве зи са
спољ но тр го вин ским про ме том екс пло зив них ма те ри ја

про пи са ни су За ко ном о уво зу и из во зу оруж ја и вој не
опре ме и кон тро ле уво за и из во за про из во да двој не на мје -
не (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 5/03, 33/03 и 14/05).

Члан 3.

(1) Екс пло зив не ма те ри је у сми слу овог за ко на су: 

а) при вред ни екс пло зи ви, 

б) сред ства за ини ци ра ње екс пло зив них ма те ри ја, 

в) пи ро тех нич ка сред ства, 

г) му ни ци ја, 

д) ба ру ти и

ђ) про из во ди пу ње ни екс пло зив ним ма те ри ја ма.

(2) При вред ни екс пло зи ви су екс пло зив не ма те ри је ко -
је се ко ри сте за ло мље ње, рас тре са ње и усит ња ва ње ми -
нерал них си ро ви на и дру гих ма те ри ја, ру ше ње гра ђе вин -
ских и дру гих обје ка та, те об ли ко ва ње пред ме та и ма тери -
ја ла енер ги јом осло бо ђе ном при де то на ци ји екс пло зив них
пу ње ња. 

(3) Сред ства за ини ци ра ње екс пло зив них ма те ри ја су
екс пло зив на сред ства ко ја су на ми је ње на за ак ти ви ра ње
или ини ци ра ње екс пло зив них ма те ри ја. 

(4) Пи ро тех нич ка сред ства су про из во ди ко ји се ко ри -
сте за за ба ву, те у при вред не и дру ге свр хе, а са др же са стој -
ке чи је са го ри је ва ње или екс пло зи ја слу жи за по сти за ње
деј ства ва тре, свје тло сти, то пло те, зву ка или ди ма, а укљу -
чу ју и про тив град не ра ке те. 

(5) Пи ро тех нич ки про из во ди за за ба ву ди је ле се у сље -
де ће ка те го ри је:

а) пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро ме те:

1) 1. раз ред - пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро ме те ко -
ји пред ста вља ју вр ло ни зак ри зик са за не ма рљивим ни во -
ом бу ке и ко ји су на ми је ње ни за упо тре бу у огра ни че ним
про сто ри ма, укљу чу ју ћи пи ро тех нич ке про из во де за ва -
тро ме те на ми је ње не за упо тре бу у стам бе ним згра да ма,

2) 2. раз ред - пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро ме те ко -
ји пред ста вља ју ни зак ри зик са ни ским ни во ом бу ке и ко ји
су на ми је ње ни за вањ ску упо тре бу у огра ни че ним про сто -
ри ма,

3) 3. раз ред - пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро ме те ко -
ји пред ста вља ју сред њи ри зик, ко ји су на ми је ње ни за вањ -
ску упо тре бу на ве ли ким отво ре ним про сто ри ма са ни во ом
бу ке ко ји ни је ште тан за људ ско здра вље,

4) 4. раз ред - пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро ме те ко -
ји пред ста вља ју ви сок ри зик, а ко је сми ју да ко ри сте са мо
ли ца са струч ним зна њем (уоби ча је но по зна та као сред ства
за про фе си о нал ну упо тре бу) и чи ји ни во бу ке ни је ште тан
за људ ско здра вље;
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б) пи ро тех нич ки про из во ди за при мје ну у по зо ри шти ма: 

1) раз ред Т1 - пи ро тех нич ки про из во ди за упо тре бу на
по зор ни ца ма ко ји пред ста вља ју ни зак ри зик, 

2) раз ред Т2 - пи ро тех нич ки про из во ди за упо тре бу на
по зор ни ца ма ко је сми ју да ко ри сте са мо ли ца са струч ним
зна њем;

в) оста ли пи ро тех нич ки про из во ди:

1) раз ред П1 - пи ро тех нич ки про из во ди, осим про из во -
да за ва тро ме те и пи ро тех нич ких про из во да за при мје ну у
по зо ри шти ма ко ји пред ста вља ју ни зак ри зик и

2) раз ред П2 - пи ро тех нич ки про из во ди, осим про из во -
да за ва тро ме те и пи ро тех нич ких про из во да за при мје ну у
по зо ри шти ма ко ји ма мо гу ру ко ва ти или се њи ма ко ри сти -
ти са мо ли ца са струч ним зна њем. 

(6) Му ни ци ја су ча у ре или па тро не на пу ње не ба ру том,
а мо гу би ти опре мље не ка пи слом и ком пле ти ра не зр ном,
ку глом или сач мом, за све ти по ве ло вач ких, спорт ских и
ин ду стриј ских пу ша ка, ре вол ве ра и пи што ља.

(7) Ба ру ти су екс пло зи ви ко ји са го ри је ва ју тер мич ком
во дљи во шћу и при мар но су на ми је ње ни по ти ску про јек ти -
ла, а ди је ле се на цр не и ма ло дим не ба ру те ко ји слу же за
при вред не и спорт ске по тре бе. 

(8) Про из во ди пу ње ни екс пло зив ним ма те ри ја ма су про -
из во ди ко ји су на пу ње ни екс пло зив ним и/или пи ро тех нич -
ким смје са ма и њи хо во деј ство је за ви сно од тих ма те ри ја.

Члан 4.

(1) Зби је ни га со ви, га со ви пре тво ре ни у теч ност и га со -
ви рас тво ре ни под при ти ском (у да љем тек сту: га со ви) кла -
се 2. су ма те ри је ко је има ју кри тич ну тем пе ра ту ру ни жу од
50°С или на 50°С при ти сак паpe ви ши од 300 kPa (3 bar) у
скла ду са За ко ном о пре во зу опа сних ма те ри ја (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/08).

(2) За па љи ве теч но сти кла се 3. су теч но сти или смје се
теч но сти ко је на тем пе ра ту ри од 50°С има ју при ти сак паpe
ни жи од 300 kPa (3 bar), a тач ку па ље ња ни жу од 100°С у
скла ду са За ко ном о пре во зу опа сних ма те ри ја. 

II - ПРО МЕТ И ПРО ИЗ ВОД ЊА

1. Оп ште од ред бе

Члан 5.

Под про ме том екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч -
но сти и га со ва, пре ма овом за ко ну, под ра зу ми је вају се на -
бав ка и про да ја екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но -
сти и га со ва, као и смје штај екс пло зив них ма те ри ја и за па -
љи вих теч но сти и га со ва у ма га ци ни ма, при руч ним скла -
ди шти ма и про дај ним објек ти ма при вред них дру шта ва и
дру гих прав них ли ца, др жав них и дру гих ор га на и пред у -
зет ни ка.

Члан 6.

(1) Екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве теч но сти и га со -
ви мо гу се ста вља ти у про мет са мо у па ко ва њу и са озна -
ка ма ко је су пред ви ђе не про пи си ма ко ји ма се уре ђу је пре -
воз опа сних ма те ри ја.

(2) По су де, од но сно дру га ам ба ла жа у ко јој се на ла зе
екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве теч но сти и га со ви мо ра -
ју би ти та квог ква ли те та да при ру ко ва њу и ускла ди ште њу
не мо же до ћи до ра си па ња тих ма те ри ја ни до до ди ра тих
ма те ри ја са по дом скла ди шта или дру гих про сто ри ја у ко -
ји ма су те ма те ри је смје ште не.

Члан 7.

(1) Екс пло зив ним ма те ри ја ма, за па љи вим теч но сти ма
и га со ви ма у про ме ту мо гу ру ко ва ти са мо пу но љет на ли ца
ко ја су струч но оспо со бље на за ру ко ва ње тим ма те ри ја ма.

(2) Про вје ра струч ног зна ња ли ца ко ја ру ку ју екс пло -
зив ним ма те ри ја ма и за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма у
вр ше њу по сло ва уто ва ра и ис то ва ра, ускла ди ште ња, чу ва -
ња, на бав ке и про да је, об у хва та основ на зна ња о фи зич ко-
хе миј ским осо би на ма екс пло зив них ма те ри ја, од но сно за -
па љи вих теч но сти и га со ва ко ји ма се вр ши про мет, као и
по зна ва ње про пи са о про ме ту тих ма те ри ја и од го ва ра ју -
ћих тех нич ких нор ма ти ва.

(3) Пра вил ник о струч ној спре ми и на чи ну про вје ре
зна ња из ста ва 1. овог чла на до но си ми ни стар уну тра шњих
по сло ва (у да љем тек сту: ми ни стар).

Члан 8.

Објек ти у ко ји ма се про из во де или др же екс пло зив не
ма те ри је, као и објек ти у ко ји ма се про из во де или др же за -
па љи ве теч но сти и га со ви мо гу се гра ди ти са мо на мје сту
ко је je про пи сно уда ље но од на се ље ног мје ста, јав них пу -
те ва, же ље знич ких пру га, да ле ко во да ви со ког на по на и
дру гих ва жних обје ка та ко је би мо гле угро жа ва ти или мо -
ра ју од тих обје ка та би ти одво је ни за штит ним гру до бра -
ном или зи дом ко ји пру жа пу ну за шти ту од екс пло зи је и
по жа ра.

Члан 9.

(1) При вред на дру штва ко ја се ба ве про из вод њом
експло зив них ма те ри ја, за па љи вих теч но сти и га со ва, као
и при вред на дру штва и дру га прав на ли ца, др жав ни и дру -
ги ор га ни и пред у зет ни ци ко ји у оба вља њу сво је дје лат но -
сти на ба вља ју, др же или ко ри сте екс пло зив не ма те ри је и
за па љи ве теч но сти и га со ве ду жни су да трај но кон тро ли -
шу спро во ђе ње про пи са них усло ва и мје ра за њи хо ву про -
из вод њу, ускла ди ште ње, ко ри шће ње и ру ко ва ње.

(2) При вред на дру штва и дру га прав на ли ца, др жав ни и
дру ги ор га ни и пред у зет ни ци из ста ва 1. овог чла на ду жни
су да до не су акт ко јим се утвр ђу ју мје ре и по на ша ња рад -
ни ка ра ди пот пу ног обез бје ђе ња од екс пло зи је, по жа ра и
мо гућ но сти зло у по тре бе.

Члан 10.

Уто вар и ис то вар екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих
теч но сти и га со ва (уто вар, ута ка ње, пре то вар, пре та ка ње,
ис то вар, ис та ка ње и дру ге рад ње у ве зи са уто ва ром и
исто ва ром) вр ши се да њу и уз за бра ну при сту па нео вла -
шће ним ли ци ма, a из у зет но и но ћу под усло вом да је освје -
тље ње елек трич но и из ве де но у скла ду са тех нич ким нор -
ма ти ви ма ко ји ма се уре ђу је про ти век спло зив на за шти та
елек трич них уре ђа ја.

Члан 11.

Одо бре ње за гра ђе ње ин ве сти ци о ног објек та или објек -
та гра ђа на не мо же се из да ти ако се из град ња пред ви ђа у зо -
на ма ко је угро жа ва ју објек ти у ко ји ма се про из во де или др -
же екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве теч но сти и га со ви.

2. Екс пло зив не ма те ри је

Члан 12.

(1) Про из вод њом при пре мље них екс пло зи ва са амо ни -
јум-ни тра том (у да љем тек сту: АН ФО екс пло зи ви) и ни -
ско бри зант них при вред них екс пло зи ва, са бр зи ном де то на -
ци је ма њом од 8.700 m/s при мак си мал ној гу сти ни или
при ти ском де то на ци је ма њом од 34 GPa (340 kbar), ко ји ни -
су на ве де ни на За јед нич кој ли сти вој не опре ме (“Слу жбе -
ни гла сник БиХ”, број 40/10), мо гу се ба ви ти са мо при -
вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја су ре ги стро ва на
за вр ше ње те дје лат но сти и ко ја за то до би ју одо бре ње од
над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(2) Ми ни стар ство при је из да ва ња одо бре ња из ста ва 1.
овог чла на утвр ђу је да ли при вред но дру штво ис пу ња ва
усло ве у по гле ду ло ка ци је објек та, тех нич ке опре мље но -
сти, про пи са них мје ра без бјед но сти, мо гућ но сти смје шта -
ја екс пло зив них ма те ри ја и струч ног ка дра у скла ду са
одред ба ма овог за ко на.

(3) Пред у зет ни ци ма и дру гим фи зич ким ли ци ма за бра -
ње на је про из вод ња екс пло зив них ма те ри ја, а дру гим фи -
зич ким ли ци ма за бра ње но је екс пло зив не ма те ри је ста вља -
ти у про мет.

Члан 13.

(1) Објек ти у ко ји ма се про из во де и/или др же екс пло -
зив не ма те ри је мо гу се гра ди ти са мо на та квим мје сти ма и
на та кав на чин да се ти ме не ства ра опа сност од по жа ра и
екс пло зи је за ове и дру ге објек те.

(2) Објек ти из ста ва 1. овог чла на из гра ђу ју се у скла ду
са од ред ба ма За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу -
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жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10), од ред ба ма
овог за ко на и по себ ним усло ви ма ко ји се бли же од ре ђу ју
про пи сом о мје ра ма за шти те и од го ва ра ју ћим тех нич ким
нор ма ти ви ма у објек ти ма за про из вод њу екс пло зив них ма -
те ри ја и ма га ци ни ма за смје штај екс пло зив них ма те ри ја. 

Члан 14.

(1) При вред на дру штва ко ја се ба ве про из вод њом
експло зив них ма те ри ја ду жна су да о про из ве де ним
експло зив ним ма те ри ја ма уред но во де еви ден ци ју, ко ја са -
др жи:

а) по дат ке о вр сти и ко ли чи ни про из ве де них екс пло -
зив них ма те ри ја,

б) на зив и сје ди ште при вред ног дру штва или дру гог
прав ног ли ца, пред у зет ни ка или дру гог фи зич ког ли ца ко -
ме су ове ма те ри је про да те,

в) на зив ор га на, број и да тум рје ше ња ко јим је одо бре -
на на бав ка, као и по да тке о вр сти, ко ли чи ни и озна ка ма па -
ко ва ња про да тих екс пло зив них ма те ри ја,

г) по дат ке о вр сти и ко ли чи ни екс пло зив них ма те ри ја
за из во ђе ње ра до ва за соп стве не по тре бе, основ не по дат ке
о ра до ви ма и вре ме ну њи хо вог из во ђе ња и 

д) по дат ке о вр сти и ко ли чи ни екс пло зив них ма те ри ја
упо три је бље них ра ди ис пи ти ва ња ква ли те та и у слич не
свр хе и

ђ) по дат ке о вре ме ну ис пи ти ва ња.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на во ди се у књи зи
еви ден ци је, ко ју овје ра ва Ми ни стар ство и чу ва се трај но. 

Члан 15.

(1) Па ко ва ња екс пло зив них ма те ри ја мо ра ју од го ва ра ти
стан дар ди ма и про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма. 

(2) Па ке ти, као и сва ко по је ди нач но па ко ва ње мо ра ју
има ти по себ не озна ке ра ди њи хо ве иден ти фи ка ци је, и то: 

а) на зив про из во ђа ча, 

б) озна ку се ри је, 

в) се риј ски број и 

г) го ди ну про из вод ње. 

(3) Уз сва ко па ко ва ње мо ра би ти при ло же но упут ство о
усло ви ма и на чи ну смје шта ја, чу ва ња, упо тре би и на чи ну
уни шта ва ња, од но сне вр сте екс пло зив не ма те ри је.

Члан 16.

(1) Екс пло зив не ма те ри је про из ве де не у Ре пу бли ци
Срп ској и екс пло зив не ма те ри је про из ве де не у ино стран -
ству мо гу се ста вља ти у про мет са мо на осно ву одо бре ња
ко је из да је Ми ни стар ство.

(2) За сва ку екс пло зив ну ма те ри ју про из ве де ну у ино -
стран ству уво зник je ду жан да уз за хтјев за из да ва ње одо -
бре ња из ста ва 1. овог чла на при ло жи и струч но ми шље ње
стра ног про из во ђа ча, ко јим се до ка зу ју ње не осо би не.

(3) Екс пло зив на ма те ри ја про из ве де на у Ре пу бли ци
Срп ској ис пи ту је се при је из да ва ња одо бре ња за ста вља ње
у про мет.

(4) Екс пло зив не ма те ри је про из ве де не у Фе де ра ци ји
БиХ мо гу се ста вља ти у про мет у Ре пу бли ци Срп ској на
осно ву одо бре ња над ле жног ор га на Фе де ра ци је БиХ.

(5) Екс пло зив не ма те ри је ко је се ста вља ју у про мет у
Ре пу бли ци Срп ској мо ра ју има ти ла ти нич ну озна ку “CE” о
ускла ђе но сти тех нич ких осо би на са про пи си ма Еврп ске
уни је.

(6) Озна ка “CE” о ускла ђе но сти тех нич ких осо би на
мо ра би ти ути сну та на ви дљи вом мје сту, ла ко чи тљи ва, не -
из бри си ва, и то на са мом екс пло зи ву или, уко ли ко то ни је
мо гу ће, мо же се на ла зи ти и на нат пи су ути сну том на про -
из во ду. Уко ли ко прет ход на два на чи на ни су из во дљи ва,
озна ка “CE” мо же се на ла зи ти и на омо ту. Ети ке та мо ра би -
ти та ко осми шље на да се не мо же по но во упо три је би ти.

(7) За бра ње но је на екс пло зи ве ути сну ти озна ке и нат -
пи се ко ји би тре ће ли це мо гли збу ни ти у по гле ду зна че ња
и на чи на пи са ња озна ке “CE”. Све дру ге озна ке мо гу се
ути сну ти на про из вод екс пло зи ва уз услов да не сма њу ју
ви дљи вост и чи тљи вост озна ке “CE”.

Члан 17.

(1) Екс пло зив не ма те ри је ис пи ту је ор ган ко ји од ре ђу је
ми ни стар. 

(2) Тро шко ве ис пи ти ва ња екс пло зив них ма те ри ја сно -
си при вред но дру штво, дру го прав но ли це или пред у зет -
ник ко ји тра жи одо бре ње за ста вља ње у про мет екс пло зив -
не ма те ри је.

(3) Ви си ну на кна де за ис пи ти ва ње екс пло зив них ма те -
ри ја од ре ђу је ор ган из ста ва 1. овог чла на. 

(4) Про пис о усло ви ма ко је мо ра ис пу ња ва ти ор ган из
ста ва 1. овог чла на у по гле ду тех нич ке опре мље но сти,
струч но сти ка дро ва и њи хо вог рад ног ис ку ства на од го ва -
ра ју ћим по сло ви ма до но си ми ни стар.

Члан 18.

За хтјев за из да ва ње одо бре ња за ста вља ње у про мет
екс пло зив них ма те ри ја, осим основ них по да та ка о екс пло -
зив ној ма те ри ји, са др жи:

а) на зив, осо би не и дру ге по дат ке ко ји ма се де кла ри ше
екс пло зив на ма те ри ја,

б) опис ра до ва за ко је je екс пло зив на ма те ри ја на ми је -
ње на (под зем ни или над зем ни ра до ви, ра до ви у ме тан ским
ја ма ма и слич но),

в) струч но ми шље ње при вред ног дру штва или дру гог
прав ног ли ца или ко ми си је ко ја je ис пи ти ва ла екс пло зив не
ма те ри је, ко јим се до ка зу ју ње не осо би не,

г) упут ство о на чи ну упо тре бе и уни ште ња не у тро ше -
не ко ли чи не екс пло зив не ма те ри је и

д) оста ле по дат ке ко ји су зна чај ни за без бјед но ко ри -
шће ње екс пло зив не ма те ри је.

Члан 19.

(1) На осно ву из да тих одо бре ња из чла на 16. став 1.
овог за ко на про пи сом Ми ни стар ства утвр ђу је се ли ста
експло зив них ма те ри ја ко је се мо гу ста ви ти у про мет.

(2) Про пис из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 20.

(1) Обје кат у ко јем се про из во де екс пло зив не ма те ри је
мо ра би ти обез би је ђен стал ном чу вар ском слу жбом, снаб -
дје вен уре ђа ји ма и апа ра ти ма за га ше ње по жа ра, као и гро -
мо бран ском ин ста ла ци јом и ин ста ла ци јом и уре ђа ји ма за
ели ми на ци ју ста тич ког елек три ци те та.

(2) Уре ђа ји, апа ра ти и ин ста ла ци је из ста ва 1. овог чла -
на мо ра ју се одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

Члан 21.

(1) Екс пло зив не ма те ри је на ба вља ју се и др же са мо на
осно ву одо бре ња за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја. 

(2) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на из да је над ле жна
ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства на чи јем под руч ју
je сје ди ште при вред ног дру штва, дру гог прав ног ли ца или
пред у зет ни ка, од но сно пре би ва ли ште фи зич ког ли ца ко ме
се одо бре ње из да је.

(3) При вред но дру штво и дру го прав но ли це или
преду зет ник за ко је се вр ши про из вод ња при вред них АН -
ФО екс пло зи ва на мо бил ном по стро је њу ду жно је да при -
је по чи ња ња про из вод ње при ба ви одо бре ње за на бав ку
екс пло зив них ма те ри ја од над ле жне ор га ни за ци о не је ди -
ни це Ми ни стар ства на чи јем под руч ју ће се те екс пло зив -
не ма те ри је упо три је би ти.

(4) Одо бре ње за на бав ку пи ро тех нич ких про из во да из
ино стран ства из да је над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца
Ми ни стар ства у сје ди шту. 

(5) Одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја из да је
се под но си о цу за хтје ва у два при мјер ка.

(6) За хтјев за из да ва ње одо бре ња за на бав ку екс пло зив -
них ма те ри ја са др жи: 

а) на зив и сје ди ште при вред ног дру штва, дру гог прав -
ног ли ца или пред у зет ни ка, од но сно по дат ке о ли цу ко је
под но си за хтјев,
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б) по дат ке о ли цу ко је пре у зи ма екс пло зив ну ма те ри ју,

в) по дат ке о ли цу ко је ру ку је екс пло зив ном ма те ри јом,

г) тех нич ки на зив екс пло зив не ма те ри је,

д) раз ло ге због ко јих се екс пло зив на ма те ри ја на ба вља,

ђ) ко ли чи ну екс пло зив не ма те ри је ко ја се на ба вља,

е) по дат ке о мо гућ но сти смје шта ја екс пло зив не ма те -
ри је,

ж) на чин пре во за екс пло зив не ма те ри је,

з) ври је ме и мје сто из во ђе ња ра до ва с екс пло зив ном
ма те ри јом и 

и) рок до ка да ће екс пло зив на ма те ри ја би ти утро ше на.

(7) У слу ча ју да се екс пло зив на ма те ри ја не упо тре бља -
ва на под руч ју над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни -
стар ства ко ја je из да ла одо бре ње за ње ну на бав ку, над ле -
жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства из ста ва 2.
овог чла на о из да ва њу одо бре ња за на бав ку екс пло зив них
ма те ри ја од мах оба вје шта ва над ле жну ор га ни за ци о ну је -
ди ни цу Ми ни стар ства на чи јем под руч ју се та екс пло зив на
ма те ри ја упо тре бља ва. 

(8) Фи зич ком ли цу ни је по треб но одо бре ње из ста ва 1.
овог чла на ка да је у пи та њу на бав ка пи ро тех нич ких про -
изво да за за ба ву 2. раз ре да, укуп не ко ли чи не до два ки ло гра -
ма екс пло зив ног пу ње ња, а фи зич ко ли це је при ли ком но ше -
ња или пре во же ња на ве де них пи ро тех нич ких про из во да
дужнo да по сје ду је ра чун о ку пље ној ро би из дат од овла шће -
ног про дај ног објек та за про мет пи ро тех нич ких про из во да.

(9) Од ред бе ста ва 1. овог чла на не од но се се на ка пи сле
за уоби ча је не дјеч је играч ке.

Члан 22.

(1) Одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја не ће
се из да ти:

а) ма ло љет ном ли цу,

б) ли цу ко је je осу ђе но за кри вич но дје ло или je ка жње -
но за пре кр шај ако кри вич но дје ло, од но сно пре кр шај ука -
зу је на ње го ву не по доб ност за др жа ње екс пло зив них ма те -
ри ја или на мо гућ ност зло у по тре бе тих ма те ри ја, ни ти ли -
цу про тив ко га се во ди кри вич ни или пре кр шај ни по сту пак
за та кво кри вич но дје ло или пре кр шај,

в) ли цу ко је не ма оправ да них раз ло га за на ба вља ње
екс пло зив них ма те ри ја,

г) ли цу ко је ни је обез би је ди ло усло ве по треб не за пре -
воз, од но сно пре но ше ње и смје штај екс пло зив не ма те ри је,
или ни је струч но да ру ку је екс пло зив ном ма те ри јом, од но -
сно ни је обез би је ди ло струч но ли це за ру ко ва ње екс пло -
зив ном ма те ри јом и

д) при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу и пред у -
зет ни ку ко ји не ис пу ња ва усло ве смје шта ја и чу ва ња
експло зив них ма те ри ја или не ма струч но ли це за ру ко ва ње
тим ма те ри ја ма.

(2) Одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја не ће
се из да ти и ако то на ла жу ин те ре си јав ног ре да и ми ра, од -
но сно ин те ре си без бјед но сти.

(3) У рје ше њу ко јим се на осно ву ста ва 1. тач ка в) и
ста ва 2. овог чла на од би ја за хтјев за из да ва ње одо бре ња за
на бав ку екс пло зив них ма те ри ја не мо ра ју се на ве сти
разло зи ко ји ма се ру ко во ди ла над ле жна ор га ни за ци о на је -
ди ни ца Ми ни стар ства при до но ше њу рје ше ња.

Члан 23.

(1) Одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја из да је
се са од ре ђе ним ро ком ва же ња:

а) при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу и пред у -
зет ни ку за на бав ку ра ди из во ђе ња од ре ђе них ра до ва – до
90 да на и

б) фи зич ком ли цу – до 30 да на.

(2) Aко на бав ка екс пло зив них ма те ри ја у од ре ђе ном ро ку
из оправ да них раз ло га не бу де оства ре на, над ле жна ор га ни -
за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства, на за хтјев при вред ног дру -
штва, дру гог прав ног ли ца или пред у зет ни ка, од но сно дру гог
фи зич ког ли ца на ко јег одо бре ње гла си, мо же да про ду жи
рок ва же ња одо бре ња, ко ји се мо же про ду жи ти са мо јед ном
и то нај ви ше за пе ри од од ре ђен у ста ву 1. овог чла на.

(3) Одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја при -
вред ном дру штву или дру гом прав ном ли цу ко ји екс пло -
зив не ма те ри је на ба вља ју из ино стран ства из да је се са ро -
ком ва же ња до го ди ну да на, у скла ду са ро ком ва же ња ме -
ђу на род ног уво зног цер ти фи ка та, из да тог од Ми ни стар -
ства спољне тр го ви не и еко ном ских од но са БиХ.

Члан 24.

(1) Рје ше ње ко јим се одо бра ва на бав ка екс пло зив них
ма те ри ја оба ве зно са др жи вр сту и ко ли чи ну екс пло зив них
ма те ри ја за ко је се одо бре ње из да је, као и рок ва же ња одо -
бре ња.

(2) У рје ше њу ко јим се одо бра ва на бав ка екс пло зив них
ма те ри ја ра ди из во ђе ња од ре ђе них ра до ва, осим по да та ка
из ста ва 1. овог чла на, на зна ча ва се свр ха у ко ју се екс пло -
зив не ма те ри је мо гу упо три је би ти, као и рок до ка да се оне
мо ра ју упо три је би ти, од но сно уни шти ти или вра ти ти при -
вред ном дру штву или пред у зет ни ку од ко га су на ба вље не.

(3) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
мо же рје ше њем ко јим се одо бра ва на бав ка екс пло зив них
ма те ри ја од ре ди ти без бјед но сне и дру ге мје ре ко је је при -
вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет ник и дру го
фи зич ко ли це ду жно да пре ду зме при ли ком пре во за, пре -
но са, смје шта ја и упо тре бе тих ма те ри ја.

(4) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник и дру го фи зич ко ли це ду жни су да се при др жа ва ју на -
ло же них мје ра пре ма од ред ба ма из ст. 2. и 3. овог чла на.

(5) Aко екс пло зив не ма те ри је из оправ да них раз ло га не
бу ду упо три је бље не у ро ку из ста ва 2. овог чла на, над ле -
жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства, на за хтјев за -
ин те ре со ва ног при вред ног дру штва, дру гог прав ног ли ца,
пред у зет ни ка или дру гог фи зич ког ли ца, мо же тај рок про -
ду жи ти.

Члан 25.

(1) Јед ним одо бре њем за на бав ку екс пло зив них ма те -
ри ја фи зич ком ли цу мо же се одо бри ти на бав ка нај ви ше пет
ки ло гра ма екс пло зив них ма те ри ја, 50 ко ма да сред ста ва за
па ље ње и од го ва ра ју ће ко ли чи не спо ро го ре ћег шта пи на.

(2) Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, фи зич ком
ли цу се мо же одо бри ти на бав ка ве ће ко ли чи не екс пло зив -
них ма те ри ја, ве ћи број сред ста ва за па ље ње и ве ћа ко ли -
чи на спо ро го ре ћег шта пи на, ако се на осно ву при ло же не
про јект не до ку мен та ци је мо же утвр ди ти да су за из во ђе ње
ра до ва по треб не те ко ли чи не.

(3) У одо бре њу за на бав ку екс пло зив не ма те ри је, ко је
се из да је фи зич ком ли цу, од ре ђу је се и мје сто на бав ке те
ма те ри је ко је je нај бли же мје сту упо тре бе екс пло зив не ма -
те ри је.

(4) Фи зич ко ли це ко је je на ба ви ло екс пло зив не ма те ри -
је ду жно je да на кон за вр ше них ра до ва пре о ста ле ко ли чи -
не тих ма те ри ја вра ти при вред ном дру штву, дру гом прав -
ном ли цу или пред у зет ни ку код ко јих je на ба ви ло те ма те -
ри је или да их струч но ли це уни шти и о то ме оба ви је сти
над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства ко ја je
из да ла одо бре ње за на бав ку тих екс пло зив них ма те ри ја.

Члан 26.

(1) При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је je
до би ло одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја мо же
у слу ча ју по тре бе по зај ми ти од дру гог при вред ног дру -
штва или дру гог прав ног ли ца са мо оне екс пло зив не ма те -
ри је и у оним ко ли чи на ма ко је су на ве де не у одо бре њу за
на бав ку екс пло зив них ма те ри ја.

(2) При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је je
дру гом при вред ном дру штву или дру гом прав ном ли цу по -
зај ми ло екс пло зив не ма те ри је ду жно je да у ро ку од осам
да на од да на ка да je екс пло зив на ма те ри ја пре да та том при -
вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу оба ви је -
сти над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства ко ја
je из да ла одо бре ње за на бав ку о вр сти и ко ли чи ни по зајм -
ље них екс пло зив них ма те ри ја. 

Члан 27.

(1) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
во ди еви ден ци ју о из да тим одо бре њи ма за на бав ку екс пло -
зив них ма те ри ја.
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(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) број и да тум рје ше ња ко јим je одо бре на на бав ка
експло зив них ма те ри ја,

б) на зив, сје ди ште и адре су при вред ног дру штва, дру -
гог прав ног ли ца и пред у зет ни ка, од но сно пре зи ме, име,
пре би ва ли ште и адре су ли ца ко ме je одо бре ње из да то,

в) одо бре ну вр сту и ко ли чи ну екс пло зив них ма те ри ја,

г) свр ху на ба вља ња екс пло зив них ма те ри ја и

д) рок до ка да се екс пло зив не ма те ри је мо ра ју упо -
трије би ти, од но сно вра ти ти или уни шти ти.

Члан 28.

(1) На бав ком и про да јом (у да љем тек сту: тр го вин ски
про мет) екс пло зив них ма те ри ја мо гу се ба ви ти при вред на
дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји су ре ги -
стро ва ни за вр ше ње те дје лат но сти и ко ји за то до би ју одо -
бре ње над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства. 

(2) При је из да ва ња одо бре ња из ста ва 1. овог чла на
Ми ни стар ство утвр ђу је да ли под но си лац за хтје ва ис пу ња -
ва по треб не усло ве у по гле ду по слов них про сто ри ја, уре -
ђа ја и опре ме про дај ног објек та, мје ра без бјед но сти, мо -
гућ но сти смје шта ја екс пло зив них ма те ри ја, као и у по гле -
ду струч но сти ка дро ва.

(3) Пред у зет ник ко ји се ба ви тр го вин ским про ме том
екс пло зив них ма те ри ја, као и ли це ко је оба вља по сло ве и
за дат ке про да је екс пло зив них ма те ри ја мо ра ис пу ња ва ти
сље де ће усло ве:

а) да има на вр ше ну 21 го ди ну,

б) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност, што до ка зу је
увје ре њем овла шће не здрав стве не ор га ни за ци је,

в) да ни је осу ђи ва н за кри вич но дје ло про пи са но Кри -
вич ним за ко ном Ре пу бли ке Срп ске и Кри вич ним за ко ном
Бо сне и Хер це го ви не,

г) да се про тив ли ца не во ди кри вич ни по сту пак, што
до ка зу је увје ре њем о не во ђе њу кри вич ног по ступ ка,

д) да ни је ка жња ва н за пре кр шај утвр ђен овим за ко ном
или за пре кр шај са оби љеж јем на си ља утвр ђен дру гим за -
ко ном, 

ђ) да се про тив ли ца не во ди пре кр шај ни по сту пак за
пре кр шај утвр ђен овим за ко ном или за пре кр шај са оби -
љеж јем на си ља утвр ђен дру гим за ко ном, што до ка зу је
увје ре њем о не во ђе њу пре кр шај ног по ступ ка и

е) да је струч но оспо со бље н за ру ко ва ње екс пло зив ним
ма те ри ја ма у про ме ту, што до ка зу је увје ре њем овла шће ног
прав ног ли ца.

Члан 29.

(1) Тр го вин ским про ме том пи ро тех нич ких про из во да
за за ба ву 3. и 4. раз ре да и раз ре да Т2 и П2 мо гу се ба ви ти
са мо при вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја има ју
одо бре ње Ми ни стар ства.

(2) Упо тре бом пи ро тех нич ких про из во да за за ба ву 3. и
4. раз ре да и раз ре да Т2 и П2 мо гу се ба ви ти са мо прав на
ли ца ко ја има ју одо бре ње из ста ва 1. овог чла на.

(3) Пи ро тех нич ки про из во ди за за ба ву 1. и 2. раз ре да
мо гу се про да ва ти на ма ло са мо у про дај ним објек ти ма
оруж ја и му ни ци је или про дај ним објек ти ма пи ро тех нич -
ких про из во да. 

(4) Одо бре ње за тр го вин ски про мет на ма ло пи ро тех -
нич ких про из во да у про дај ним објек ти ма пи ротех нич ких
про из во да из да је над ле жни цен тар јав не без бједно сти Ми -
ни стар ства (у да љем тек сту: Цен тар).

(5) Пи ро тех нич ки про из во ди за за ба ву 1. раз ре да мо гу
се про да ва ти то ком ци је ле го ди не фи зич ким ли ци ма и ли -
ци ма ста ри јим од 12 го ди на без по себ ног одо бре ња за на -
бав ку.

(6) Пи ро тех нич ки про из во ди за за ба ву 2. раз ре да мо гу
се про да ва ти у ма ло про да ји са мо ли ци ма ста ри јим од 18
го ди на, и то од 15. но вем бра те ку ће го ди не до 30. ја ну а ра
на ред не го ди не.

(7) Пи ро тех нич ке про из во де за за ба ву 2. раз ре да мо гу
ко ри сти ти и ли ца ста ри ја од 16 го ди на, под над зо ром ро ди -
те ља, од но сно ста ра те ља.

(8) Упо тре ба пи ро тех нич ких про из во да за за ба ву 2.
разре да за бра ње на је:

а) у за тво ре ним про сто ри ја ма,

б) у про сто ри ма гдје се оку пља ве ћи број ли ца и

в) од 31. ја ну а ра до 14. но вем бра те ку ће го ди не.

(9) За бра ње но је др жа ње пи ро тех нич ких про из во да за
за ба ву у из ло зи ма.

Члан 30.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник ко ји се ба ве про ме том екс пло зив них ма те ри ја ду жни
су да од про из во ђа ча при ба ве струч но ми шље ње о осо би -
на ма ко јим се по твр ђу је да екс пло зив на ма те ри ја ис пу ња -
ва усло ве утвр ђе не у одо бре њу за ста вља ње у про мет екс -
пло зив не ма те ри је, као и де кла ра ци ју, упут ство о на чи ну
упо тре бе екс пло зив не ма те ри је и упут ство о на чи ну ње ног
уни ште ња.

(2) Уз екс пло зив не ма те ри је ко је се ста вља ју у про мет
оба ве зно се при ла же де кла ра ци ја из ста ва 1. овог чла на,
ко ја са др жи:

а) име и хе миј ски на зив екс пло зив не ма те ри је,

б) по дат ке о са др жа ју ак тив них суп стан ци,

в) да тум про из вод ње екс пло зив не ма те ри је,

г) рок упо тре бе екс пло зив не ма те ри је,

д) на зив и адре су про из во ђа ча,

ђ) по дат ке о на чи ну и усло ви ма скла ди ште ња и

е) опис ра до ва за кoje je на ми је ње на екс пло зив на ма те -
ри ја.

(3) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник ко ји се ба ве про ме том екс пло зив них ма те ри ја ду жни
су да при ли ком про да је екс пло зив них ма те ри ја уз сва ко па -
ко ва ње при ло же де кла ра ци ју и упут ства из ста ва 1. овог
чла на.

Члан 31.

(1) Од го вор но ли це у про дај ном објек ту мо же из да ти
екс пло зив не ма те ри је са мо ли цу на ко је одо бре ње гла си,
као и ли цу ко је je у одо бре њу за на бав ку за то из ри чи то
овла шће но, а при је из да ва ња екс пло зив них ма те ри ја од го -
вор но ли це у про дај ном објек ту ду жно je да утвр ди иден -
ти тет ли ца ко је тра жи да му се те ма те ри је из да ју.

(2) Од го вор но ли це у про дај ном објек ту не мо же из да -
ти екс пло зив не ма те ри је ли цу за ко је се мо же осно ва но за -
кљу чи ти да je под ути ца јем ал ко хо ла или опој них дро га,
или да су на сту пи ле дру ге окол но сти ко је га чи не не по доб -
ним за пре у зи ма ње екс пло зи ва.

Члан 32.

(1) При вред но дру штво или дру го прав но ли це или
пред у зет ник из чла на 28. став 1. овог за ко на код ко га су на -
ба вље не екс пло зив не ма те ри је ду жно je да на оба при мјер -
ка рје ше ња, осим вр сте и ко ли чи не по је ди них екс пло зив -
них ма те ри ја, на зна чи и да тум из да ва ња тих ма те ри ја, као
и озна ке па ко ва ња из чла на 15. овог за ко на.

(2) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник ко ји се ба ве тр го вин ским про ме том екс пло зив них ма -
те ри ја ду жни су да во де про пи са не еви ден ци је о на бав ци и
про да ји екс пло зив них ма те ри ја.

(3) Еви ден ци ја из ста ва 2. овог чла на са др жи:

а) на зив и адре су при вред ног дру штва, дру гог прав ног
ли ца и пред у зет ни ка ко ји на ба вља и про да је екс пло зив не
ма те ри је, од но сно име и пре зи ме, адре су и број лич не кар -
те ли ца ко је на ба вља екс пло зив не ма те ри је,

б) на зив и ко ли чи ну екс пло зив не ма те ри је,

в) име и пре зи ме, адре су и број лич не кар те ли ца ко је
je пре у зе ло екс пло зив не ма те ри је и

г) број одо бре ња за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја и
на зив над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства ко -
ја je из да ла одо бре ње, да тум из да ва ња екс пло зив не ма те ри -
је, пот пис ли ца ко је je из да ло и пот пис ли ца ко је je пре у зе -
ло екс пло зив ну ма те ри ју.

(4) Еви ден ци ја из ста ва 2. овог чла на чу ва се трај но.
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Члан 33.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник, ко ји се ба ве тр го вин ским про ме том екс пло зив них ма те -
ри ја на ма ло мо гу у сво јим про дај ним објек ти ма или при -
руч ним скла ди шти ма да смје шта ју са мо му ни ци ју, ло вач ки
ба рут, ка пи сле за ло вач ку му ни ци ју, пи ро тех нич ке про из во -
де, спо ро го ре ћи шта пин и по моћ на сред ства за па ље ње, под
усло вом да укуп на ко ли чи на ба ру та, за јед но са ба ру том ко -
ји се на ла зи у му ни ци ји, ни је ве ћа од 20 ки ло гра ма.

(2) Ко ли чи не екс пло зив них ма те ри ја ве ће од ко ли чи на
из ста ва 1. овог чла на и оста ле вр сте екс пло зив них ма те ри -
ја мо ра ју би ти смје ште не у ма га ци ни ма.

Члан 34.

(1) Про дај ни објек ти из чла на 33. став 1. овог за ко на
мо ра ју би ти са гра ђе ни од ма те ри ја ла от пор ног на ва тру,
обез би је ђе ни од про ва ле и снаб дје ве ни ма сив ном ме тал -
ном ка сом у ко јој се чу ва ју екс пло зив не ма те ри је ван рад -
ног вре ме на.

(2) У про дај ним објек ти ма у ко ји ма се осим екс пло зив -
них ма те ри ја про да је и дру га ро ба одје љак за екс пло зив не
ма те ри је мо ра би ти одво јен од оста лог про сто ра пре гра дом
или зи дом и вид но оби ље жен.

(3) Смје штај и чу ва ње екс пло зив них ма те ри ја у про дај -
ним објек ти ма мо ра би ти у скла ду са тех нич ким нор ма ти -
ви ма и упут стви ма про из во ђа ча.

Члан 35.

(1) Ли це ко је но си екс пло зив не ма те ри је мо ра са со бом
има ти одо бре ње на осно ву ко јег су те ма те ри је на ба вље не
и то одо бре ње да ти на увид на за хтјев овла шће ног слу жбе -
ног ли ца Ми ни стар ства.

(2) Овла шће но слу жбе но ли це ће при вре ме но од у зе ти
екс пло зив не ма те ри је ли цу ко је их но си, а за ко је не ма одо -
бре ње за на бав ку.

Члан 36.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник и дру го фи зич ко ли це ко ји на ба ве екс пло зив не ма те ри -
је у скла ду са од ред ба ма чла на 21. овог за ко на ду жни су да
бри жљи во чу ва ју да ове ма те ри је не до ђу у ру ке нео вла -
шће ном или ма ло љет ном ли цу и да се при др жа ва ју упут -
ства про из во ђа ча о на чи ну њи хо ве упо тре бе, чу ва ња и
усло ва смје шта ја.

(2) У слу ча ју не стан ка екс пло зив них ма те ри ја, при -
вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет ник и дру го
фи зич ко ли це ду жни су да о не ста лој ко ли чи ни екс пло зив -
них ма те ри ја од мах оба ви је сте нај бли жу по ли циј ску ста -
ни цу ра ди пред у зи ма ња по треб них мје ра за њи хо во про на -
ла же ње.

Члан 37.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет ник
и дру го фи зич ко ли це ко ји упо тре бља ва ју екс пло зив не ма те -
ри је на под руч ју над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни -
стар ства ко ја ни је из да ла одо бре ње за њи хо ву на бав ку ду -
жни су да тој ор га ни за ци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства, при -
је упо тре бе, a нај ка сни је у ро ку од 24 ча са од њи хо ве до пре -
ме, при ја ве вр сту и ко ли чи ну тих ма те ри ја, дан, сат, на чин и
свр ху до пре ме, на зив ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар -
ства ко ја je из да ла одо бре ње за њи хо ву на бав ку, мје сто и на -
чин ускла ди ште ња, од но сно др жа ња тих екс пло зив них ма -
те ри ја, као и ври је ме и мје сто њи хо ве упо тре бе.

(2) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
из ста ва 1. овог чла на за бра ни ће упо тре бу екс пло зив них
ма те ри ја ако за то ни су ис пу ње ни про пи са ни усло ви.

Члан 38.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник мо гу се ба ви ти упо тре бом екс пло зив них ма те ри ја у
оба вља њу сво је дје лат но сти ако су ре ги стро ва ни за оба -
вља ње дје лат но сти ко ја зах ти је ва упо тре бу екс пло зив них
ма те ри ја, ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за смје штај
експло зив них ма те ри ја и обез би је де ли це ко је je струч но
оспо со бље но за по сло ве не по сред не упо тре бе екс пло зив -
них ма те ри ја.

(2) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник и дру го фи зич ко ли це мо гу по вје ри ти по сло ве не по -
сред не упо тре бе екс пло зив них ма те ри ја у гра ђе ви нар ству
са мо ли цу ко је je струч но оспо со бље но и ко је ис пу ња ва
дру ге про пи са не усло ве.

Члан 39.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник и дру го фи зич ко ли це ду жни су да во де над зор над ли -
цем ко је вр ши па ље ње екс пло зи ва (у да љем тек сту: ми нер)
у по гле ду ко ли чи не утро ше них екс пло зив них ма те ри ја.

(2) При вред но дру штво, дру го прав но ли це, пред у зет -
ник и дру го фи зич ко ли це ко ји ма je одо бре ње за на бав ку
екс пло зив них ма те ри ја из да то ра ди вр ше ња од ре ђе них ра -
до ва из да ју екс пло зив не ма те ри је ми не ру уз по твр ду ко ја
са др жи: да тум из да ва ња, вр сту, ко ли чи ну из да тих екс пло -
зив них ма те ри ја, ври је ме пред ви ђе но за па ље ње (да тум и
сат), као и пот пис ми не ра.

(3) Ми нер je ду жан да истог да на, по из вр ше ном па ље -
њу, при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу, пред у зет -
ни ку, од но сно фи зич ком ли цу од ко га je при мио екс пло зив -
не ма те ри је, из да по твр ду са по да ци ма о вре ме ну ка да су
екс пло зив не ма те ри је упо три је бље не (да тум и сат), вр сти и
ко ли чи ни утро ше них екс пло зив них ма те ри ја и у ко ју свр ху
су екс пло зив не ма те ри је упо три је бље не.

(4) За тач ност по да та ка у по твр да ма из ст. 2. и 3. овог
чла на од го вор ни су вла сник екс пло зив них ма те ри ја или од -
го вор но ли це у прав ном ли цу и ми нер.

Члан 40.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник ко ји упо тре бља ва ју екс пло зив не ма те ри је мо ра ју да
вра те не у по три је бље не екс пло зив не ма те ри је и не у по тре -
бљи ву ам ба ла жу у ко јој су би ле упа ко ва не екс пло зив не ма -
те ри је, при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу и
преду зет ни ку од ко јих су их на ба ви ли или да их уни шти у
скла ду са упут ством про из во ђа ча и на на чин ко јим се не
угро жа вају жи вот, здра вље и без бјед ност љу ди, ма те ри јал -
на до бра и чо вје ко ва сре ди на.

(2) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник из ста ва 1. овог чла на ду жни су да над ле жну ор га ни за -
ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства оба ви је сте о мје сту, вре ме -
ну и на чи ну уни шта ва ња не у по три је бље них екс пло зив них
ма те ри ја и не у по тре бљи ве ам ба ла же, и то нај ка сни је два
да на при је по чи ња ња уни шта ва ња тих ма те ри ја, од но сно
ам ба ла же.

Члан 41.

Мје сто на ко ме се вр ши ис па љи ва ње про тив град них
ра ке та мо ра би ти уда ље но нај ма ње 100 ме та ра од стам бе -
них и при вред них обје ка та.

Члан 42.

(1) За при ре ђи ва ње ва тро ме та и слич них при ред би мо -
ра се при ба ви ти одо бре ње од над ле жне ор га ни за ци о не је -
ди ни це Ми ни стар ства на чи јем под руч ју се при ред ба одр -
жа ва, нај ка сни је пет да на при је одр жа ва ња ва тро ме та.

(2) У за хтје ву за из да ва ње одо бре ња из ста ва 1. овог
чла на оба ве зно се на во де мје сто, ври је ме и свр ха одр жа ва -
ња при ред бе, ко ли чи на пи ро тех нич ких сред ста ва ко ја се
упо тре бља ва, мје ре обез бје ђе ња (ела бо рат о из во ђе њу ва -
тро ме та) и по да ци о ли цу ко је ће ру ко ва ти пи ро тех нич ким
сред стви ма, а при ре ђи вач je ду жан да спро ве де мје ре
обезбје ђе ња ко је му рје ше њем од ре ди над ле жна ор га ни за -
ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства.

(3) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
мо же за бра ни ти одр жа ва ње при ред би из ста ва 1. овог чла -
на ако то зах ти је ва ју раз ло зи без бјед но сти и у том слу ча ју
над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства до но си
рје ше ње о за бра ни и до ста вља га при ре ђи ва чу нај ка сни је
48 ча со ва при је одр жа ва ња при ред бе.

Члан 43.

(1) При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет -
ник ко ји упо тре бља ва ју екс пло зив не ма те ри је у вр ше њу
сво је дје лат но сти ду жни су да уред но во де еви ден ци ју о
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на ба вље ним, утро ше ним, усту пље ним, уни ште ним или не -
ста лим екс пло зив ним ма те ри ја ма.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) на зив над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар -
ства ко ја je из да ла одо бре ње за на бав ку, број и да тум одо -
бре ња,

б) на зив, сје ди ште и адре су при вред ног дру штва, дру -
гог прав ног ли ца или пред у зет ни ка од ко га су екс пло зив не
ма те ри је на ба вље не,

в) вр сту и ко ли чи ну на ба вље не екс пло зив не ма те ри је и
да тум на ба вља ња,

г) по дат ке о вр сти и ко ли чи ни утро ше них екс пло зив -
них ма те ри ја и свр ху у ко ју су утро ше не и

д) по дат ке о вр сти и ко ли чи ни оту ђе них, уни ште них
или не ста лих екс пло зив них ма те ри ја, ко ме и ка да су пре да -
те, од но сно ка да су уни ште не или не ста ле.

(3) Еви ден ци ја из ста ва 2. овог чла на во ди се на про пи -
са ном обра сцу у књи зи, ко ју овје ра ва Цен тар и чу ва се
трај но.

Члан 44.

(1) Ма га цин за смје штај екс пло зив них ма те ри ја мо ра би -
ти ван на се ље ног мје ста и про пи сно уда љен од јав них пу те -
ва, же ље знич ких пру га и да ле ко во да ви со ког на по на, од но -
сно одво јен од тих обје ка та за штит ним гру до бра ном или зи -
дом ко ји пру жа пу ну за шти ту од екс пло зи је и по жа ра.

(2) Про пис о утвр ђи ва њу без бјед ног ра сто ја ња за све
ти по ве скла ди шта, уто вар них, пре то вар них и ис то вар них
мје ста, као и про пис ко јим се де таљ ни је утвр ђу ју усло ви
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју ти објек ти и мје ста и на чин њи -
хо вог фи зич ког обез бје ђе ња до но си ми ни стар.

Члан 45.

(1) Ма га цин у ко јем се др жи екс пло зив на ма те ри ја мо -
ра се одр жа ва ти у скла ду са про пи са ним тех нич ким нор ма -
ти ви ма.

(2) Др жа ње екс пло зив них ма те ри ја у ма га ци ну, у по -
гле ду вр сте и ко ли чи не, мо ра би ти у скла ду са одо бре њем
за упо тре бу тог ма га ци на из да тим од над ле жног ор га на за
по сло ве гра ђе ња. 

Члан 46.

(1) Ма га цин у ко јем је смје ште на екс пло зив на ма те ри -
ја мо ра има ти стал ну чу вар ску слу жбу, ра ди фи зич ке за -
шти те тог објек та.

(2) Про сто ри је у ко ји ма су смје ште не екс пло зив не ма -
те ри је мо ра ју би ти обез би је ђе не од при сту па нео вла шће -
них ли ца.

(3) Кљу че ве од про сто ри ја у ко ји ма се др же екс пло зив -
не ма те ри је мо же чу ва ти са мо ли це ко је се бри не о смје -
шта ју и из да ва њу тих ма те ри ја.

Члан 47.

При вред на дру штва и дру га прав на ли ца, др жав ни и
дру ги ор га ни и пред у зет ни ци ко ли чи не екс пло зив них ма те -
ри ја ве ће од 20 ки ло гра ма мо ра ју др жа ти у про пи сно из гра -
ђе ним ма га ци ни ма, од но сно у кон теј не ри ма или прируч ним
скла ди шти ма, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Члан 48.

(1) Над ле жни ор ган за из да ва ње ло ка циј ских усло ва за
из град њу скла ди шта екс пло зив них ма те ри ја не ће из да ти
ло ка циј ске усло ве док се не при ба ви са гла сност на ло ка ци -
ју ко ју из да је Цен тар.

(2) Из у зет но од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, над ле жна
ор га ни за ци о на је ди ни ца у сје ди шту Ми ни стар ства да је са -
гла сност на ло ка ци ју ма га ци на екс пло зив них ма те ри ја, за
ко ји одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор -
но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

(3) Под но си лац за хтје ва за из да ва ње са гла сно сти на ло -
ка ци ју објек та мо ра уз за хтјев при ло жи ти:

а) си ту а ци о ни план те ре на на ко ме се на мје ра ва гра ди -
ти обје кат за ко ји се тра жи одо бре ње мје ста са уцр та ним
по ло жа јем и га ба ри ти ма већ по сто је ћих обје ка та, овје рен
од над ле жног ор га на за ур ба ни зам,

б) тех нич ки опис те ре на при ка за ног на си ту а ци о ном
пла ну,

в) тех нич ки опис објек та ко ји се на мје ра ва гра ди ти и

г) по пис вр сте и ко ли чи не екс пло зив них ма те ри ја ко је
ће се ускла ди шта ва ти.

Члан 49.

(1) Одо бре ње за гра ђе ње ма га ци на за смје штај екс пло -
зив них ма те ри ја до 5.000 ки ло гра ма из да је ор ган упра ве
над ле жан за по сло ве гра ђе ња у је ди ни ци ло кал не са мо у -
пра ве на чи јем се под руч ју обје кат гра ди, уз прет ход но
при ба вље ну са гла сност Цен тра на ин ве сти ци о но-тех нич ку
до ку мен та ци ју.

(2) Одо бре ње за гра ђе ње ма га ци на за смје штај екс пло -
зив них ма те ри ја пре ко 5.000 ки ло гра ма из да је Ми ни стар -
ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју уз
прет ход но при ба вље ну са гла сност Ми ни стар ства на ин ве -
сти ци о но-тех нич ку до ку мен та ци ју.

Члан 50.

(1) Упо тре бу ма га ци на за смје штај екс пло зив них ма те -
ри ја одо бра ва ор ган ко ји je из дао одо бре ње за гра ђе ње, а то
одо бре ње се мо же из да ти на кон из вр ше ног тех нич ког пре -
гле да.

(2) У одо бре њу о пре да ји на упо тре бу ма га ци на из ста -
ва 1. овог чла на од ре ђу ју се вр сте и ко ли чи не екс пло зив -
них ма те ри ја ко је се мо гу др жа ти у ма га ци ну.

(3) Струч ну ко ми си ју ко ја оба вља тех нич ки пре глед
објек та из ста ва 1. овог чла на рје ше њем фор ми ра ор ган ко -
ји је из дао одо бре ње за гра ђе ње.

Члан 51.

При вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник
чи ја дје лат ност зах ти је ва упо тре бу екс пло зив них ма те ри ја
мо гу те ма те ри је у ко ли чи ни до 500 ки ло гра ма, за по тре бе
из во ђе ња ра до ва, од но сно вр ше ње дру ге од го ва ра ју ће дје -
лат но сти, др жа ти у кон теј не ру или при вре ме ном скла ди -
шту ко ји су за то из ра ђе ни и ко ји ис пу ња ва ју про пи са не
усло ве.

Члан 52.

(1) Кон теј не ри и при вре ме на скла ди шта у ко ли чи ни до
500 ки ло гра ма мо гу се по ста ви ти са мо на мје сту за ко је je
одо бре ње из дао Цен тар уз по што ва ње усло ва из чла на 11.
овог за ко на.

(2) Рје ше њем ко јим се одо бра ва по ста вља ње при вре ме -
них скла ди шта од ре ђу је се рок до ка да се у скла ди шти ма,
на одо бре ном мје сту, мо гу др жа ти екс пло зив не ма те ри је, а
овај рок не мо же би ти ду жи од дви је го ди не, a на за хтјев за -
ин те ре со ва ног при вред ног дру штва, дру гог прав ног ли ца
или пред у зет ни ка мо же се про ду жи ти до дви је го ди не, без
огра ни че ња бро ја про ду же ња, под усло вом да се пре гле дом
утвр ди да ни су из ми је ње ни усло ви на мје сту ло ка ци је при -
вре ме них скла ди шта.

(3) За кон теј не ре и при вре ме на скла ди шта за смје штај
екс пло зив них ма те ри ја ко ји се по ста вља ју у кру гу при -
вред ног дру штва ко је има по тре бу за стал ном на бав ком и
упо тре бом екс пло зив них ма те ри ја одо бре ње из ста ва 2.
овог чла на из да је се без огра ни че ња ро ка др жа ња.

(4) Уко ли ко се пре гле дом утвр ди да су на мје сту ло ка -
ци је кон теј не ра из ста ва 3. овог чла на из ми је ње ни усло ви,
на ве де но одо бре ње се уки да.

Члан 53.

При вред на дру штва и дру га прав на ли ца, др жав ни и
дру ги ор га ни и пред у зет ни ци ко ји ко ри сте кон теј нер или
при вре ме но скла ди ште ду жни су да обје кат, уре ђа је и ин -
ста ла ци је у ње му, као и за штит ну зо ну, одр жа ва ју пре ма
про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма и да ор га ни зу ју стал -
ну чу вар ску слу жбу ра ди за шти те тог објек та.

Члан 54.

Мје сто на ко ме се сми је вр ши ти уто вар и ис то вар
експло зив них ма те ри ја ван кру га при вред ног дру штва,
дру гог прав ног ли ца и пред у зет ни ка ко ји те ма те ри је др же
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ра ди упо тре бе у оба вља њу сво је дје лат но сти одо бра ва
Цен тар, у скла ду са про пи са ним усло ви ма.

3. За па љи ве теч но сти и га со ви

Члан 55.

(1) За па љи ве теч но сти ди је ле се пре ма тач ки сво је за -
па љи во сти (пла ми ште) на гру пе про пи са не од ре ђе ним
стан дар дом (ЈУС З. Ц0. 007 “Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
21/78).

(2) При ли ком из град ње ма га ци на и скла ди шта за смје -
штај за па љи вих теч но сти и га со ва, у тех нич кој до ку мен та -
ци ји, као и у одо бре њу за упо тре бу, пре ма тех нич ким нор -
ма ти ви ма и стан дар ди ма, од ре ђу је се ко ли чи на и вр ста га -
со ва, од но сно ко ли чи на за па љи вих теч но сти по гру па ма,
ко ја се мо же смје сти ти у тај ма га цин и скла ди ште.

Члан 56.

Ускла ди ште њем за па љи вих теч но сти и га со ва, у сми -
слу овог за ко на, под ра зу ми је ва се сва ко трај но и при вре ме -
но др жа ње и смје штај ових теч но сти и га со ва у објек ти ма,
на сло бод ном про сто ру и у по су да ма без об зи ра на њи хо ву
ве ли чи ну и вр сту.

Члан 57.

За па љи ве теч но сти и га со ви мо ра ју се др жа ти у по су -
да ма и ре зер во а ри ма, од но сно објек ти ма ко ји од го ва ра ју
про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма и стан дар ди ма, у ко -
ли чи ни и на на чин од ре ђен про пи си ма и стан дар ди ма за
од ре ђе ну вр сту теч но сти, од но сно гaca.

Члан 58.

Ha по су ди са за па љи вом теч но шћу у про ме ту мо ра би -
ти ви дљи во озна че на гру па у ко ју спа да за па љи ва теч ност
с об зи ром на ње но пла ми ште.

Члан 59.

Тр го вин ским про ме том за па љи вих теч но сти и га со ва
мо гу се ба ви ти при вред на дру штва, дру га прав на ли ца и
пред у зет ни ци ко ји су ре ги стро ва ни за вр ше ње те дје лат но -
сти и ко ји обез би је де обје кат за оба вља ње тр го вин ског
про ме та, пре у ре ђен у скла ду са про пи са ним тех нич ким
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма, ко ји je одо брен за упо тре бу
од над ле жног ор га на упра ве за по сло ве гра ђе ња.

Члан 60.

(1) Објек ти за про из вод њу, пре ра ду, ускла ди шта ва ње и
тр го вин ски про мет за па љи вих теч но сти и га со ва (скла ди -
шта, ма га ци ни и ре зер во а ри, наф то во ди и га со во ди, ста ни -
це за снаб ди је ва ње го ри вом мо тор них во зи ла, про дај ни
објек ти и слич но) мо гу се гра ди ти, од но сно по ста вља ти на
на чин ко јим се не ства ра опа сност од по жа ра или екс пло -
зи је за ове и дру ге објек те.

(2) Са гла сност на ло ка ци ју објек та из ста ва 1. овог чла -
на и са гла сност на ин ве сти ци о но-тех нич ку до ку мен та ци ју
да је:

а) Цен тар, ако је ри јеч о објек ти ма у ко ји ма се про из во -
де или смје шта ју за па љи ве теч но сти укуп не за пре ми не до
1.000 м3 и га со ва до 30 м3 и

б) над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца у сје ди шту Ми -
ни стар ства, ако је ри јеч о га со во ди ма и наф то во ди ма ко ји
про ла зе пре ко те ри то ри је дви ју или ви ше оп шти на и ако је
ри јеч о смје шта ју и про из вод њи за па љи вих теч но сти пре -
ко 1.000 м3 и га со ва пре ко 30 м3.

Члан 61.

Под но си лац за хтје ва за из да ва ње са гла сно сти из чла на
60. став 2. овог за ко на уз за хтјев при ла же:

а) си ту а ци о ни план те ре на на ко ме на мје ра ва гра ди ти,
од но сно по ста ви ти обје кат за ко ји тра жи одо бре ње мје ста
са уцр та ним га ба ри ти ма по сто је ћих обје ка та,

б) тех нич ки опис те ре на при ка за ног на си ту а ци о ном
пла ну,

в) тех нич ки опис објек та за ко ји се тра жи одо бре ње ло -
ка ци је и

г) по пис вр сте и ко ли чи не за па љи вих теч но сти и га со -
ва ко ји ће се ускла ди шти ти у објек ту за ко ји се тра жи одо -
бре ње за ло ка ци ју.

Члан 62.

(1) Одо бре ње за гра ђе ње обје ка та за ускла ди шта ва ње и
тр го вин ски про мет за па љи вих теч но сти у ко ли чи ни до
1.000 м3 и за па љи вих га со ва у ко ли чи ни до 30 м3 и 5.000
ки ло гра ма гaca у бо ца ма из да је ор ган упра ве над ле жан за
по сло ве гра ђе ња у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, уз прет -
ход но при ба вље ну са гла сност на ин ве сти ци о но-тех нич ку
до ку мен та ци ју Цен тра.

(2) Одо бре ње за гра ђе ње обје ка та за ускла ди шта ва ње и
тр го вин ски про мет за па љи вих теч но сти и га со ва за ко ли -
чи не ве ће од ко ли чи на на ве де них у ста ву 1. овог чла на
изда је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју, уз прет ход но при ба вље ну са гла сност на
ин ве сти ци о но-тех нич ку до ку мен та ци ју од над ле жне ор га -
ни за ци о не је ди ни це у сје ди шту Ми ни стар ства.

Члан 63.

(1) Упо тре бу обје ка та за смје штај и тр го вин ски про мет
за па љи вих теч но сти и га со ва одо бра ва ор ган ко ји je из дао
одо бре ње за гра ђе ње, а одо бре ње се мо же из да ти на кон из -
вр ше ног тех нич ког пре гле да.

(2) У одо бре њу за упо тре бу обје ка та из ста ва 1. овог
чла на од ре ђу је се ко је вр сте за па љи вих теч но сти и га со ва
и у ко јим ко ли чи на ма се мо гу смје шта ти у ове објек те.

(3) Струч ну ко ми си ју ко ја оба вља тех нич ки пре глед
обје ка та из ста ва 1. овог чла на рје ше њем фор ми ра ор ган
ко ји je из дао одо бре ње за гра ђе ње.

Члан 64.

(1) По стро је ња и уре ђа ји са ко ри шће њем за па љи ве теч -
но сти или гaca мо гу се по ста вља ти и ко ри сти ти са мо ако
од го ва ра ју про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма и стан -
дар ди ма, а за по ста вља ње, као и за упо тре бу ових по стро -
је ња и уре ђа ја, за чи је по ста вља ње ни је про пи са но одо бре -
ње за гра ђе ње, по треб но je одо бре ње Цен тра.

(2) Уз за хтјев за из да ва ње одо бре ња за по ста вља ње по -
стро је ња и уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на под но си лац
захтје ва ду жан je да при ло жи до ку мен та ци ју из чла на 61.
овог за ко на.

(3) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на из да ће се уз прет -
ход но при ба вље но ми шље ње ор га на упра ве над ле жног за
по сло ве гра ђе ња у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.

(4) По сту пак из да ва ња одо бре ња из ста ва 1. овог чла на
об у хва та:

а) ин спек циј ски пре глед ло ка ци је по стро је ња и уре ђа ја
из ста ва 1. овог чла на и при ло же не до ку мен та ци је из чла -
на 61. овог за ко на,

б) обез бје ђе ње до ка за од ин ве сти то ра о пра ву сво ји не,
од но сно пра ву ко ри шће ња гра ђе ви не, гра ђе вин ског обје ка -
та или гра ђе вин ског зе мљи шта ра ди по ста вља ња по стро је -
ња и уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на,

в) до но ше ње рје ше ња ко јим се да је са гла сност на ло ка -
ци ју за по ста вља ње по стро је ња и уре ђа ја из ста ва 1. овог
чла на,

г) ин спек циј ски пре глед из ве де них ра до ва на по ста вља -
њу по стро је ња и уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на, у скла ду са
про јект ном до ку мен та ци јом и тех нич ким про пи си ма и

д) до но ше ње рје ше ња ко јим се одо бра ва ко ри шће ње
по стро је ња и уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на.

(5) По стро је њем и уре ђа јем из ста ва 1. овог чла на сма -
тра се оно по стро је ње и уре ђај за чи је по ста вља ње ни је по -
треб на из град ња, ре кон струк ци ја, до град ња, над зи ђи ва ње
гра ђе ви не, од но сно објек та, као и из град ња у свр ху про мје -
не на мје не.

Члан 65.

(1) При вре ме не пумп не ста ни це за снаб ди је ва ње ди -
зел-го ри вом (Д-2) мо тор них во зи ла мо гу се по ста ви ти и
ко ри сти ти са мо ако од го ва ра ју тех нич ким нор ма ти ви ма и
стан дар ди ма и мо гу се по ста ви ти са мо на ра ди ли шти ма и
код зе мљо рад нич ких за дру га. 

(2) За по ста вља ње, као и за упо тре бу ових ста ни ца по -
треб но je одо бре ње Цен тра.
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(3) Уз за хтјев за из да ва ње одо бре ња за по ста вља ње
при вре ме них пумп них ста ни ца из ста ва 1. овог чла на под -
но си лац за хтје ва ду жан je да при ло жи до ку мен та ци ју из
чла на 61. овог за ко на.

(4) Ло ка ци ја за при вре ме ну пумп ну ста ни цу из да је се
са ро ком од дви је го ди не и на за хтјев ко ри сни ка мо же се
про ду жи ти до го ди ну да на.

Члан 66.

(1) При вре ме на пумп на ста ни ца са сто ји се од јед ног
над зем ног че лич ног ре зер во а ра ко ји на се би има уре ђа је за
то че ње и мје ре ње го ри ва и они су са став ни ди је ло ви ре зер -
во а ра, с тим да се у ре зер во а ру мо же скла ди шти ти са мо
ди зел-го ри во (Д-2) у ко ли чи ни до 30.000 ли та ра.

(2) Нај ма ња уда ље ност над зем ног че лич ног ре зер во а ра
од дру гих обје ка та мо ра да бу де 10 ме та ра, a зе мљи ште око
ре зер во а ра мо ра би ти без ра сти ња и ла ко за па љи вог ма те -
ри ја ла.

Члан 67.

(1) Објек ти у ко ји ма се вр ши про из вод ња и упо тре ба у
тех но ло шком про це су за па љи вих теч но сти и га со ва, као и
објек ти у ко ји ма се др же за па љи ве теч но сти и га со ви мо ра -
ју би ти снаб дје ве ни уре ђа ји ма и апа ра ти ма за га ше ње по жа -
ра, мо ра ју има ти гро мо бран ску ин ста ла ци ју, као и ин ста ла -
ци ју и уре ђа је за ели ми на ци ју ста тич ког елек три ци те та.

(2) Уре ђа ји, апа ра ти и ин ста ла ци је из ста ва 1. овог чла -
на мо ра ју би ти у ис прав ном ста њу и мо ра ју се ре дов но
испи ти ва ти пре ма тех нич ким про пи си ма и упут ству про -
изво ђа ча, о че му се во ди еви ден ци ја.

Члан 68.

(1) Објек ти у ко ји ма се вр ши про из вод ња за па љи вих
теч но сти и га со ва, као и ма га ци ни и скла ди шта у ко ји ма се
чу ва ју за па љи ве теч но сти у ко ли чи ни ве ћој од 5.000 м3 или
га со ви у ко ли чи ни ве ћој од 1.000 м3 мо ра ју би ти обез би је -
ђе ни стал ном чу вар ском слу жбом и од го ва ра ју ћим за штит -
ним по ја сом.

(2) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве (у да -
љем тек сту: Ин спек то рат) мо же од ре ди ти да по је ди ни ма -
га ци ни и скла ди шта у ко ји ма се чу ва ју и ма ње ко ли чи не за -
па љи вих теч но сти и га со ва од про пи са них у прет ход ном
ста ву, као и по је ди не ста ни це за снаб ди је ва ње го ри вом во -
зи ла на мо тор ни по гон, мо ра ју би ти обез би је ђе ни стал ном
чу вар ском слу жбом, од но сно да се на дру ги на чин
обезбије ди фи зич ка за шти та ових обје ка та по треб на за њи -
хо ву без бјед ност.

Члан 69.

У ма га ци ни ма, скла ди шти ма и ре зер во а ри ма не сми је
се др жа ти ко ли чи на за па љи вих теч но сти и га со ва ве ћа од
ка па ци те та од ре ђе ног за тај обје кат.

Члан 70.

(1) У објек ти ма у ко ји ма се ускла ди шта ва ју или др же
за па љи ве теч но сти и га со ви, као и у њи хо вој бли зи ни, од -
но сно у зо ни опа сно сти, за бра ње но je про из во ди ти или
уно си ти отво ре ни пла мен, жар или ужа ре не пред ме те, пу -
ши ти, као и ра ди ти ала том ко ји вар ни чи.

(2) Зо на опа сно сти je, у сми слу од ред бе ста ва 1. овог
чла на, про стор у ко ме по сто ји мо гућ ност ства ра ња смје се
па ра за па љи ве теч но сти или смје се за па љи вих га со ва са
ва зду хом ко ја се мо же за па ли ти.

(3) Зо на опа сно сти мо ра се обез би је ди ти од при сту па
во зи ла ко ја при ра ду по гон ског уре ђа ја мо гу из ба ци ва ти
искре.

(4) При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет -
ни ци ду жни су да на сво јим објек ти ма на вид ном мје сту
ис так ну нат пи се или озна ке ко ји ма се упо зо ра ва на за бра -
ну из ста ва 3. овог чла на.

III - НАД ЗОР

Члан 71.

(1) Над зор над спро во ђе њем за штит них и дру гих мје ра
без бјед но сти про пи са них овим за ко ном при ли ком про -

извод ње, упо тре бе и про ме та за па љи вих теч но сти и га со ва
вр ши Ин спек то рат.

(2) Над зор над спро во ђе њем за штит них и дру гих мје ра
без бјед но сти про пи са них овим за ко ном при ли ком про -
извод ње, упо тре бе и про ме та екс пло зив них ма те ри ја про -
пи са них овим за ко ном вр ши Цен тар.

Члан 72.

У вр ше њу ин спек циј ских по сло ва из чла на 71. овог за -
ко на ин спек тор за за шти ту од по жа ра и ин спек тор за
експло зив не ма те ри је и по сло ве за шти те од по жа ра овла -
шће ни су да у при вред ним дру штви ма, дру гим прав ним
ли ци ма и код пред у зет ни ка или фи зич ких ли ца пре гле да ју
све про сто ри је, ра ди ли шта и уре ђа је, да у ве зи са тим при -
ку пља ју оба вје ште ња и пред у зи ма ју дру ге рад ње по треб не
за утвр ђи ва ње при мје не про пи са них без бјед но сних мје ра и
тех нич ких нор ма ти ва.

Члан 73.

(1) Ра ди спре ча ва ња из би ја ња и ши ре ња по жа ра, од но -
сно на стан ка екс пло зи је у то ку про из вод ње, про ме та и упо -
тре бе за па љи вих теч но сти и га со ва, ин спек тор за за шти ту
од по жа ра мо же од ре ди ти пред у зи ма ње сље де ћих мје ра:

а) на ре ди ти от кла ња ње утвр ђе них не пра вил но сти и
одре ди ти рок за њи хо во от кла ња ње,

б) за бра ни ти при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли -
цу, пред у зет ни ку или фи зич ком ли цу да се ба ве про ме том
или да упо тре бља ва ју за па љи ве теч но сти и га со ве ако ни -
су обез би је ђе ни усло ви про пи са ни за ко ном или про пи сом
о тех нич ким нор ма ти ви ма,

в) за бра ни ти упо тре бу ма га ци на и дру гих обје ка та за
смје штај за па љи вих теч но сти и га со ва, као и наф то во да и
га со во да ако ни су ис пу ње ни за то про пи са ни усло ви или
ако су пре ста ли раз ло зи због ко јих је тај обје кат из гра ђен,

г) за бра ни ти да ље ру ко ва ње за па љи вим теч но сти ма и
га со ви ма ли ци ма ко ја ни су струч но оспо со бље на за ру ко -
ва ње тим ма те ри ја ма,

д) об у ста ви ти из град њу и ре кон струк ци ју наф то во да
или га со во да, ма га ци на или дру гих обје ка та за смје штај за -
па љи вих теч но сти и га со ва, за чи ју ло ка ци ју, из град њу или
ре кон струк ци ју не по сто ји про пи са на са гла сност, од но сно
одо бре ње над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це у сје ди шту
Ми ни стар ства или Цен тра, док се не при ба ви са гла сност,
од но сно одо бре ње,

ђ) за бра ни ти уто вар и ис то вар за па љи вих теч но сти и га -
со ва на по себ ном мје сту ко је су од ре ди ла од го ва ра ју ћа при -
вред на дру штва на же ље знич ким ста ни ца ма, при ста ни шти -
ма и аеро дро ми ма, ако то мје сто ни је одво је но или до вољ но
уда ље но од оста лог про ме та и обје ка та или ако ни су пред у -
зе те дру ге про пи са не или на ло же не без бјед но сне мје ре,

е) за бра ни ти ко ри шће ње по стро је ња и уре ђа ја из чла на
64. став 1 овог за ко на, ко ри шће ње при вре ме них пумп них
стани ца из чла на 65. став 1. овог за ко на и на ре ди ти де мон -
ти ра ње су до ва са за па љи вом теч но шћу или га сом,

ж) за бра ни ти про мет за па љи вих теч но сти и га со ва чи -
ји су до ви и дру га ам ба ла жа, па ко ва ње и озна ке ни су у скла -
ду са про пи си ма док се утвр ђе ни не до ста ци не от кло не и

з) на ре ди ти пред у зи ма ње и дру гих про пи са них мје ра у
ве зи са про из вод њом, про ме том, ру ко ва њем и чу ва њем за -
па љи вих теч но сти и га со ва.

(2) Ра ди спре ча ва ња нео вла шће не про из вод ње, про ме -
та и упо тре бе екс пло зив них ма те ри ја, од но сно на стан ка
екс пло зи је ин спек тор за екс пло зив не ма те ри је и по сло ве
за шти те од по жа ра мо же од ре ди ти пред у зи ма ње сље де ћих
мје ра:

а) на ре ди ти да се утвр ђе не не пра вил но сти от кло не и
од ре ди ти рок за њи хо во от кла ња ње,

б) за бра ни ти при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли -
цу или пред у зет ни ку да се ба ве про из вод њом, про ме том
или да упо тре бља ва ју екс пло зив не ма те ри је ако ни су обез -
би је ђе ни усло ви про пи са ни за ко ном или про пи сом о тех -
нич ким нор ма ти ви ма,

в) за бра ни ти про мет екс пло зив них ма те ри ја ако се не
во ди или се не у ред но во де про пи са не еви ден ци је о на ба -
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вље ним, утро ше ним, усту пље ним, уни ште ним, не ста лим
или про да тим екс пло зив ним ма те ри ја ма,

г) за бра ни ти да ље ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма
ли ци ма ко ја ни су струч но оспо со бље на за ру ко ва ње тим
ма те ри ја ма,

д) за бра ни ти вр ше ње уто ва ра и ис то ва ра екс пло зив них
ма те ри ја на по себ ном мје сту ко је је од ре ди ло од го ва ра ју ће
при вред но дру штво, на же ље знич ким ста ни ца ма, при ста -
ни шти ма и аеро дро ми ма, ако то мје сто ни је одво је но или
до вољ но уда ље но од оста лог про ме та и обје ка та или ако
ни су пред у зе те дру ге про пи са не или на ло же не без бјед но -
сне мје ре,

ђ) за бра ни ти про мет екс пло зив них ма те ри ја чи ја ам ба -
ла жа, па ко ва ње и озна ке ни су у скла ду са од ред ба ма чла на
6. овог за ко на,

е) за бра ни ти упо тре бу ма га ци на или дру гих обје ка та за
смје штај или др жа ње екс пло зив них ма те ри ја, ако ни су
испу ње ни за то про пи са ни усло ви или ако су пре ста ли
разло зи због ко јих је тај обје кат из гра ђен,

ж) од у зе ти екс пло зив не ма те ри је при вред ном дру штву,
дру гом прав ном ли цу, пред у зет ни ку или дру гом фи зич ком
ли цу ко ји те ма тери је др жи или упо тре бља ва или ста вља у
про мет су прот но од ред ба ма овог за ко на и

з) на ре ди ти пред у зи ма ње и дру гих про пи са них мје ра у
ве зи са про из вод њом, про ме том, ру ко ва њем и чу ва њем
екс пло зив них ма те ри ја.

(3) За бра не из ста ва 1. т. б) до ж) и ста ва 2. т. б) до е)
овог чла на из ри чу се за ври је ме док се утвр ђе ни не до ста -
ци не от кло не.

(4) У рје ше њи ма ко ји ма се од ре ђу ју мје ре за бра не из ст.
1. и 2. овог чла на од ре ђу је се да жал ба не од га ђа из вр ше ње
рје ше ња.

Члан 74.

(1) Ми ни стар ство мо же за бра ни ти пре воз по је ди них
вр ста екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со -
ва пре ко од ре ђе ног под руч ја или од ре ди ти да се те вр сте
екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва пре -
во зе са мо од ре ђе ном вр стом пре во зних сред ста ва.

(2) Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју од ре ђу је мје ста на ко ја je пре во зник ду -
жан да смје сти ис па ле или на би ло ко ји дру ги на чин при -
ли ком пре во за про су те екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве
теч но сти.

(3) Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за од ре ђу је пу те ве ко -
ји ма се мо ра ју кре та ти мо тор на во зи ла ко ји ма се пре во зе
екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве теч но сти и га со ви, као и
мје ста за пар ки ра ње тих во зи ла.

Члан 75.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци до ни је ти сље -
де ће про пи се:

а) пра вил ник о струч ној спре ми и на чи ну про вје ре
струч ног зна ња ли ца ко ја мо гу ру ко ва ти екс пло зив ним ма -
те ри ја ма и за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма у вр ше њу
по сло ва чу ва ња, уто ва ра, ис то ва ра, ускла ди шта ва ња и тр -
го вин ског про ме та овим ма те ри ја ма, као и о тро шко ви ма
провје ре зна ња,

б) пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју
про дај ни објек ти екс пло зив них ма те ри ја на ма ло, кон теј не -
ри и дру га при руч на скла ди шта за др жа ње екс пло зив них
ма те ри ја, као и усло ви ма и на чи ну њи хо вог ко ри шће ња,

в) пра вил ник о обра сци ма и на чи ну во ђе ња еви ден ци ја
ко је су ду жни да во де при вред на дру штва, дру га прав на ли -
ца и пред у зет ни ци по од ред ба ма чла на 14, чла на 32. став 2.
и чла на 43. овог за ко на,

г) пра вил ник о мје ра ма за шти те и од го ва ра ју ћим тех -
нич ким нор ма ти ви ма у објек ти ма за про из вод њу екс пло -
зив них ма те ри ја и ма га ци ни ма за смје штај екс пло зив них
ма те ри ја и

д) пра вил ник о из во ђе њу ва тро ме та.

(2) Ми ни стар ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства у ро -
ку од шест мје се ци до ни је ће сље де ће про пи се:

а) пра вил ник о смје шта ју и др жа њу уља за ло же ње и
дру гих за па љи вих теч но сти и га со ва,

б) пра вил ник о из град њи по стро је ња за за па љи ве теч но -
сти и о ускла ди шта ва њу и пре та ка њу за па љи вих теч но сти,

в) пра вил ник о из град њи по стро је ња за теч ни нафт ни
гас и о ускла ди шта ва њу и пре та ка њу теч ног нафт ног га са и

г) пра вил ник о из град њи ста ни ца за снаб ди је ва ње го -
ри вом мо тор них во зи ла и о ускла ди шта ва њу и пре та ка њу
го ри ва.

IV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 76.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај при вред но дру штво или дру го прав но ли це
ако:

а) про из во ди екс пло зив не ма те ри је без одо бре ња Ми -
ни стар ства (члан 12. став 1),

б) екс пло зив ну ма те ри ју про из ве де ну у Ре пу бли ци или
у ино стран ству ста ви у про мет при је до би ја ња одо бре ња за
ње но ста вља ње у про мет (члан 16. став 1),

в) по зај ми екс пло зив ну ма те ри ју при вред ном дру штву
или дру гом прав ном ли цу или пред у зет ни ку или дру гом фи -
зич ком ли цу ко је не ма одо бре ње за на бав ку те ма те ри је, или
je по зај ми у ко ли чи ни ве ћој од ко ли чи не на ве дене у одо бре -
њу за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја (члан 26. став 1),

г) се ба ви тр го вин ским про ме том екс пло зив них ма те -
ри ја без одо бре ња Ми ни стар ства (члан 28. став 1. и члан
29. став 1),

д) по стро је ња или уре ђа је из чла на 64. став 1. овог за -
ко на упо три је би без одо бре ња Цен тра,

ђ) при вре ме не пумп не ста ни це из чла на 65. став 1. овог
за ко на упо три је би и по ста ви без одо бре ња Цен тра (члан
65. став 2),

е) на ста ви да се ба ви про ме том или да упо тре бља ва за -
па љи ве теч но сти и га со ве и упр кос за бра ни (члан 73. став
1. тач ка б),

ж) упо тре бља ва ма га цин или дру ги обје кат за смје штај
или др жа ње за па љи вих теч но сти и га со ва, од но сно ко ри -
сти наф то вод или га со вод и по ред за бра не (члан 73. став 1.
тач ка в) и

з) вр ши про из вод њу, про мет и упо тре бу екс пло зив них
ма те ри ја или ако упо тре бља ва ма га цин или обје кат за смје -
штај или др жа ње екс пло зив них ма те ри ја и упр кос за бра ни
(члан 73. став 2. т. б) в) и е).

(2) 3a пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се нов -
ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ и од го вор но ли це у
при вред ном дру штву или у дру гом прав ном ли цу.

(3) 3a пре кр шај из ста ва 1. т. а), б), в), г) и з) овог чла -
на прав ном ли цу се мо же из ре ћи за штит на мје ра за бра не
про из вод ње и тр го вин ског про ме та екс пло зив ним ма те ри -
ја ма у вре ме ну од три го ди не од да на пра во сна жно сти пре -
су де.

(4) 3a пре кр шај из ста ва 1. т. а), б), в) и г) овог чла на изри -
че се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.

Члан 77.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај при вред но дру штво или дру го прав но ли це
ако:

а) др жи екс пло зив не ма те ри је и за па љи ве теч но сти и
га со ве у су до ви ма или дру гој ам ба ла жи из ко је при ру ко ва -
њу и ускла ди ште њу мо же до ћи до ра си па ња или до ди ра
тих ма те ри ја са по дом скла ди шта или дру ге про сто ри је у
ко јој су те ма те ри је смје ште не (члан 6. став 2),

б) по вје ри ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма, за па -
љи вим теч но сти ма и га со ви ма у про ме ту ма ло љет ном ли -
цу или ли цу ко је ни је струч но оспо со бље но за ру ко ва ње
тим ма те ри ја ма (члан 7. став 1),

в) не ор га ни зу је или трај но не вр ши кон тро лу спро во -
ђе ња про пи са них мје ра и усло ва (члан 9. став 1),

г) не до не се акт ко јим утвр ђу је без бјед но сне мје ре
(члан 9. став 2),
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д) о про из ве де ним екс пло зив ним ма те ри ја ма не во ди
или не у ред но во ди про пи са не еви ден ци је (члан 14),

ђ) па ко ва ње екс пло зив них ма те ри ја или оби ље жа ва ње
па ко ва ња не вр ши на про пи сан на чин, или ако уз сва ко па -
ко ва ње не при ло жи про пи са но упут ство (члан 15),

е) објек те у ко ји ма се про из во де екс пло зив не ма те ри је
не обез би је ди стал ном чу вар ском слу жбом и не снаб ди је
их по треб ним уре ђа ји ма, апа ра ти ма и ин ста ла ци ја ма или
ако те уре ђа је, апа ра те и ин ста ла ци је не одр жа ва у ис прав -
ном ста њу (члан 20),

ж) на ба ви или др жи екс пло зив не ма те ри је за ко је не ма
про пи са ног одо бре ња за на бав ку (члан 21. став 1),

з) по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 21. став 3. овог
за ко на,

и) упо три је би екс пло зив не ма те ри је про тив но рје ше њу
ко јим је на бав ка одо бре на, или ако не пре ду зме без бјед но -
сне мје ре на ло же не рје ше њем (члан 24. ст. 2. и 3),

ј) у ро ку од осам да на од да на по зајм љи ва ња не оба -
вије сти над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства
ко ја је из да ла одо бре ње за на бав ку екс пло зив не ма те ри је о
вр сти и ко ли чи ни по зајм ље не екс пло зив не ма те ри је (члан
26. став 2),

к) вр ши на бав ку, про да ју или упо тре бу пи ро тех нич ких
про из во да за за ба ву су прот но чла ну 29. овог за ко на,

л) ста ви у про мет екс пло зив ну ма те ри ју за ко ју ни је
при ба ви ло од про из во ђа ча струч но ми шље ње о ње ним
осо би на ма или ако уз струч но ми шље ње не при ло жи де -
кла ра ци ју и упут ство о на чи ну упо тре бе екс пло зив не ма те -
ри је и упут ство о на чи ну ње ног уни ште ња (члан 30),

љ) од го вор но ли це по сту па су прот но од ред ба ма чла на
31. овог за ко на,

м) на оба при мјер ка рје ше ња не на зна чи да тум из да ва -
ња екс пло зив них ма те ри ја и про пи са не озна ке па ко ва ња
(члан 32. став 1),

н) у про дај ном објек ту или при руч ном скла ди шту смје -
сти екс пло зив не ма те ри је ко је се не мо гу др жа ти у тим
објек ти ма или их др жи у ко ли чи ни ве ћој од 20 ки ло гра ма
(члан 33. став 1),

њ) се у про дај ном објек ту ван рад ног вре ме на екс пло -
зив не ма те ри је не чу ва ју у ме тал ној ка си или ако се те ма те -
ри је не смје шта ју или не чу ва ју на про пи сан на чин (члан
34),

о) по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 36. овог за ко на,

п) над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства
у про пи са ном ро ку не при ја ви екс пло зив не ма те ри је ко је
др жи, а ду жно је да то учи ни, или ако упо три је бе екс пло -
зив не ма те ри је про тив но за бра ни над ле жне ор га ни за ци о не
је ди ни це Ми ни стар ства (члан 37. ст. 1. и 2),

р) упо тре бља ва екс пло зив не ма те ри је и ако ни је ре ги -
стро ва но за оба вља ње дје лат но сти ко ја зах ти је ва упо тре бу
екс пло зив них ма те ри ја или ако по сло ве не по сред не упо -
тре бе екс пло зив них ма те ри ја у ре дов ној дје лат но сти или
гра ђе ви нар ству по вје ри ли цу ко је за то не ис пу ња ва про пи -
са не усло ве или ако оба вља струч но оспо со бља ва ње ли ца
ко ја вр ше по сло ве не по сред не упо тре бе екс пло зив них ма -
те ри ја у гра ђе ви нар ству, без одо бре ња (члан 38. ст. 1. и 2),

с) по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 39. овог за ко на,

т) не вра ти не у по три је бље ну екс пло зив ну ма те ри ју и
не у по три је бљи ву ам ба ла жу у ко јој је би ла упа ко ва на
експло зив на ма те ри ја при вред ном дру штву, дру гом прав -
ном ли цу или пред у зет ни ку од ко јег је на ба ви ло те ма те ри -
је или их не уни шти у скла ду са упут ством про из во ђа ча и
на на чин ко јим се не угро жа вају жи вот, здра вље и без бјед -
ност љу ди, ма те ри јал на до бра и чо вје ко ва сре ди на, или ако
не оба ви је сти над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни -
стар ства о мје сту, вре ме ну и на чи ну уни ште ња не у по три је -
бље не екс пло зив не ма те ри је и не у по три је бљи ве ам ба ла же
нај ка сни је два да на при је по чи ња ња уни шта ва ња те ма те -
ри је, од но сно ам ба ла же (члан 40),

ћ) ис па љи ва ње про тив град них ра ке та вр ши су прот но
од ред би чла на 41. овог за ко на,

у) не при ба ви одо бре ње за при ре ђи ва ње ва тро ме та или
слич них при ред би (члан 42. став 1),

ф) не во ди еви ден ци ју про пи са ну чла ном 43. овог за ко -
на, или ако ту еви ден ци ју во ди не у ред но,

х) не одр жа ва ма га ци не за екс пло зив не ма те ри је у скла -
ду са про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма и ако екс пло -
зив не ма те ри је не др жи у скла ду са одо бре њем за упо тре -
бу ма га ци на (члан 45),

ц) ма га ци не у ко ји ма су смје ште не екс пло зив не ма те ри је
не обез би је ди стал ном чу вар ском слу жбом и ако про сто ри је
у ко ји ма су смје ште не екс пло зив не ма те ри је не обезбије ди од
при сту па нео вла шће них ли ца (члан 46. ст. 1. и 2),

ч) др жи екс пло зив не ма те ри је про тив но од ред ба ма чла -
на 47. овог за ко на,

џ) у кон теј не ру или при вре ме ном скла ди шту др жи ве ћу
ко ли чи ну екс пло зив них ма те ри ја од до зво ље не (члан 51),

ш) при вре ме но скла ди ште по ста ви на мје сто за ко је ни -
је из да то одо бре ње Цен тра или ако то скла ди ште ко ри сти
за др жа ње екс пло зив них ма те ри ја по сли је ис те ка од ре ђе -
ног ро ка (члан 52. ст. 1. и 2),

аа) не одр жа ва при вре ме но скла ди ште, уре ђа је и ин ста -
ла ци је у ње му, као и за штит ну зо ну пре ма про пи са ним тех -
нич ким нор ма ти ви ма или ако не ор га ни зу је стал ну чу вар -
ску слу жбу за за шти ту тог објек та (члан 53),

аб) вр ши уто вар и ис то вар екс пло зив них ма те ри ја на
мје сту ко је ни је одо брио Цен тар (члан 54),

ав) за па љи ве теч но сти и га со ве др жи у по су да ма или
објек ту ко ји не од го ва ра ју тех нич ким нор ма ти ви ма и стан -
дар ди ма (члан 57),

аг) вр ши про мет за па љи вих теч но сти и га со ва су прот -
но чла ну 59. овог за ко на,

ад) про из во ди, пре ра ђу је или скла ди шти за па љи ве теч -
но сти и га со ве из ван за то од ре ђе них и про пи сно из гра ђе -
них обје ка та (члан 60. став 1),

ађ) у при вре ме ним пумп ним ста ни ца ма др жи ди зел-го -
ри во (Д-2) у ко ли чи ни ве ћој од про пи са не (члан 66. став 1),

ае) објек те у ко ји ма се вр ши про из вод ња за па љи вих
теч но сти и га со ва и објек те у ко ји ма се др же за па љи ве теч -
но сти и га со ви не снаб ди је уре ђа ји ма или апа ра ти ма за га -
ше ње по жа ра и гро мо бран ском ин ста ла ци јом и ин ста ла ци -
јом и уре ђа ји ма за ели ми на ци ју ста тич ког елек три ци те та,
или ако те објек те, уре ђа је и ин ста ла ци је не одр жа ва у
исправ ном ста њу (члан 67),

аж) објек те из чла на 68. став 1. овог за ко на не обез бије -
ди стал ном чу вар ском слу жбом или од го ва ра ју ћим за штит -
ним по ја сом,

аз) у ма га ци ну, од но сно у скла ди шту или ре зер во а ру
др жи за па љи ве теч но сти и га со ве у ко ли чи ни ве ћој од до -
зво ље не (члан 69),

аи) по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 70. ст. 1, 3. и 4.
овог за ко на,

ај) спре ча ва или оме та ин спек то ра за за шти ту од по жа -
ра или ин спек то ра за екс пло зив не ма те ри је и по сло ве за -
шти те од по жа ра у вр ше њу над зо ра или од би је да му да по -
треб на оба вје ште ња и по дат ке (члан 72),

ак) не по сту пи по рје ше њу ин спек то ра за за шти ту од
по жа ра ко јим су на ло же не мје ре из чла на 73. став 1. т. а),
б), в), г), д), ђ), е), ж) и з) овог за ко на и

ал) не по сту пи по рје ше њу ин спек то ра за екс пло зив не
ма те ри је и по сло ве за шти те од по жа ра ко јим су на ло же не
мје ре из чла на 73. став 2. т. а), г), д), ђ) и з) овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се нов -
ча ном ка зном од 100 КМ до 500 КМ и од го вор но ли це у
при вред ном дру штву или дру гом прав ном ли цу, као и од го -
вор но ли це у др жав ном или дру гом ор га ну.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. т. ж), з), к) и л) овог чла на
из ри че се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те -
ри ја.

Члан 78.

Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће се
пред у зет ник за пре кр шај из чла на 76. овог за ко на, из у зев
пре кр ша ја из чла на 76. став 1. т. д) и ђ) овог за ко на.

2.08.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78 11



Члан 79.

(1) Нов ча ном ка зном од 400 КМ до 1.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник или дру го фи зич ко ли це ако
про из во ди екс пло зив не ма те ри је, a дру го фи зич ко ли це ако
екс пло зив не ма те ри је на би ло ко ји на чин ста вља у про мет
(члан 12. став 3).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на из ри че се за -
штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.

Члан 80.

(1) Нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај фи зич ко ли це ако:

а) по сје ду је екс пло зив не ма те ри је за ко је не ма одо бре -
ње за на бав ку или ако но си или пре во зи пи ро тех нич ке про -
из во де за за ба ву кла се II, чи је екс пло зив но пу ње ње ни је ве -
ће од два ки ло гра ма, за ко је не по сје ду је ра чун о ку пље ној
ро би из дат од овла шће ног про дај ног објек та за про мет пи -
ро тех нич ких про из во да (члан 21. ст. 1. и 8),

б) екс пло зив не ма те ри је упо три је би у свр ху ко ја ни је
од ре ђе на рје ше њем ко јим му је одо бре на на бав ка екс пло -
зив них ма те ри ја или ако не пре ду зме на ло же не без бјед но -
сне мје ре или дру ге мје ре (члан 24. ст. 2. и 3),

в) на кон за вр ше них ра до ва, пре о ста лу ко ли чи ну
експло зив не ма те ри је не вра ти при вред ном дру штву, дру -
гом прав ном ли цу или пред у зет ни ку од ко јег је на ба вило
или је струч но ли це не уни шти или ако о то ме не оба ви је -
сти над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства ко ја
му је из да ла одо бре ње за на бав ку екс пло зив не ма те ри је
(члан 25. став 4),

г) про да је, упо тре бља ва или др жи пи ро тех нич ке про -
изво де за за ба ву су прот но чла ну 29. ст. 2, 3, 8. и 9. овог за -
ко на,

д) на ба вље не екс пло зив не ма те ри је не чу ва бри жљи во
или се при ли ком њи хо ве упо тре бе, чу ва ња и смје шта ја не
при др жа ва упут ства про из во ђа ча (члан 36),

ђ) екс пло зив не ма те ри је у про пи са ном ро ку не при ја ви
над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства или
ако те ма те ри је упо три је би про тив но за бра ни (члан 37. ст.
1. и 2),

е) оба вља по сло ве не по сред не упо тре бе екс пло зив них
ма те ри ја су прот но од ред ба ма чла на 38. ст. 1. и 2. овог за ко -
на, 

ж) не по сту пи пре ма од ред ба ма чла на 39. овог за ко на,

з) кљу че ве од про сто ри ја у ко ји ма су смје ште не
експло зив не ма те ри је по вје ри ли цу ко је се не бри не о смје -
шта ју и из да ва њу тих ма те ри ја (члан 46. став 3),

и) се ба ви тр го вин ским про ме том за па љи вим теч но сти -
ма и га со ви ма су прот но од ред би чла на 59. овог за ко на и

ј) по стро је ња или уре ђа је из чла на 64. став 1. овог за -
ко на упо тре бља ва без одо бре ња или ако их упо тре бља ва и
упр кос за бра ни по од ред би чла на 73. став 1. тач ка е) овог
за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. т. а), г) и ж) овог чла на изри -
че се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 81.

До до но ше ња под за кон ских ака та про пи са них чла ном
75. овог за ко на при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти до не се -
ни на осно ву За ко на о про ме ту екс пло зив них ма те ри ја и за -
па љи вих теч но сти и га со ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 16/96, 110/03, 67/05 и 1/08), ако ни су у су прот -
но сти са овим за ко ном.

Члан 82.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о про ме ту екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и
га со ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, 6p. 19/96,
110/03, 67/05 и 1/08).

Члан 83.

При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци
мо гу, до ис те ка за ли ха, ста вља ти у про мет у Ре пу бли ци
Срп ској пи ро тех нич ке про из во де озна че не у скла ду са

одред ба ма за ко на ко ји је ва жио до да на сту па ња на сна гу
овог за ко на.

Члан 84.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, осим
одре да ба из чла на 16. ст. 5, 6. и 7., чи ја при мје на по чи ње
да ном при је ма Бо сне и Хер це го ви не у Европ ску уни ју.

Број: 01-1183/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О БО РА ВИ ШНОЈ ТАК СИ

Про гла ша вам За кон о бо ра ви шној так си, ко ји је На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сјед-
ници, одржаној 15. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 26.
ју ла 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о бо -
ра ви шној так си ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес
ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1881/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О БО РА ВИ ШНОЈ ТАК СИ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се: оба ве за пла ћа ња бо ра ви шне
так се, на чин утвр ђи ва ња ви си не бо ра ви шне так се, об ве -
зни ци пла ћа ња и упла те бо ра ви шне так се, на чин рас по ре -
ђи ва ња и коришће ња фи нан сиј ских сред ста ва при ку пље -
них на осно ву упла те бо ра ви шне так се, на чин кон тро ле
упла те бо ра ви шне так се, као и оста ла пи та ња у ве зи са бо -
ра ви шном так сом.

Члан 2.

Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју сље де ће
зна че ње:

а) бо ра ви шна так са је на кна да за коришће ње ко му нал -
не, са о бра ћај не и ту ри стич ке ин фра струк ту ре и су пра -
струк ту ре на под руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или у
ту ри стич ком мје сту, а ко ју пла ћа до ма ћи или стра ни др жа -
вља нин ко ји се из ван свог мје ста пре би ва ли шта ко ри сти
услу га ма но ће ња у уго сти тељ ским објек ти ма за смје штај,

б) уго сти тељ је при вред но дру штво, пред у зет ник или
фи зич ко ли це ко је оба вља уго сти тељ ску дjелатн ост,

в) уго сти тељ ски објек ти за смје штај су објек ти у ко ји -
ма се пру жа ју услу ге смје шта ја, ис хра не и пи ћа и дру ге
уоби ча је не услу ге у уго сти тељ ству или са мо услу ге смје -
шта ја, као што су: хо тел и под вр сте хо те ла, мо тел, ту ри -
стич ко на се ље, камп, пан си он, хо стел, пре но ћи ште, од ма -
ра ли ште, ку ћа за од мор, апарт ман, со бе за из најм љи ва ње,
се о ско до ма ћин ство и дру ги објек ти за пру жа ње услу га
смје шта ја,

г) ту ри стич ке ор га ни за ци је гра до ва или оп шти на су
јав не уста но ве осно ва не на ни воу је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве за ду же не за про мо ци ју ту ри зма оп шти не или гра да,

д) ме ђу оп штин ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја је јав на
уста но ва осно ва на на осно ву спо ра зу ма над ле жних ор га на
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, за под руч је три или ви ше је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су ге о граф ски и ре ги о нал -
но по ве за не,

ђ) Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Срп ске је ре пу -
блич ка јав на уста но ва за ду же на за про мо ци ју ту ри зма Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: ТОРС) и
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