
з) уве ћа ње ма ње из вр ше ног за ду же ња или раз ду же ња
од го ва ра ју ћег кон та пред ви ђе ног за еви ден ти ра ње од ре ђе -
не ка те го ри је по ре ских по тра жи ва ња вр ши се “док њи жа -
ва њем” раз ли ке за ду же ња, тј. књи же њем по зи тив ног из но -
са на ду гов ној или по тра жној стра ни тог ра чу на, у за ви сно -
сти од раз ло га за уве ћа ње.

Члан 16.

(1) На кон што је при ба вља ње имо ви не еви ден ти ра но
на на чин де фи ни сан у чла ну 15. став 1. тач ка г) овог пра -
вил ни ка, имо ви на при ба вље на од по ре ских об ве зни ка у
по ступ ку из ми ре ња ње го вих по ре ских оба ве за у глав ној
књи зи по ре ских еви ден ци ја ра чу но вод стве но се об у хва та у
за ви сно сти од ње не оче ки ва не бу ду ће на мје не.

(2) Уко ли ко су укљу че ни у тре зор ски си стем по сло ва -
ња у окви ру од го ва ра ју ћег ни воа вла сти, пре нос имо ви не
из ста ва 1. овог чла на дру гим бу џет ским ко ри сни ци ма на
ко ри шће ње еви ден ти ра се стор но књи же њем на при па да ју -
ћим кон ти ма имо ви не, на ор га ни за ци о ном ко ду ко ри сни ка
по ре ских по тра жи ва ња на ми ре них пре у зи ма њем те имо ви -
не, уз исто вре ме но за ду же ње од го ва ра ју ћих кон та имо ви не
на ор га ни за ци о ном ко ду бу џет ског ко ри сни ка ко ме је та
имо ви на пре не се на на ко ри шће ње.

(3) Уко ли ко бу џет ски ко ри сни ци ко ји ма се имо ви на
при ба вље на у по ступ ку на ми ре ња по ре ских по тра жи ва ња
пре но си на ко ри шће ње ни су укљу че ни у тре зор ски си стем
по сло ва ња уоп ште или на од го ва ра ју ћем ни воу вла сти или
се ра ди о дру гим кон тро ли са ним ен ти те ти ма јав ног сек то -
ра, односно ен ти те ти ма из при ват ног сек то ра, књи го вод -
стве на ври јед ност пре не се не имо ви не из ста ва 1. овог чла -
на еви ден ти ра се на те рет од го ва ра ју ћег кон та гру пе 47 -
Рас хо ди об ра чун ског ка рак те ра.

Члан 17.

Сал да ис ка за на на кон ти ма гру па 77 - При хо ди об ра -
чун ског ка рак те ра и 47 - Рас хо ди об ра чун ског ка рак те ра
не по сред но при је спрово ђе ња за кључ них књи же ња за тва -
ра ју се у окви ру ре дов не про це ду ре за тва ра ња фи скал не
го ди не (од но сно за кључ них књи же ња), уно сом по зи тив ног
или не га тив ног из рав на ва ју ћег сал да на ду гов ну, односно
по тра жну стра ну тих ра чу на. 

V - ЗА ТВА РА ЊЕ ГЛАВ НЕ И ПО МОЋ НЕ КЊИ ГЕ 
ПО РЕ СКИХ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА

Члан 18.

(1) За тва ра ње глав не књи ге по ре ских еви ден ци ја, одно-
сно фор ми ра ње ко нач ног ста ња по ре ских по тра жи ва ња и
пре пла та из вр ше них од стра не по ре ских об ве зни ка вр ши
се у окви ру је дин стве не про це ду ре за тва ра ња ГКТ Ре пу -
бли ке, ГКТ оп шти не и гра да, односно Глав не књи ге фон да.

(2) Ко нач на ста ња по ре ских по тра жи ва ња и оба ве за по
осно ву пре пла та из вр ше них од стра не по ре ских об ве зни ка
ис ка зу ју се на кон ти ма де фи ни са ним про пи си ма ко ји ма се
уре ђу ју стан дард не бу џет ске кла си фи ка ци је, конт ни план,
са др жи на ра чу на и при мје на конт ног пла на за бу џет ске ко -
ри сни ке у Ре пу бли ци.

Члан 19.

(1) За тва ра ње по моћ не књи ге по ре ских еви ден ци ја, од-
носно фор ми ра ње ко нач ног ста ња по ре ских по тра жи ва ња
и прет пла та из вр ше них од стра не по ре ских об ве зни ка у
по ре ским еви ден ци ја ма код По ре ске упра ве вр ши се на
ана ли тич ким кон ти ма де фи ни са ним у скла ду са про пи сом
из чла на 5. став 5. овог пра вил ни ка.

(2) Ко нач но ста ње на (суб)ана ли тич ким кон ти ма по ре -
ских по тра жи ва ња за тва ра се одо бре њем (уно сом из рав на -
ва ју ћег сал да на по тра жну стра ну) од го ва ра ју ћег (суб)ана -
ли тич ког кон та, уз за ду же ње (унос на ду гов ну стра ну) од -
го ва ра ју ћег ко рек тив ног кон та (кон та за фор ми ра ње ко нач -
ног ста ња по ре ских по тра жи ва ња).

(3) Ко нач но ста ње на (суб)ана ли тич ким кон ти ма пре -
пла та из вр ше них од стра не по ре ских об ве зни ка за тва ра се
за ду же њем од го ва ра ју ћег (суб)ана ли тич ког кон та, уз одо -
бре ње од го ва ра ју ћег ко рек тив ног кон та (кон та за фор ми ра -
ње ко нач ног ста ња пре пла та из вр ше них од стра не по ре -
ских об ве зни ка).

Члан 20.

(1) Ко нач на ста ња по ре ских по тра жи ва ња и пре пла та
из вр ше них од стра не по ре ских об ве зни ка ис ка зу ју са на
да тум за вр шет ка те ку ће фи скал не го ди не, тј. на да тум 31.
де цем бар.

(2) По чет на ста ња ис ка за на на дан 1. ја ну а р на ред не
фи скал не го ди не по сво јој фор ми и су шти ни мо ра ју би ти
иден тич на за кључ ним ста њи ма утвр ђе ним на дан 31. де -
цем бар прет ход не фи скал не го ди не.

VI - АР ХИ ВИ РА ЊЕ И ЧУ ВА ЊЕ ГЛАВ НЕ И ПО МОЋ НЕ
КЊИ ГЕ ПО РЕ СКИХ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА, ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИХ
ПО РЕ СКИХ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА, ПО РЕ СКИХ КАР ТИ ЦА И

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НИХ ИС ПРА ВА

Члан 21.

(1) Глав на књи га по ре ских еви ден ци ја ар хи ви ра се и
чу ва у про сто ри ја ма Ми ни стар ства, оп шти не и гра да, од-
носно фон да, на на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним за ар хи ви -
ра ње и чу ва ње ГКТ Ре пу бли ке, ГКТ оп шти не и гра да, од-
носно Глав не књи ге фон да.

(2) По моћ на књи га по ре ских еви ден ци ја, по је ди нач не
по ре ске еви ден ци је, по ре ске кар ти це и књи го вод стве не
испра ве де фи ни са не овим пра вил ни ком ар хи ви ра ју се и
чу ва ју у про сто ри ја ма По ре ске упра ве, на на чин и у ро ко -
ви ма утвр ђе ним од го ва ра ју ћим по ре ским про пи си ма.

(3) Из вје шта ји из Је дин стве не еви ден ци је о при ја вље -
ним и упла ће ним по ре зи ма ко је По ре ска упра ва пе ри о дич -
но до ста вља Ми ни стар ству, односно над ле жној слу жби за
фи нан си је оп шти не, гра да и фон да чу ва ју се нај ма ње пет
го ди на по ис те ку го ди не на ко ју се из вје штај од но си.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 22.

(1) За по тре бе фор ми ра ња по чет ног ста ња по ре ских
по тра жи ва ња и пре пла та из вр ше них од стра не по ре ских
об ве зни ка на да тум по чет ка при мје не овог пра вил ни ка По -
ре ска упра ва ће на пра ви ти де таљ ну ана ли зу свих на ста лих,
а не на пла ће них по ре ских по тра жи ва ња до тог да на и из вр -
ши ти њи хо ву кла си фи ка ци ју у скла ду са од ред ба ма овог
пра вил ни ка.

(2) Из нос по ре ских по тра жи ва ња и прет пла та из вр ше -
них од стра не по ре ских об ве зни ка ко ји евен ту ал но не бу де
мо гао би ти кла си фи ко ван на на чин из ста ва 1. овог чла на
не ће би ти пред мет уно са у по чет но ста ње на да тум по чет -
ка при мје не овог пра вил ни ка.

(3) У ци љу је дин стве ног по сту па ња, ра чу но вод стве ни
об у хват по тра жи ва ња из ста ва 2. овог чла на у ГКТ Ре пу бли -
ке, ГКТ оп шти не и гра да, односно Глав ној књи зи фон да би -
ће уре ђен по себ ном ин струк ци јом ми ни стра фи нан си ја.

Члан 23.

Овај пра вил ник ће се об ја вити у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, а при мје њу је се од 1. ја ну а ра 2013. го -
ди не.

Број: 06.15/020-646/12
4. мајa 2012. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.

1124

На осно ву чла на 75. став 1. тач ка д) За ко на о прoмету
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”, број 78/11) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми -
ни стар уну тра шњих по сло ва  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ ВО ЂЕ ЊУ ВА ТРО МЕ ТА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се вр ста пи ро тех нич ких
про из во да за из во ђе ње ва тро ме та и на чин њи хо вог ак ти ви -
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ра ња, усло ви и по сту пак за из да ва ње одо бре ња за из во ђе -
ње ва тро ме та при ре ђи ва чи ма, без бјед но сни и тех нич ки
усло ви за из во ђе ње ва тро ме та, струч на оспо со бље ност ли -
ца ко ја ру ку ју пи ро тех нич ким про из во ди ма за из во ђе ње ва -
тро ме та, те дру ге мје ре без бјед но сти ра ди за шти те жи во та
и здра вља љу ди, њи хо ве имо ви не, жи вот не сре ди не и јав -
ног ре да, при ли ком из во ђе ња ва тро ме та.

Члан 2.

Од ред бе овог пра вил ни ка сход но се при мје њу ју и за
упо тре бу пи ро тех нич ких про из во да за при мје ну у по зо ри -
шту.

Члан 3.

(1) Из во ђе ње ва тро ме та, као и упо тре ба пи ро тех нич ких
про из во да за при мје ну у по зо ри шти ма вр ши се упо тре бом
пи ро тех нич ких сред ста ва, при че му се ства ра звуч ни и
свје тло сни ефе кат, од но сно звуч ни или свје тло сни ефе кат
и ко ји се мо же упо три је би ти и за сцен ске ефек те.

(2) За из во ђе ње и упо тре бу пи ро тех нич ких про из во да
из ста ва 1. овог чла на ко ри сте се пи ро тех нич ка сред ства за
за ба ву сље де ћих ка те го ри ја:

а) пи ро тех нич ки про из во ди за ва тро мет 3. и 4. раз ре да
из чла на 3. став 5. тач ка а) подт. 3) и 4) 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 (у
да љем тек сту: За кон),

б) пи ро тех нич ки про из во ди за при мје ну у по зо ри шти -
ма - раз ред Т2, из чла на 3. став 5. тач ка б) под тач ка 2) За -
ко на и

в) оста ли пи ро тех нич ки про из во ди - раз ред П2 из чла -
на 3. став 5. тач ка в) под тач ка 2) За ко на.

Члан 4.

(1) На чи ни ак ти ви ра ња пи ро тех нич ког сред ства су:

а) шта пин ско ак ти ви ра ње је па ље ње по мо ћу шта пи на,

б) елек трич но ак ти ви ра ње је па ље ње елек трич ног упа -
ља ча по мо ћу елек трич не енер ги је,

в) елек трон ско ак ти ви ра ње је па ље ње по мо ћу елек тро -
маг нет них та ла са и

г) се риј ско ак ти ви ра ње је па ље ње ви ше од три пи ро -
тех нич ка сред ства исто вре ме но.

(2) За ис па љи ва ње ва тро мет них бом би са за тво ре ним
дном и глат ким уну тра шњим зи до ви ма ко ри сти се на мјен -
ски из ра ђе на ци јев.

(3) Пи ро тех нич ка сред ства за из во ђе ње ва тро ме та 3. и 4.
раз ре да ак ти ви ра ју се по мо ћу елек трич ног упа ља ча, ко ји се
ини ци ра пре ко на мјен ског уре ђа ја за ис па љи ва ње ва тро ме та.

Члан 5.

Из во ђе ње ва тро ме та мо же вр ши ти, у скла ду са чла ном
28. став 1. и чла ном 29. ст. 1. и 2. За ко на, при вред но дру -
штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник (у да љем тек сту:
при ре ђи вач) ко ји има одо бре ње 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) за тр го вин ски про мет екс пло зив -
них ма те ри ја и пи ро тех нич ких про из во да за за ба ву и ко ји,
у скла ду са чла ном 42. став 1. За ко на, има одо бре ње за
изво ђе ње ва тро ме та 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 из во ди ва тро мет, а ко -
ји је од го во ран за упо тре бу и при ре ђи ва ње пи ро тех нич ких
сред ста ва за за ба ву.

Члан 6.

(1) За хтјев за из да ва ње одо бре ња за из во ђе ње ва тро ме -
та (у да љем тек сту: за хтјев) при ре ђи вач под но си над ле -
жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства на чи јем
под руч ју се ва тро мет из во ди, нај ка сни је 30 да на при је
изво ђе ња ва тро ме та.

(2) На осно ву за хтје ва при ре ђи ва ча над ле жна ор га ни за -
ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства спро во ди по сту пак у скла ду
са За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку.

(3) Уко ли ко над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни -
стар ства ко нач ним рје ше њем одо бри за хтјев при ре ђи ва ча,
рје ше ње у скла ду са За ко ном до ста вља при ре ђи ва чу нај ка -
сни је пет да на при је одр жа ва ња ва тро ме та.

Члан 7.

(1) За хтјев, у скла ду са чла ном 42. став 2. За ко на, мо ра
да са др жи сље де ће по дат ке:

а) ела бо рат о из во ђе њу ва тро ме та (у да љем тек сту: ела -
бо рат) и

б) по дат ке о ли цу ко је ће ру ко ва ти пи ро тех нич ким про -
из во ди ма.

(2) При ре ђи вач уз за хтјев тре ба да под не се и сљедеће
до ка зе:

а) одо бре ње за ста вља ње у про мет пи ро тех нич ких про -
из во да за за ба ву у скла ду са чла ном 29. став 1. За ко на,

б) пи са ни до каз да је оси гу ра но ва тро га сно де жур ство
и де жур ство еки пе хит не ме ди цин ске по мо ћи, ако је то
пред ви ђе но ела бо ра том о из во ђе њу ва тро ме та и

в) до каз о упла ти на кна де у скла ду са од лу ком ми ни -
стра уну тра шњих по сло ва.

(3) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на не ће се из да ти уко -
ли ко ни су ис пу ње ни сви без бјед но сни усло ви про пи са ни
За ко ном и овим пра вил ни ком и уко ли ко ни су на ве де ни и
до ста вље ни по да ци и до ка зи из ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 8.

(1) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
мо же за бра ни ти из во ђе ње ва тро ме та и на кон из да ва ња одо -
бре ња, у скла ду са чла ном 42. став 3. За ко на.

(2) Рје ше ње о за бра ни из ста ва 1. овог чла на до но си
над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства 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.

(3) За бра ну из во ђе ња ва тро ме та мо же на ло жи ти усме -
но и ин спек тор за екс пло зив не ма те ри је и по сло ве за шти те
од по жа ра, уко ли ко на ли цу мје ста утвр ди да ни су ис пу ње -
ни усло ви за из во ђе ње ва тро ме та, у скла ду са чла ном 73.
став 2. тач ка з) За ко на.

(4) Ин спек тор за екс пло зив не ма те ри је и по сло ве за -
шти те од по жа ра у за пи сни ку кон ста ту је раз ло ге из ри ца ња
усме не за бра не из ста ва 3. овог чла на и до но си рје ше ње у
ро ку од два да на од да на из ри ца ња усме не за бра не.

Члан 9.

(1) При је при пре ме за из во ђе ње ва тро ме та при ре ђи вач
из ра ђу је ела бо рат, ко ји са др жи:

а) да тум, ври је ме и мје сто из во ђе ња ва тро ме та,

б) име и пре зи ме, од но сно на зив на ру чи о ца ва тро ме та,

в) по дат ке о из во ђа чу ва тро ме та (на зив и сје ди ште
прав ног ли ца),

г) број и да тум одо бре ња за на бав ку и одо бре ња за ста -
вља ње у про мет екс пло зив них ма те ри ја и на зив ор га на
изда ва ња,

д) по дат ке о ли цу ко је ће ру ко ва ти пи ро тех нич ким про -
из во ди ма за из во ђе ње ва тро ме та (име и пре зи ме, да тум ро -
ђе ња, мје сто и адре су пре би ва ли шта, број лич не кар те и
на зив ор га на из да ва ња, број и да тум по твр де о струч ној
оспо со бље но сти за из во ђе ње ва тро ме та и на зив ор га на ко -
ји је из дао по твр ду),

ђ) по дат ке о ли ци ма ко ја уче ству ју у при пре ми ва тро -
ме та (име и пре зи ме, да тум ро ђе ња, мје сто и адре са пре би -
ва ли шта, број лич не кар те и на зив ор га на из да ва ња, број и
да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за ру ко ва ње
екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту и на зив ор га на ко ји је
из дао по твр ду),

е) кла су пи ро тех нич ких про из во да за из во ђе ње ва тро -
ме та,

ж) та бе лар ни при каз вр сте, ко ли чи не, ка ли бра и раз ре -
да пи ро тех нич ких про из во да за ва тро ме те,

з) на чин ак ти ви ра ња (шта пин ско, елек трич но, елек -
трон ско, у се ри ји или по је ди нач но, а за пи ро тех нич ке про -
из во де 3. и 4. раз ре да на ве сти на зив уре ђа ја за ак ти ви ра ње,
на зив про из во ђа ча уре ђа ја, твор нич ки број и го ди ну про -
извод ње),

и) мак си мал ни до мет ис па љи ва ња при пред ви ђе ном
углу ис па љи ва ња,
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ј) мје ре без бјед но сти за из во ђе ње ва тро ме та (од ре ђи ва -
ње без бјед но сног по ја са - об ја шње ње на чи на на ко ји је
одре ђен без бјед но сни по јас: на осно ву упут ства про из во -
ђа ча, мо гу ћег не пра вил ног ак ти ви ра ња, бр зи не и смје ра
вје тра, угла ис па љи ва ња, ути ца ја Маг ну со вог ефек та,
преч ни ка и те жи не пи ро тех нич ког сред ства),

к) гра фич ки при каз мје ста из во ђе ња ва тро ме та са уцр -
та ним си гур но сним по ја сом (у од го ва ра ју ћој раз мје ри),
уцр та ним мје стом за гле да о це и ре да ре, те мје стом за ва -
тро га сце и слу жбу хит не ме ди цин ске по мо ћи, уко ли ко је то
пред ви ђе но мје ра ма без бјед но сти,

л) пред ви ђе ни број гле да ла ца,

љ) мо гу ће слу ча је ве у ко јим се не из во ди ва тро мет (ка -
да ни су ис пу ње не све без бјед но сне мје ре пред ви ђе не ела -
бо ра том о из во ђе њу ва тро ме та, ако се у без бјед но сном по -
ја су на ла зе гле да о ци, ако бр зи на и смјер вје тра не до зво ља -
ва из во ђе ње, ако вре мен ске при ли ке не до зво ља ва ју си гур -
но из во ђе ње ва тро ме та и дру ги не до ста ци ко ји не до зво ља -
ва ју без бјед но из во ђе ње ва тро ме та) и

м) број и да тум из ра де ела бо ра та, пот пис и пе чат при -
ре ђи ва ча.

(2) Обра зац ела бо ра та о из во ђе њу ва тро ме та из ста ва 1.
овог чла на на ла зи се у При ло гу 1. овог пра вил ни ка, ко ји
чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 10.

(1) При пре ма из во ђе ња ва тро ме та об у хва та огра ђи ва ње
без бјед но сног по ја са, по ста вља ње ци је ви за ис па љи ва ње,
ста вља ње пи ро тех нич ког сред ства у ци је ви и оста ле рад ње
за по тре бе из во ђе ња ва тро ме та.

(2) При пре му из во ђе ња ва тро ме та вр ше ли ца ко ја су
струч но оспо со бље на за ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја -
ма у про ме ту, под не по сред ним над зо ром при ре ђи ва ча или
ли ца ко је ру ку је пи ро тех нич ким про из во ди ма за из во ђе ње
ва тро ме та.

Члан 11.

(1) Ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким про из во ди ма за
изво ђе ње ва тро ме та или спе ци јал ним пи ро тех нич ким ефек -
ти ма у по зо ри шти ма тре ба да ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је струч но оспо со бље но за из во ђе ње ва тро ме та,
од но сно спе ци јал них пи ро тех нич ких ефе ка та у по зо ри -
шти ма и о то ме по сје ду је до каз,

б) да је оспо со бље но за ру ко ва ње екс пло зив ним ма те -
ри ја 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,

в) да је здрав стве но спо соб но за ру ко ва ње екс пло зив -
ним ма те ри ја ма,

г) да је уче ство ва ло у при пре ми и из во ђе њу нај ма ње
три ва тро ме та,

д) да је пу но љет но и

ђ) да ни је пра во сна жно осу ђе но за кри вич но дје ло,
осим за кри вич на дје ла ко ја се од но се на без бјед ност у са -
о бра ћа ју, да ни је пра во сна жно ка жњено за пре кр шај јав ног
ре да и ми ра са еле мен ти ма на си ља и да се про тив ли ца не
во ди кри вич ни или пре кр шај ни по сту пак.

(2) Kао до каз из ста ва 1. тач ка а) овог чла на сма тра се
по твр да из да та од овлашће не уста но ве (до ма ћа, ино стра на
или про из во ђач пи ро тех нич ких сред ста ва за из во ђе ње ва -
тро ме та).

(3) Као до каз из ста ва 1. тач ка г) овог чла на сма тра се
по твр да ко ју је из да ло при вред но дру штво или дру го пра -
во ли це код ко га је ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким про -
изво ди ма за из во ђе ње би ло за по сле но и уче ство ва ло у при -
пре ми и из во ђе њу ва тро ме та.

(4) До ка зе из ста ва 1. овог чла на при ба вља при ре ђи вач,
од но сно ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким про из во ди ма за
из во ђе ње ва тро ме та.

(5) Ми ни стар ство мо же тра жи ти и дру ге до ка зе (ела бо -
рат о ра ни је из ве де ним ва тро ме ти ма, за пи сник о из во ђе њу
ва тро ме та и слич но) ра ди утвр ђи ва ња вје ро до стој но сти до -
ка за из ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

Члан 12.

(1) Из во ђе ње ва тро ме та вр ши се на мје сту при пре ме и
по ста вља ња пи ро тех нич ких сред ста ва у кру гу од пет ме та -
ра уну тар без бјед но сног по ја са, а ко ји се огра ђу је за штит -
ном огра дом (тра ка или дру ги ма те ри јал) као фи зич ком
пре пре ком.

(2) Без бјед но сни по јас је про стор фор ми ран не по сред -
но при је из во ђе ња ва тро ме та, те је од ре ђен нај ма њом
безбјед но сном уда ље но шћу у свим смје ро ви ма од мје ста
из во ђе ња ва тро ме та, уну тар ко јег не мо же би ти гле да ла ца
и обје ка та ко ји би би ли угро же ни чвр стим и го ри вим ди је -
ло ви ма или отров ним дје ло ва њем га со ва ко ји на ста ју при
ак ти ви ра њу и екс пло зи ји пи ро тех нич ких сред ста ва.

(3) Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, уну тар
безбјед но сног по ја са мо гу се на ла зи ти објек ти ко ји ни су
на ми је ње ни за ста но ва ње уко ли ко из во ђач ва тро ме та до би -
је пи са но одо бре ње вла сни ка или ко ри сни ка објек та.

Члан 13.

(1) При од ре ђи ва њу без бјед но сног по ја са узи ма се у
об зир:

а) упут ство про из во ђа ча о на чи ну упо тре бе пи ро тех -
нич ких сред ста ва,

б) мо гу ћа не пра вил на дје ло ва ња пи ро тех нич ког сред -
ства (екс пло зи ја у ци је ви за лан си ра ње, пре ра но или пре -
ка сно ак ти ви ра ње, пад не ак ти ви ра ног пи ро тех нич ког сред -
ства на тло и слич но),

в) бр зи на и смјер вје тра (због ути ца ја на пу та њу пи ро -
тех нич ког сред ства ва тро мет се не ће из во ди ти уко ли ко је
бр зи на вје тра ве ћа од 40 km/h, мје ре но 2 m из над тла на
мје сту ис па љи ва ња),

г) угао ис па љи ва ња,

д) уда ље ност због Маг ну со вог ефек та и

ђ) вр ста, ка ли бар (преч ник), те жи на пи ро тех нич ког
про из во да и екс пло зив не смје се, об лик и дру ге ка рак те ри -
сти ке, ко је од ре ђу ју до мет, ви си ну ле та и по ље дје ло ва ња
пи ро тех нич ког сред ства.

(2) Не ак ти ви ра но пи ро тех нич ко сред ство је сред ство
ко је се због не по зна тог узро ка при па ље њу не ак ти ви ра
или се ак ти ви ра, али у ва зду ху не екс пло ди ра и пад не на
тло.

(3) Маг ну сов ефе кат је од сту па ње од иде ал не кри ву ље
ле та због ро та ци је пи ро тех нич ког сред ства у ле ту и дје ло -
ва ња цир ку лар ног и ла ми нар ног стру ја ња у свим смје ро ви -
ма, а ра чу на се по фор му ли 3,8 · D (D - уну тра шњи преч -
ник ци је ви за ис па љи ва ње из ра жен у цен ти ме три ма, ко нач -
ни ре зул тат је уда ље ност у ме три ма).

Члан 14.

(1) Без бјед но сни по јас од ре ђу је се пре ма нај ве ћем уну -
тра шњем преч ни ку ци је ви за ис па љи ва ње пи ро тех нич ких
сред ста ва, на на чин да је 1 mm преч ни ка = 1 m по ја са, у
слу ча ју ка да је се риј ско по ве зи ва ње за ак ти ви ра ње пи ро -
тех нич ких сред ста ва, он да се по јас од ре ђу је по пра ви лу 1
mm преч ни ка = 1,2 m по ја са.

(2) Ври јед но сти ма за без бјед но сни по јас из ста ва 2.
овог чла на до да је се Маг ну сов ефе кат и ра сто ја ње од вер -
ти кал ног угла.

(3) Из у зет но од од ред бе чла на 13. овог пра вил ни ка и ст.
1. и 2. овог чла на, при ре ђи вач мо же од ре ди ти ма њи
безбјед но сни по јас, ако про ра чу ном до ка же да је та кво
изво ђе ње без бјед но.

(4) Ка да се ва тро мет из во ди са ви шег ни воа у од но су на
тло (кров згра де или слич но), ни во мје ста из во ђе ња ва тро -
ме та не мо же би ти ни жи од обје ка та уну тар без бјед но сног
по ја са.

Члан 15.

(1) Ва тро мет се не из во ди:

а) у под руч ју аеро дро ма, а за сва ко из во ђе ње ва тро ме та
ко ји има оче ки ва но дје ло ва ње до ви си не ко ја је од ре ђе на
про пи си ма за ва зду шни са о бра ћај при ре ђи вач ва тро ме та
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тре ба да при ба ви са гла сност Ди рек ци је за ци вил но ва зду -
хо плов ство БиХ, ко ја је над ле жна за над зор ва зду шног са -
о бра ћа ја,

б) у бли зи ни бол ни ца, ста рач ких до мо ва, ауто-пу те ва,

в) да ле ко во да, наф то во да и га со во да, тран сфор ма тор -
ских ста ни ца и дру гих из во ра елек тро маг нет них зра че ња,

г) обје ка та са ла ко за па љи вим ма те ри ја ма (бен зин ске
пум пе и скла ди шта за па љи вих теч но сти и га со ва) и

д) у бли зи ни до мо ва здра вља, шко ла, вр ти ћа и цр ка ва
ка да се у њи ма од ви ја рад, осим у слу ча ју ка да вла сни ци,
од но сно ко ри сни ци тих обје ка та да ју пи са ну са гла сност за
из во ђе ње ва тро ме та.

(2) Уда ље ност мје ста ак ти ви ра ња (па ље ња) ва тро ме та
од обје ка та из ста ва 1. т. б) до д) овог чла на тре ба би ти нај -
ма ње три пу та ве ћа од без бјед но сног по ја са утвр ђе ног ела -
бо ра том за из во ђе ње ва тро ме та, у скла ду са чл. 12, 13. и 14.
овог пра вил ни ка.

Члан 16.

(1) При ре ђи вач обез бје ђу је, у скла ду са ела бо ра том о
из во ђе њу ва тро ме та, мје сто ак ти ви ра ња од тре нут ка до -
пре ме пр вог пи ро тех нич ког сред ства до укла ња ња за штит -
не огра де.

(2) Ци је ви за ис па љи ва ње пи ро тех нич ких сред ста ва
учвр шће не су та ко да при ис па љи ва њу не до ђе до по мје ра -
ња или пре вр та ња, а на гиб ци је ви је та кав да се пи ро тех -
нич ка сред ства рас пр сну из над без бјед но сног по ја са.

(3) Ва тро мет се не из во ди уко ли ко то не до зво ља ва ју
вре мен ски усло ви (уко ли ко је ја чи на вје тра та ква да мо же
ути ца ти на пу та њу пи ро тех нич ког сред ства, те уко ли ко је
угро же но без бјед но из во ђе ње ва тро ме та због па да ви на и
слич но).

(4) При ре ђи вач или ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким
про из во ди ма за из во ђе ње ва тро ме та не мо же из во ди ти ва -
тро мет су прот но упут ству про из во ђа ча пи ро тех нич ких
сред ста ва.

(5) Пи ро тех нич ки про из во ди при пре мље ни за ис па љи -
ва ње не мо гу би ти усмје ре ни пре ма мје сту гдје се на ла зе
гле да о ци.

Члан 17.

(1) У то ку при пре ме за из во ђе ње ва тро ме та при ре ђи вач
обез бје ђу је од го ва ра ју ћу лич ну за штит ну опре му за сва ли -
ца ко ја уче ству ју у при пре ми и из во ђе њу ва тро ме та.

(2) По ред лич не за штит не опре ме, на мје сту из во ђе ња
ва тро ме та при ре ђи вач обез бје ђу је:

а) мје рач бр зи не вје тра,

б) сред ства ко му ни ка ци је и сиг на ли за ци је,

в) та бле упо зо ре ња и за штит не тра ке и

г) сред ства за освје тље ње.

Члан 18.

За упо тре бу пи ро тех нич ких про из во да за при мје ну на
по зор ни ца ма или у по зо ри шти ма или слич но по треб но је
да бу ду, у скла ду са За ко ном, ис пу ње ни сље де ћи усло ви:

а) да су гле да о ци на без бјед ној уда ље но сти ко ја ис кљу -
чу је мо гућ ност по вре ђи ва ња усљед коришће ња пи ро тех -
нич ких про из во да за сцен ске ефек те,

б) да пи ро тех нич ки про из во ди за упо тре бу у за тво ре -
ном про сто ру бу ду по себ но из ра ђе ни и озна че ни за упо тре -
бу у за тво ре ном про сто ру,

в) на про сто ру гдје се из во де пи ро тех нич ки ефе ке ти
при ре ђи вач или ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким про из во -
ди ма за из во ђе ње ва тро ме та тре ба, по ред пи ро тех нич ких
про из во да, по ста ви ти вид не нат пи се упо зо ре ња: “ЗА БРА -
ЊЕ НО ПУ ШЕ ЊЕ” и “ВА ТРО МЕТ”, сло ви ма ве ли чи не
нај ма ње 5 cm, a aко су гле да о ци стран ци, по ред нат пи са
упо зо ре ња на срп ском је зи ку или је зи ку дру га два кон сти -
ту тив на на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, по ста вља ју се и
нат пи си на ен гле ском је зи ку,

г) при је из во ђе ња пи ро тех нич ких ефе ка та на по зор ни -
ца ма ли це ко је из во ди те ефек те про вје ра ва да ли се на про -

сто ру гдје ће се из во ди ти пи ро тех нич ки ефе ке ти на ла зе
неовлашће на ли ца и да ли су сви пи ро тех нич ки про из во ди
по ста вље ни у скла ду са ела бо ра том о из во ђе њу ва тро ме та,

д) ко ли чи на ди ма ко ју ће про из ве сти пи ро тех нич ка
сред ства не тре ба да ак ти ви ра си стем за до ја ву и га ше ње
по жа ра,

ђ) ако упо тре ба од ре ђе них пи ро тех нич ких про из во да у
за тво ре ним про сто ри ма зах ти је ва при вре ме но ис кљу че ње
ауто мат ског си сте ма за до ја ву и га ше ње по жа ра, о то ме се
оба вје шта вају ру ко во ди лац уста но ве за ко ју се из во ди ва -
тро мет и над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
на чи јем се под руч ју ва тро мет из во ди, a на кон за вр шет ка
из во ђе ња пи ро тех нич ких ефе ка та и пре стан ка опа сно сти
од ла жних алар ма по треб но је од мах укљу чи ти ауто мат ски
си стем за до ја ву и га ше ње по жа ра,

е) при ли ком из во ђе ња ва тро ме та по себ но се во ди ра чу -
на да не до ђе до кон так та ужа ре них че сти ца са го ри вим ма -
те ри ја ли ма,

ж) пи ро тех нич ки про из во ди за по зо ри шне про сто ре
мо гу се ак ти ви ра ти са мо елек трич но и

з) по је ди нач ни пи ро тех нич ки про из во ди за по зо ри шне
про сто ре не мо гу се по ве зи ва ти у се ри је.

Члан 19.

(1) На мје сту из во ђе ња ва тро ме та, на отво ре ном и за -
тво ре ном про сто ру, по треб но је обез би је ди ти де жур ство
јед ног ва тро га сца са два апа ра та за га ше ње по чет ног по жа -
ра, ти па С-9, као и де жур ство ли ца оспо со бље ног за пру -
жа ње пр ве по мо ћи са ком пле том за пру жа ње пр ве по мо ћи.

(2) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
ко ја из да је одо бре ње за мје сто и ври је ме из во ђе ња ва тро -
ме та, мо же од ре ди ти и дру ге мје ре без бјед но сти (ва тро га -
сно де жур ство, де жур ство хит не ме ди цин ске по мо ћи и
слич но).

Члан 20.

(1) Не по сред но при је по чет ка из во ђе ња ва тро ме та при -
ре ђи вач или ли це ко је ру ку је пи ро тех нич ким про из во ди ма
за из во ђе ње ва тро ме та про вје ра ва да ли су ис пу ње не све
мје ре без бјед но сти од ре ђе не ела бо ра том о из во ђе њу ва тро -
ме та.

(2) Ва тро мет се не мо же из во ди ти у слу ча је ви ма ако:

а) ни су ис пу ње не све по треб не без бјед но сне мје ре за
из во ђе ње ва тро ме та,

б) се у под руч ју без бјед но сног по ја са на ла зе гле да о ци,

в) бр зи на вје тра не до зво ља ва из во ђе ње и

г) вре мен ске при ли ке не до зво ља ва ју без бјед но из во ђе -
ње ва тро ме та (олу ја, гр мља ви на и слич но).

(3) Ако при ре ђи вач или ли це ко је ру ку је пи ро тех нич -
ким про из во ди ма за из во ђе ње ва тро ме та у то ку из во ђе ња
уочи да су не по сред но угро же ни жи вот и здра вље љу ди,
њи хо ва имо ви на или око ли на, тре ба од мах пре ки ну ти
изво ђе ње ва тро ме та, а по от кла ња њу опа сно сти из во ђе ње
ва тро ме та се мо же на ста ви ти.

Члан 21.

Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства пре ма
по тре би мо же на ре ди ти и дру ге без бјед но сне мје ре ко је је
по треб но пред у зе ти при ли ком из во ђе ња ва тро ме та, ра ди за -
шти те жи во та и здра вља љу ди, њи хо ве имо ви не и око ли не.

Члан 22.

(1) По сли је из во ђе ња ва тро ме та при ре ђи вач пре гле да
мје сто ак ти ви ра ња и под руч је дје ло ва ња и пред у зи ма дру -
ге по треб не мје ре (ор га ни зу је укла ња ње евен ту ал но не ак -
ти ви ра них пи ро тех нич ких сред ста ва у скла ду са упут стви -
ма про из во ђа ча или ор га ни зу је пред у зи ма ње не ких дру гих
по треб них мје ра).

(2) На кон пред у зе тих мје ра из ста ва 1. овог чла на, при -
ре ђи вач обез бје ђу је чи шће ње мје ста ак ти ви ра ња и по ља
дје ло ва ња ва тро ме та.

Члан 23.

(1) При ре ђи вач, на кон из ве де ног ва тро ме та, са ста вља
за пи сник о из ве де ном ва тро ме ту, ко ји са др жи:
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а) да тум, ври је ме и мје сто из во ђе ња ва тро ме та,

б) име и пре зи ме, од но сно на зив на ру чи о ца ва тро ме та,

в) на зив ор га на ко ји је из дао одо бре ње за из во ђе ње ва -
тро ме та, број и да тум одо бре ња,

г) по дат ке о при ре ђи ва чу ва тро ме та (на зив и сје ди ште
прав ног ли ца),

д) по дат ке о ли цу ко је је ру ко ва ло пи ро тех нич ким про -
из во ди ма за из во ђе ње ва тро ме та (име и пре зи ме, да тум ро -
ђе ња, мје сто и адре су пре би ва ли шта, број лич не кар те и
на зив ор га на из да ва ња, број и да тум по твр де о струч ној
оспо со бље но сти за из во ђе ње ва тро ме та),

ђ) по дат ке о ли ци ма ко ја су уче ство ва ла у при пре ми ва -
тро ме та (име и пре зи ме, да тум ро ђе ња, мје сто и адре су
пре би ва ли шта, број лич не кар те и на зив ор га на из да ва ња,
број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за ру -
ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту),

е) опис из во ђе ња ва тро ме та са на во ђе њем свих без бјед -
но сних по да та ка у ве зи са из ве де ним ва тро ме том,

ж) зaкључак о успје шно сти из ве де ног ва тро ме та и

з) број и да тум из ра де за пи сни ка, пот пис и пе чат при -
ре ђи ва ча.

(2) Обра зац за пи сни ка о из ве де ном ва тро ме ту из ста ва
1. овог чла на на ла зи се у При ло гу 2. овог пра вил ни ка и чи -
ни ње гов са став ни дио.

Члан 24.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: С/М-870/12
7. маја 2012. године Министар,
Бања Лука Ста ни слав Ча ђо, с.р.

При лог 1.

ЕЛА БО РАТ
О ИЗ ВО ЂЕ ЊУ ВА ТРО МЕ ТА

Овај ела бо рат ура ђен је у скла ду са чла ном 42. став 2.
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”,
број 78/11) и чла ном 5. Пра вил ни ка о из во ђе њу ва тро ме та
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj __/__), за ва -
тро мет ко ји ће се из во ди ти ______20___. го ди не, од _____
до _____ ча со ва, на про сто ру ________________________,
у мје сту ______________, оп шти на ___________________.

Име и пре зи ме, од но сно на зив на ру чи о ца ва тро ме та:

__________________________________________________

По да ци о при ре ђи ва чу ва тро ме та (на зив и сје ди ште
прав ног ли ца):

__________________________________________________
_________________________________________________.

По да ци о одо бре њи ма над ле жне ор га ни за ци о не је ди -
ни це МУП-а:

- број и да тум одо бре ња за на бав ку: __________________

_________________________________________________,

- на зив над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це МУП-а ко ја је
из да ла одо бре ње: __________________________________

_________________________________________________,

- број и да тум одо бре ња за ста вља ње у про мет екс пло зив -
них ма те ри ја: ______________________________________

_________________________________________________,

- на зив над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це МУП-а ко ја је
из да ла одо бре ње: __________________________________

_________________________________________________.

По да ци о ли цу ко је ће ру ко ва ти пи ро тех нич ким про -
из во ди ма за из во ђе ње ва тро ме та:

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: __________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта: _______, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:_________________, на зив ор га на из да -
ва ња: ______________________________,

- број и да тум по твр де о струч ној оспо со бље но сти за
изво ђе ње ва тро ме та и на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду:
_________________________________________________.

По да ци о ли ци ма ко ја уче ству ју у при пре ми ва тро -
мета:

1.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта: _______, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _______________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

2.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: __.__.____________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта: _______, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _______________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

3.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: __.__.____________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта: _______, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _______________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________.

Кла са пи ро тех нич ких про из во да за из во ђе ње ва тро ме -
та: ___________

Ред.                                                                  Раз ред
број      Вр ста     Ко ли чи на      Ка ли бар      пи ро тех нич ког 

про из во да

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

На чин ак ти ви ра ња:

- шта пин ско,

- елек трич но,

- елек трон ско,

- у се ри ји и

- по је ди нач но.

По да ци о уре ђа ју за ак ти ви ра ње пи ро тех нич ких сред ста ва
3. и 4. раз ре да:

- на зив уре ђа ја за ак ти ви ра ње: _______________________,

- на зив про из во ђа ча уре ђа ја: ________________________,

- твор нич ки број и го ди на про из вод ње: _______________.

Мак си мал ни до мет ис па љи ва ња: ____________ m, при
пред ви ђе ном углу ис па љи ва ња од _________о.

Мје ре без бјед но сти за из во ђе ње ва тро ме та:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Од ре ђи ва не без бјед но сног по ја са:
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Об ја шње ње на чи на од ре ђи ва ња без бјед но сног по ја са
(обја шње ње упут ства про из во ђа ча, мо гу ћег не пра вил ног
ак ти ви ра ња, бр зи не и смје ра вје тра, угла ис па љи ва ња,
ути ца ја Маг ну со вог ефек та, преч ни ка и те жи не пи ро тех -
нич ког сред ства):

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Маг ну сов ефе кат (од сту па ње од иде ал ног ле та пи ро тех -
нич ког сред ства због ње го ве ро та ци је и стру ја ња ва зду ха)
ра чу на се по фор му ли: 3,8 · D (m), гдје је D – уну тра шњи
преч ник ци је ви за ис па љи ва ње (у cm).

__________________________________________________
_________________________________________________.

Гра фич ки при каз мје ста из во ђе ња ва тро ме та (у од го -
ва ра ју ћој раз мје ри):

- уцр та ти си гур но сни по јас,

- уцр та ти мје сто за гле да о це и ре да ре,

- уцр та ти мје сто за ва тро га сце и слу жбу хит не по мо ћи,
уко ли ко је то пред ви ђе но мје ра ма без бјед но сти.

Пред ви ђе ни број гле да ла ца: __________________

Ва тро мет се не ће из во ди ти у слу ча ју:

- ка да ни су ис пу ње не све без бјед но сне мје ре пред ви ђе не
ела бо ра том о из во ђе њу ва тро ме та,

- ако се у без бјед но сном по ја су на ла зе гле да о ци,

- ако бр зи на и смјер вје тра не до зво ља ва из во ђе ње,

- ако вре мен ске при ли ке не до зво ља ва ју си гур но из во ђе -
ње ва тро ме та (олу ја, гр мља ви на и дру го),

- дру ги не до ста ци, ко ји не  до зво ља ва ју без бјед но из во ђе -
ње ва тро ме та:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

При лог:

- гра фич ки при каз мје ста из во ђе ња ва тро ме та

Број:________________

Да тум: ______________   М. П.         ОД ГО ВОР НО ЛИ ЦЕ

При лог 2.

ЗА ПИ СНИК
О ИЗ ВЕ ДЕ НОМ ВА ТРО МЕ ТУ

У скла ду са чла ном 14. Пра вил ни ка о из во ђе њу ва тро -
ме та (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
___/___) са чи њен је овај за пи сник о ва тро ме ту из ве де ном
______20___. го ди не, од ____ до ____ ча со ва, на про сто ру
__________________, у мје сту _______________, оп шти на
_____________________________.

Име и пре зи ме, од но сно на зив на ру чи о ца ва тро ме та:

__________________________________________________

По да ци о ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за из во ђе ње
ва тро ме та, број и да тум одо бре ња:

__________________________________________________

__________________________________________________

- број одо бре ња за из во ђе ње ва тро ме та: _______________.

По да ци о при ре ђи ва чу ва тро ме та (на зив и сје ди ште
прав ног ли ца):

__________________________________________________
__________________________________________________

По да ци о ли цу ко је је ру ко ва ло пи ро тех нич ким сред -
стви ма за из во ђе ње ва тро ме та:

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: __________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те: ______________, на зив ор га на из да ва -
ња: _________________________________,

- број и да тум по твр де о струч ној оспо со бље но сти за
изво ђе ње ва тро ме та: _______________________________
_________________________________________________.

По да ци о ли ци ма ко ја су уче ство ва ла у при пре ми ва -
тро ме та:

1.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _______________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

2.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:_________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _____________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

3.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:____________, на зив ор га на из да ва ња:
___________________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________.

Опис из во ђе ња ва тро ме та са на во ђе њем свих без бјед -
но сних по да та ка у ве зи са из ве де ним ва тро ме том:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

За кљу чак о успје шно сти из ве де ног ва тро ме та:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Број: ________________

Да тум: ______________      М. П.     ОД ГО ВОР НО ЛИ ЦЕ

1125

На осно ву чла на 59. став 4. За ко на о по љо при вред ном
зе мљи шту (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и чла на 82. став 2. За ко на о ре -
пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ
ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком урeђују се на чин, усло ви и по сту -
пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) ра ди оба -
вља ња по љо при вред не про из вод ње.
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