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На осно ву 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 и 86/10) и чла на 75. став 1. тач ка а) 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), ми ни стар уну тра шњих по сло ва  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О 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

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се на чин 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 оба вља њу по сло ва чу -
ва ња, уто ва ра и ис то ва ра, ускла ди ште ња и тр го вин ског
про ме та овим ма те ри ја ма у при вред ним дру штви ма, дру -
гим прав ним ли ци ма, као и код пред у зет ни ка код ко јих се
ти по сло ви вр ше у окви ру њи хо ве дје лат но сти.

Члан 2.

Под струч ним зна њем у сми слу овог пра вил ни ка под -
ра зу ми је ва ју се 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 ја су нео п ход на за са мо стал но без бјед но
оба вља ње по вје ре них по сло ва у ве зи са ру ко ва њем екс пло -
зив ним ма те ри ја ма, од но сно за па љи вим теч но сти ма и га -
со ви ма у при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу или
код пред у зет ни ка, 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.

Члан 3.

(1) Са мо стал но оба вља ње по сло ва из чла на 1. овог пра -
вил ни ка мо же се по вје ри ти са мо рад ни ку ко ји ис пу ња ва
за ко ном про пи са не усло ве за ру ко ва ње екс пло зив ним ма -
те ри ја ма, од но сно за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма и ко -
ји је по ло жио ис пит про вје ре струч ног зна ња, у скла ду са
од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(2) При пре ма ње рад ни ка за про вје ру струч ног зна ња из
чла на 2. овог пра вил ни ка мо же се по вје ри ти са мо при вред -
ном дру штву и дру гом прав ном ли цу ко је је ре ги стро ва но
за дје лат ност из чла на 1. овог пра вил ни ка код над ле жног
су да, и ко је има струч не ка дро ве са од го ва ра ју ћом ви со ком
струч ном спре мом од го ва ра ју ћег смје ра.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог пра вил ни ка при вред но
дру штво и дру го прав но ли це мо гу вр ши ти при пре ма ње
сво јих рад ни ка за про вје ру струч ног зна ња из чла на 2. овог
пра вил ни ка, под усло вом да има ју струч не ка дро ве са ви -
со ком струч ном спре мом од го ва ра ју ће стру ке.

(4) При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је
оба вља по сло ве из чла на 1. овог пра вил ни ка мо же да до не -
се акт ко јим се утвр ђу ју и дру ги по себ ни усло ви у ве зи са
ру ко ва њем екс пло зив ним ма те ри ја ма, од но сно за па љи вим
теч но сти ма и га со ви ма (здрав стве ни усло ви, струч на спре -
ма и слич но), као и на чин струч ног оспо со бља ва ња за оба -
вља ње тих по сло ва и на чин при пре ма ња за про вје ру струч -
ног зна ња (аси стен ци ја, рад под над зо ром, кур се ви, се ми -
на ри и дру ги об ли ци струч не по мо ћи).

Члан 4.

(1) Про вје ру струч ног зна ња рад ни ка ко ји оба вља ју по -
сло ве из чла на 1. овог пра вил ни ка вр ши Ко ми си ја за про -
вје ру струч ног зна ња (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју име -
ну је при вред но дру штво или дру го прав но ли це из чла на 3.
ст. 2. и 3. овог пра вил ни ка.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од чла но ва ко ји има ју од го ва ра -
ју ћу ви со ку школ ску спре му, од го ва ра ју ћег смје ра, а ко ја је
у скла ду са про грам ским гра ди вом из ко га се вр ши про вје -
ра струч ног зна ња за по сле ног, с тим да је је дан члан Ко ми -
си је ин спек тор за екс пло зив не ма те ри је и по сло ве за шти те

од по жа ра из цен тра јав не без бјед но сти Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: Цен тар) на чи јем
под руч ју се вр ши про вје ра струч ног зна ња.

(3) При је име но ва ња Ко ми си је по треб но је при ба ви ти
ми шље ње над ле жног Цен тра о то ме да ли ли ца пред ло же -
на за чла но ве Ко ми си је ис пу ња ва ју про пи са не усло ве.

(4) У ак ту о име но ва њу Ко ми си је од ре ђу је се ври је ме
на ко је се Ко ми си ја име ну је (нео д ре ђе но, од ре ђе но ври је ме
или са мо за од ре ђе ну про вје ру зна ња), на кна да за рад чла -
но ви ма Ко ми си је, као и евен ту ал ним дру гим уче сни ци ма у
ра ду, уко ли ко по је ди ним од њих пре ма оп штем ак ту при -
вред ног дру штва та на кна да при па да.

Члан 5.

(1) За хтјев за по ла га ње ис пи та у ци љу про вје ре струч -
ног зна ња за оба вља ње по сло ва из чла на 1. овог пра вил ни -
ка (у да љем тек сту: за хтјев) рад ник (у да љем тек сту: кан -
ди дат) под но си при вред ном дру штву или дру гом прав ном
ли цу у ко ме је за по слен.

(2) За хтјев са др жи: име, име ро ди те ља и пре зи ме кан -
ди да та, да тум и оп шти ну ро ђе ња, по дат ке о за вр ше ној
шко ли, од но сно струч но-рад ној ква ли фи ка ци ји (сте пен
струч не спре ме, вр ста и смјер), на зив и сје ди ште при вред -
ног дру штва у ко ме је за по слен, да тум за сни ва ња рад ног
од но са у том при вред ном дру штву, де та љан по пис по сло ва
из чла на 1. овог пра вил ни ка ко је ће рад ник оба вља ти и за
ко је се вр ши про вје ра струч ног зна ња, те пот пис и адре су
под но си о ца за хтје ва.

(3) Над ле жна слу жба при вред ног дру штва или дру гог
прав ног ли ца овје ра ва по дат ке на ве де не у за хтје ву о по сло -
ви ма за чи је оба вља ње се кан ди дат при пре ма и за хтјев до -
ста вља Kомисији.

(4) Не пот пу не за хтје ве Ко ми си ја ће вра ти ти над ле жној
слу жби при вред ног дру штва, дру гом прав ном ли цу или
пред у зет ни ку ко ји су за хтјев до ста ви ли ради от кла ња ња
не до стат ка.

Члан 6.

(1) На осно ву за хтје ва кан ди да та од ре ђу је се ври је ме и
мје сто по ла га ња ис пи та.

(2) Оба ви јест о мје сту и вре ме ну по ла га ња ис пи та -
про вје ре струч ног зна ња - до ста вља се кан ди да ту нај ка -
сни је 15 да на при је по ла га ња ис пи та.

(3) На за хтјев кан ди да та, рок из ста ва 2. овог чла на мо -
же да бу де и кра ћи, али се оба ви јест у том слу ча ју до ста -
вља нај ка сни је де сет да на при је по ла га ња ис пи та.

Члан 7.

(1) Про вје ру струч ног зна ња за ру ко ва ње екс пло зив -
ним ма те ри ја ма у про ме ту Ко ми си ја вр ши пре ма про грам -
ском гра ди ву за про вје ру струч ног зна ња за оба вља ње по -
сло ва чу ва ња и ру ко ва ња екс пло зив ним ма те ри ја ма у про -
ме ту, а за ру ко ва ње за па љи вим теч но сти ма и за ру ко ва ње
га со ви ма у про ме ту пре ма про грам ском гра ди ву за про вје -
ру струч ног зна ња за оба вља ње по сло ва чу ва ња и ру ко ва -
ња за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма у про ме ту.

(2) Про грам ско гра ди во 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 8.

(1) У то ку про вје ре струч ног зна ња тре ба има ти у ви ду
прак тич ну свр ху про вје ре и кан ди да та ис пи ти ва ти про -
грам ско гра ди во из дје ло кру га по сло ва ко је ће кан ди дат
оба вља ти на рад ном мје сту.

(2) Рад ни ци ко ји ру ку ју за па љи вим теч но сти ма не
испи ту ју се из ма те ри је ко ја се од но си на рад са за па љи вим
га со ви ма и обр ну то.

Члан 9.

Пи та ња у ве зи са ра дом Ко ми си је ко ја ни су об у хва ће на
овим пра вил ни ком уре ђу ју се оп штим ак том прав ног ли ца
ко је име ну је Ко ми си ју.
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Члан 10.

(1) У то ку про вје ре струч ног зна ња пред сјед ник и чла -
но ви Ко ми си је (у да љем тек сту: ис пи ти ва чи) оцје њу ју од -
го вор кан ди да та на по ста вље на пи та ња, а по за вр шет ку
про вје ре Ко ми си ја са би ра уку пан ре зул тат про вје ре.

(2) Ко ми си ја оцје њу је успјех кан ди да та оцје ном “по ло -
жио ис пит” или “ни је по ло жио ис пит”.

(3) Кан ди дат ко ји не по ка же за до во ља ва ју ће зна ње има
пра во на по нов ну про вје ру струч ног зна ња, али нај ра ни је
на кон ис те ка ро ка од 30 да на од да на по ла га ња ис пи та.

Члан 11.

(1) Ко ми си ја мо же кан ди да та упу ти ти на по нов ну про -
вје ру зна ња, од но сно на по прав ни ис пит из ди је ла Про -
грам ског гра ди ва, уко ли ко у том ди је лу ни је по ка зао до -
вољ но зна ња.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на Ко ми си ја ће кан ди -
да ту од ре ди ти гра ди во за по прав ни ис пит, као и рок за ње -
го во одр жа ва ње.

(3) Кан ди дат има пра во да по ла же по прав ни ис пит нај -
ра ни је на кон ис те ка ро ка од 15 да на, а нај ка сни је у ро ку од
60 да на од да на по ла га ња ис пи та.

(4) Ако кан ди дат без оправ да ног раз ло га не при сту пи
по прав ном ис пи ту у ро ку из ста ва 3. овог чла на, сма тра ће
се да ис пит ни је по ло жио.

(5) Кан ди дат ко ји не по стиг не успјех на по прав ном ис -
пи ту по на вља ци је ли ис пит.

Члан 12.

(1) Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу ис пи та или
при је по чет ка по ла га ња ис пи та из ја ви да од у ста је од ис пи -
та, сма тра ће се да ис пит ни је по ла гао.

(2) Ако кан ди дат од у ста не од већ за по че тог ис пи та,
сма тра ће се да ис пит ни је по ло жио.

Члан 13.

(1) На кон за вр ше ног ис пи та пред сјед ник Ко ми си је са -
оп шта ва кан ди да ту оцје ну о по стиг ну том успје ху.

(2) Кан ди да ту ко ји је по ло жио ис пит у ро ку од осам да -
на од да на по ла га ња из да је се увје ре ње о по ло же ном ис пи -
ту про вје ре струч ног зна ња.

(3) Обра зац увје ре ња на ла зи се у при ло зи ма 2. и 3. овог
пра вил ни ка, ко ји чи не ње гов са став ни дио.

Члан 14.

О то ку про вје ре струч ног зна ња во ди се за пи сник, ко ји
са др жи: на зив при вред ног дру штва или дру гог прав ног ли -
ца ко ји су фор ми ра ли Ко ми си ју, на зив при вред ног дру штва
или пред у зет ни ка код ко га је кан ди дат за по слен, име, име
оца и пре зи ме, да тум и мје сто ро ђе ња и мје сто ста но ва ња
кан ди да та ко ји је при сту пио про вје ри зна ња, да тум и мје -
сто у ко ме се вр ши про вје ра, са став Ко ми си је, по ста вље на
пи та ња и оцје ну Ко ми си је за по је ди не од го во ре, као и оцје -
ну укуп ног успје ха кан ди да та на про вје ри.

Члан 15.

(1) При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је је
фор ми ра ло Ко ми си ју, у скла ду са чла ном 4. овог пра вил ни -
ка, во ди еви ден ци ју о кан ди да ти ма ко ји су за до во љи ли на
про вје ри струч ног зна ња.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи име, име
ро ди те ља и пре зи ме рад ни ка, го ди ну, мје сто и оп шти ну ро -
ђе ња, струч ну ква ли фи ка ци ју - на зив рад ног мје ста, да тум
про вје ре струч ног зна ња, успјех кан ди да та на про вје ри
зна ња и при мјед бу.

Члан 16.

Кан ди да ти ко ји под ли је жу про вје ри зна ња у скла ду са
од ред ба ма овог пра вил ни ка не из у зи ма ју се од струч ног
обра зо ва ња и про вје ре зна ња кан ди да та ко је при вред но
дру штво или дру го прав но ли це пред у зи ма у скла ду са оп -
штим про пи си ма о ра ду, као и про пи си ма о за шти ти на ра -
ду и за шти ти од по жа ра и дру гим по себ ним про пи си ма.

Члан 17.

Од ред бе овог пра вил ни ка не од но се се на кан ди да те ко -
ји оба вља ју по сло ве па ље ња ми на и на кан ди да те за ко је је,
с об зи ром на по сло ве ко је оба вља ју, дру гим ре пу блич ким
про пи сом про пи сан по се бан на чин струч ног оспо со бља ва -
ња и про вје ре струч ног зна ња.

Члан 18.

Кан ди да ти ко ји су по ло жи ли струч ни ис пит по од ред -
ба ма до са да шњих за ко на и про пи са не под ли је жу оба ве зи
по ла га ња ис пи та по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
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 (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 9/03).

Члан 20.

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-414/12
20. фе бру ара 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ста ни слав Ча ђо, с.р.

При лог 1.

ПРО ГРАМ СКО ГРА ДИ ВО ЗА ПРО ВЈЕ РУ СТРУЧ НОГ

ЗНА ЊА ЗА ВР ШЕ ЊЕ ПО СЛО ВА ЧУ ВА ЊА И 

РУ КО ВА ЊА ЕКС ПЛО ЗИВ НИМ МА ТЕ РИ ЈА МА 

У ПРО МЕ ТУ

1. Про мет екс пло зив ним ма те ри ја ма

1. По дје ла екс пло зив них ма те ри ја,

2. Усло ви за ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма,

3. Објек ти за смје штај екс пло зив них ма те ри ја,

4. Па ко ва ње и оби ље жа ва ње екс пло зив них ма те ри ја,

5. На бав ка и про да ја екс пло зив них ма те ри ја,

6. Про дав ни це екс пло зив них ма те ри ја на ма ло,

7. Одо бре ње за на бав ку,

8. Од го вор но ли це у про дав ни ци - ду жно сти,

9. Пре воз екс пло зив них ма те ри ја,

10. Од го вор ност за не при др жа ва ње за ко на,

11. Одо бре ње за пре воз екс пло зи ва и мје ре обез бје ђе -
ња,

12. Еви ден ци ја о утро шку, на ба вља њу, усту па њу и уни -
ште њу екс пло зи ва.

2. Основ ни пој мо ви о фи зич ко-хе миј ским осо би на -
ма екс пло зив них ма те ри ја

1. По јам екс пло зив них ма те ри ја,

2. Екс пло зи ја (обич но, екс пло зив но и де то ни ра ју ће са -
го ри је ва ње),

3. Ак ти ви ра ње екс пло зи ва (то плот ни, ме ха нич ки и екс -
пло зив ни им пулс),

4. Осје тљи вост екс пло зи ва,

5. Га со ви ти, теч ни и чвр сти екс пло зи ви,

6. По дје ла екс пло зи ва пре ма хе миј ском са ста ву (чи ста
хе миј ска је ди ње ња и смје се),

7. Ини ци јал ни екс пло зи ви,

8. Бри зант ни екс пло зи ви,

9. При род ни (ру дар ски) бри зант ни екс пло зи ви,

10. Пра шка сти, пла стич ни и ме тан ски екс пло зи ви,

11. Ба ру ти (про пул зив ни екс пло зи ви) - цр ни и ма ло -
дим ни,

12. Екс пло зив не га сне смје се,
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