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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 44. 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 УСЛО ВИ МА ЗА ДР ЖА ЊЕ ЕКС ПЛО ЗИВ НИХ 
МА ТЕ РИ ЈА И О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ЊИ ХО ВОГ 

КО РИ ШЋЕ ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се усло ви ко је тре ба да
испу 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 и усло ви и на чин њи хо вог ко ри шће ња.

1. Про дај ни објек ти екс пло зив них ма те ри ја на ма ло

Члан 2.

На бав ка и про да ја екс пло зив них ма те ри ја на ма ло мо -
же се вр ши ти у про дај ним објек ти ма чи ји зи до ви тре ба да
бу ду са гра ђе ни од ма те ри ја ла ва тро от пор но сти од нај ма ње
два ча са, ко је су обез би је ђе не од про ва ле и снаб дје ве не 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.

Члан 3.

(1) 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 тре ба да бу де одво јен од оста лог про сто ра пре гра -
дом (пул том или зи дом) и вид но оби ље жен.

(2) Са вањ ске стра не одјељ ка тре ба да буде сло бо дан
про стор од нај ма ње два ме тра (зо на одјељ ка за екс пло зив -
не ма те ри је).

Члан 4.

На зи до ви ма уз ко је је смје штен одје љак за екс пло зив -
не ма те ри је не мо гу се на ла зи ти ни ка кви отво ри.

Члан 5.

Екс пло зив не ма те ри је не про да ју се у про сто ри ја ма у
ко ји ма се про да ју за па љи ве теч но сти и га со ви.

Члан 6.

(1) Про дај ни објек ти не за гри ја ва ју се пе ћи ма на ло же -
ње.

(2) У про дај ним објек ти ма се не пу ши, не ра ди ала том
ко ји вар ни чи, ни ти се уно се пла мен, жар или ужа ре ни
пред ме ти, а на вид ном мје сту тре ба да буде ис так ну то упо -
зо ре ње о за бра ни пу ше ња и упо тре би отво ре ног пла ме на.

Члан 7.

У про дај ним објек ти ма екс пло зив них ма те ри ја на ма -
ло, од но сно у зо ни одјељ ка за екс пло зив не ма те ри је уве ћа -
ној за два ме тра, из у зев у про дај ним објек ти ма оруж ја и
му ни ци је и пи ро тех нич ких про из во да за за ба ву, елек трич -
не ин ста ла ци је тре ба да бу ду у “Ex” из вед би, а под тре ба
да бу де елек тро про во дљив и из ра ђен од ма те ри ја ла ко ји не
вар ни чи.

Члан 8.

У про дај ном објек ту, од но сно у одјељ ку за екс пло зив не
ма те ри је тре ба по сто ја ти, на ла ко до ступ ном мје сту, нај ма -
ње је дан руч ни апа рат за га ше ње по жа ра пра хом, ко ји је
озна чен ла ти нич ком озна ком, и то тип: C 6 kg или C 9 kg.

2. Кон теј не ри

Члан 9.

(1) Кон теј не ри у сми слу овог пра вил ни ка су пре но си ва
при руч на скла ди шта за смје штај екс пло зив них ма те ри ја у
ко ли чи ни до 500 kg екс пло зи ва и до 1.000 ко ма да де то на -
то ра.

(2) Кон теј не ри тре ба да ис пу ња ва ју сље де ће тех нич ке
усло ве:

а) да су из ра ђе ни у че лич ној кон струк ци ји са ма сив ним
ме тал ним зи до ви ма ко ји пру жа ју си гур ност од про ва ле,

б) да има ју одво је не ко мо ре за смје штај екс пло зи ва и за
смје штај де то на то ра, чи ја кон струк ци ја је из ве де на та ко да
се евен ту ал на де то на ци ја у ко мо ри за де то на то ре не мо же
пре ни је ти на екс пло зив у ко мо ри за смје штај екс пло зи ва,

в) да су ула зна вра та, као и вра та из ме ђу ко мо ра, опре -
мље на спе ци јал ном бра вом, ко ја се отва ра пре ма по себ ном
упут ству про из во ђа ча,

г) да зи до ви кон теј не ра не ма ју отво ра, а да је при род на
вен ти ла ци ја обез би је ђе на та ко да је оне мо гу ће но уба ци ва -
ње из ва на би ло ка квих пред ме та у уну тра шњост кон теј не -
ра,

д) да има ју по себ на мје ста за спа ја ње са под зем ним во -
дом узе мље ња,

ђ) да су кон струк ци је и об ра да кон теј не ра из ве де ни та -
ко да тем пе ра ту ра у уну тра шњо сти не мо же пре ћи гра ни цу
од -20 °C до +25 °C,

е) да има ју по себ ну на пра ву за ја че ве зи ва ње са тлом
(си дро), та ко да се на сил но не мо же ла ко по диг ну ти и одву -
ћи,

ж) да су иви це вра та или оквир об ло же ни гу мом или
слич ним ела стич ним ма те ри ја лом и

з) да су зи до ви кон теј не ра то плот но изо ло ва ни и пре -
ма за ни во до от пор ним пре ма зом ко ји ујед но од би ја сун че ве
зра ке.

Члан 10.

Кон теј нер се мо же по ста вља ти са мо на мје сто ко је је
нај ма ње 250 ме та ра уда ље но од на се ље них обје ка та, а 200
ме та ра од јав ног пу та и же ље знич ких са о бра ћај ни ца.

Члан 11.

(1) Кон теј нер се по ста вља на рав но и твр до тло, са по -
себ но из гра ђе ним те ме љем или без по себ но из ра ђе ног те -
ме ља и са уси дре њем, та ко да се на сил но не мо же ла ко диг -
ну ти и од ву ћи.

(2) У слу ча ју сла би је ком пакт но сти тла, по треб но је из -
ра ди ти бе тон ски те мељ, ко ји тре ба да буде од го ва ра ју ће
ди мен зи је пре ма пред ви ђе ном оп те ре ће њу.

Члан 12.

Ме ђу соб на уда ље ност кон теј не ра тре ба из но си ти нај -
ма ње 50 ме та ра, а ако је из ме ђу кон теј не ра по диг нут за -
штит ни на сип, ова се уда ље ност мо же сма њи ти до 25 ме -
та ра.

Члан 13.

Око ли на кон теј не ра до уда ље но сти од 50 ме та ра (за -
штит на зо на) тре ба би ти пре глед на и очи шће на од ла ко за -
па љи вих ма те ри ја (жбу ње, су ва тра ва, гра ње, ра зни от па ци
и слич но).

Члан 14.

Кон теј нер тре ба да буде узе мљен пре ма ва же ћим тех -
нич ким про пи си ма ра ди за шти те од ат мос фер ског пра -
жње ња.

Члан 15.

Екс пло зи ви и де то на то ри др же се у од го ва ра ју ћим ко -
мо ра ма са мо у ори ги нал ном па ко ва њу про из во ђа ча.

Члан 16.

Твр да ам ба ла жа са екс пло зив ним ма те ри ја ма мо же се
отва ра ти на уда ље но сти нај ма ње 15 ме та ра од кон теј не ра,
и то ала том ко ји не вар ни чи.

Члан 17.

Оста ци ам ба ла же се не др же у ко мо ра ма за екс пло зив -
не ма те ри је, а тре ба их уни шта ва ти на си гур ном, уна пријед
од ре ђе ном мје сту, ко је је до вољ но уда ље но од кон теј не ра.
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Члан 18.

(1) Сан ду ци, од но сно ку ти је са екс пло зив ним ма те ри -
ја ма се не ба ца ју, ни ти се ву ку, не го се њи ма тре ба па жљи -
во ру ко ва ти.

(2) Сан ду ци, од но сно ку ти је са екс пло зив ним ма те ри -
ја ма сла жу се у ко мо ре кон теј не ра до озна че не ви си не, и то
та ко да су нат пи си на ам ба ла жи ви дљи ви и да је мо гу ће
узи ма ти екс пло зив ста ри је из ра де из отво ре ног сан ду ка,
од но сно отво ре них ку ти ја.

(3) У ко мо ри кон теј не ра не сми је се оста вља ти екс пло -
зив у ра су том ста њу, ни ти оста ци де то на то ра, шта пи на и
слич но.

Члан 19.

Ко ри сник је ду жан да кон теј нер одр жа ва у ис прав ном
ста њу.

Члан 20.

Уну тра шњост кон теј не ра до ступ на је са мо рад ни ку ко -
ји је не по сред но за ду жен за ста ње за ли ха екс пло зив них ма -
те ри ја у кон теј не ру.

Члан 21.

У уну тра шњо сти кон теј не ра тре ба да бу де ис так ну та
еви ден ци ја о ула ску и из ла ску екс пло зив них ма те ри ја, та -
ко да се уви јек мо же уста но ви ти ста ње за ли ха и про вје ри -
ти пра вил ност по сло ва ња у ве зи са екс пло зив ним ма те ри -
ја ма.

Члан 22.

(1) Кон теј не ри тре ба да бу ду огра ђе ни зи дом или дру -
гом од го ва ра ју ћом огра дом ви си не од нај ма ње два ме тра,
ко ја се по ста вља на уда ље но сти нај ма ње де сет ме та ра од
кон теј не ра.

(2) Ме тал на огра да око кон теј не ра тре ба да бу де узе -
мље на у скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма.

Члан 23.

При ступ до кон теј не ра тре ба да бу де ура ђен та ко да се
без смет њи мо же из вр ши ти евен ту ал но пре мје шта ње кон -
теј не ра на дру го мје сто.

Члан 24.

На при ступ ном мје сту у за штит ној зо ни кон теј не ра
тре ба на вид но мје сто ис таћи нат пи се упо зо ре ња:

а) “ОПА СНОСТ ОД ЕКС ПЛО ЗИ ЈЕ”,

б) “ЗА БРА ЊЕ НО ПУ ШЕ ЊЕ И ПРИ СТУП ОТВО РЕ -
НИМ ПЛА МЕ НОМ” и

в) “ДО ЗВО ЉЕН ПРИ СТУП СА МО ОВЛА ШЋЕ НИМ
ЛИ ЦИ МА”.

3. Ста бил на при руч на скла ди шта

Члан 25.

Ста бил на при руч на скла ди шта за смје штај екс пло зи ва
у ко ли чи ни до 500 kg и де то на то ра до 1.000 ко ма да тре ба
да бу ду из гра ђе на од ма те ри ја ла ва тро от пор но сти од нај ма -
ње два ча са и ма сив но сти по треб не за обез бје ђе ње од про -
ва ле.

Члан 26.

У по гле ду оста лих тех нич ких усло ва ста бил них при -
руч них скла ди шта из чла на 25. овог пра вил ни ка, као усло -
ва и на чи на њи хо вог ко ри шће ња, при мје њу ју се од ред бе
овог пра вил ни ка ко је ре гу ли шу тех нич ке усло ве за кон теј -
не ре.

Члан 27.

При вред на дру штва, дру га прав на ли ца, као и пред у -
зет ни ци ду жни су да кон теј не ре, од но сно при руч на скла -
ди шта одр жа ва ју у скла ду са чла ном 53. 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, као
и од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 28.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра ју ис пу ња ва ти про дав ни -
це 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 и о
усло ви ма и на чи ну њи хо вог ко ри шће ња (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 83/06).

Члан 29.

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-412/12
20. фе бру ара 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ста ни слав Ча ђо, с.р.
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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 чл. 14, 32. и 43. 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 ОБРА СЦИ МА И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О
ЕКС ПЛО ЗИВ НИМ МА ТЕ РИ ЈА МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се обра сци и на чин 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 ко ји се ба ве про из вод -
њом, 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, или 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, у скла -
ду са 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 (у да љем тек сту: За кон).

Члан 2.

(1) При вред но дру штво ко је се ба ви про из вод њом
експло зив них ма те ри ја уред но во ди еви ден ци ју о про из ве -
де ним екс пло зив ним ма те ри ја ма, ко ја са др жи сље де ће по -
дат ке:

а) вр ста и ко ли чи на 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 вр сту, ко ли чи ну и озна ке па ко ва ња про -
да тих екс пло зив них ма те ри ја,

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

д) вр ста и ко ли чи на екс пло зив них ма те ри ја упо тре бље -
них ра ди ис пи ти ва ња ква ли те та и сл.,

ђ) вријеме 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 уну тра шњих по -
сло ва (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) и чу ва се трај но.

(3) Са др жај еви ден ци је из ста ва 2. овог чла на на ла зи се
у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 3.

(1) 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 во де еви ден ци ју о на бав ци и про да ји екс пло зив них
ма те ри ја, ко ја 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, 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,
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