
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“ број 3/07), Скупштина Брчко Дистрикта БиХ на 51. 
редовној сједници одржаној 26. јуна 2007. године усваја 
 
 

ЗАКО Н   
О ПРОМЕТУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА 

И ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА 
 
 
ПРВИ ДИО    
ГЛАВА I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чла н  1  
(Предмет За к о н а )  

 
Овим  законом регулише се превоз, промет и коришће њ е  е кспл озив них  

материја и запаљивих течности и гасова на територији Брчко дистрикта БиХ. 
 

Чла н  2  
(Дефиниције)   

 
(1) Експлозивне материје су чврсте и течне хемијске материје које имају 

особину да под погодним дјеловањем (удар или трење), експлозивним 
хемијским разлагањем ослобађају енергију у облику топлоте или гасова. 

 
(2) Експлозивне материје из  става 1 овог члана су: 

 
a) привредни експлозиви; 
b) средства за паљење експлозива; 
c) пиротехнички производи; 
d) муниција; 
e) барути; 
f) сировине експлозивног карактера за производњу материја из тачака а), 

b), c), d) и е) овог става. 
 
(3) Привредни експлозиви су материје које се употребљавају за рушење или 

о блик ов ањ е  о бј ек ат а  и материја енергијом ослобођеном хемијским 
реакцијама експлозивног разлагања. 

 
(4) Средства за паљење експлозива су све врсте каписли, упаљача и штапина 

и пиротехничка средства која се употребљавају при минирању. 
 
(5) Пиротехнички производи су противградне ракете и друге ракете које се 

користе у научне, привредне и друге сврхе, пиротехничка средства за 
забаву као и предмети који садрже експлозивне састојке, прскаве састојке 
с дејством експлозива или друге састојке који служе за постизање ефеката 
разарања, ватре, свјетлости, пуцања или дима. 

 
(6) Муницијом се сматрају меци, патроне и чауре опремљене капислом и 

н апуњ е н е  б арут ом .  
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(7) Барутом се сматра црни и малодимни барут намијењен за привредне или 

спортске потребе. 
 
(8) Сировине експлозивног карактера су материје које по хемијском саставу и 

осјетљивости на паљење имају особине експлозива и способне су за 
експлозивно разлагање, а намијењене су за производњу експлозивних 
материја. 

 
(9) Запаљиве течности су течности или смјеше течности које на температури 

од 50°Ц имају притисак паре нижи од 300 kPа (3 bar),  а тачку паљења нижу 
од 100°Ц. Запаљиве течности дијеле се према тачки своје запаљивости 
(пламиште) на групе прописане стандардом.  
 

(10) Запаљиви гасови су збијени гасови, гасови  претворени у течност и гасови 
растворени под притиском који имају критичну температуру нижу од 50°Ц 
или на 50°Ц притисак паре виши од 300 kPа (3 bar). 

 
(11) Ускладиштавање запаљивих течности и гасова је свако трајно и 

привремено држање и смјештај ових течности и гасова у објектима, на 
слободном простору и у посудама без обзира на њихову величину и врсту. 

 
(12) Промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова је 

набављање, продаја и употреба експлозивних материја и запаљивих 
течности и гасова, као и смјештај експлозивних материја и запаљивих 
течности и гасова у магацинима, приручним складиштима и продавницама 
предузећа, других правних лица, државних органа и предузетника. 

 
Чла н  3  

(Пиротехничка средства за забаву) 
 

(1)  Пиротехничка средства за забаву из става  5 члана  2 овог закона су: 
 

a) класа  I  – пиротехничке играчке: бенгалске шибице, пуцајуће шибице, 
пуцајући улошци за цигарете, аморцес за пиштоље, конфети-бомбице,  
пуцајуће жабице, пуцајуће бомбоне, пасје бомбице, пуцајући чепови, 
шибице са златном или сребрном кишом, набоји који експлодирају под 
ногама, пуцајуће врпце, мале петарде, те други слични производи; 

 
b) класа II – средства за мале ватромете: петарде, римске свјећице, мали 

ватрометни бицикл, фонтане, бенгалске ватре, бенгалске свјећице, 
топовски пуцњи, тзв. Patry Knaller и ракете, те други слични производи; 

 
c) класа III – средства за средње ватромете: средње велики ватрометни 

производи за јавне приредбе; 
 

d)  класа IV – средства за велике ватромете: велики ватрометни производи 
за јавне приредбе. 
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ГЛАВА II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чла н  4  
( О б а в е з е  предузећа и других правних лица, државних и других органа, 

предузетника и појединаца) 
 

Предузећа и друга правна лица, државни и други органи, предузетници и 
појединци, у току превоза, промета и коришћења експлозивних материја и 
запаљивих течности и гасова, дужни су ради заштите живота, здравља и 
безбједности људи, материјалних добара, човјекове средине и безбједности 
саобраћаја предузимати безбједносне мјере утврђене законом, другим 
прописима и општим актима. 

 
Чла н  5  

(Спољнотрговински промет експлозивних материја) 
 
Н а ч и н и услови под којима може д а  с е  врши увоз, извоз, транзит и 

посредовање у спољнотрговинском промету експлозивних материја или 
промета услуга везаних за спољнотрговински промет експлозивних материја 
прописани су законима и другим прописима Босне и Херцегови н е .  
 

Чла н  6  
(Паковање и означавање експлозивних материја и запаљивих течности и 

гасова) 
 

(1) Експлозивне материје и запаљиве течности и гасови могу се стављати у 
промет само у паковању и са ознакама које су предвиђене прописима 
којима се уређује превоз опасних материја. 

 
(2) Посуде, односно друга амбалажа у којој се налазе експлозивне материје и 

запаљиве течности и гасови, таквог су квалитета да при руковању и 
ускладиштењу не може доћи до расипања тих материја ни до додира тих 
материја са подом складишта или других просторија у којима су те материје 
смј е шт е н е .  

 
Чла н  7  

(Руковање  експлозивним материјама и запаљивим течностима и 
гасовима) 

 
(1) Експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима у промету 

могу да рукују само пунољетна лица која су стручно оспособљена з а  
руковање тим материјама. 

 
(2) Стручна спрема и начин провјере знања лица која рукују експлозивним 

материјама и запаљивим течностима и гасовима у вршењу послова 
утовара и истовара, ускладиштења, чувања, набавке и продаје, обухвата 
основна знања о физичко-хемијским особинама експлозивних материја, 
односно запаљивих течности и гасова којима се врши промет, као и 
познавање прописа о промету тих материја и одговарајућих техничких 
н орматива.  
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Чла н  8  

(Објекти у којима се држе експлозивне материје односно производе и  
д р ж е  запаљиве течности и гасови) 

 
Објекти у којима се држе експлозивне материје, као и објекти у којима се 

производе или држе запаљиве течности и гасови, могу се градити само на 
мјесту које је довољно удаљено од насељеног мјеста, јавних путева, 
ж е љ е з н и чких пруга, далековода високог напона и других важних објеката које 
би могле угрожавати или су од тих објеката одвојени заштитним грудобраном 
или зидом који пружа пуну заштиту од експлозија и пожара. 
 

Чла н  9  
(Контрола спровођења мјера безбједности) 

 
(1) Предузећа која се баве производњом запаљивих течности и гасова, као и 

предузећа, друга правна лица, државни и други органи или предузетници 
који у вршењу своје дјелатности набављају, држе или користе експлозивне 
материје и запаљиве течности и гасове, дужни су да трајно врше контролу 
спровођења прописаних услова и мјера за њихову производњу, 
ускладишт ењ е ,  к оришћење и руковање.  

 
(2) Предузећа, друга правна лица, државни и други органи и предузетници из 

става 1 овог члана дужни су да својим актом ближе утврде мјере и 
по н а ш а њ а  р а д н и к а  са ц и љ е м  потпуног обезбјеђења од експлозије, пожара 
и могућности злоупотребе. 

 
Члан  10  

(Утовар и истовар експлозивних материја и запаљивих течности и гасова) 
 

Утовар и истовар експлозивних материја и запаљивих течности и гасова 
(утовар, утакање, претовар, претакање, истовар, истакање и друге радње у 
вези са утоваром и истоваром) врши се, по правилу, дању и уз забрану 
приступа непозваним лицима, а изузетно и ноћу под условима да освјетљење 
буде у складу с прописаним техничким нормативима којима се уређује 
руковање овим материјама. 
 

Члан  11  
(Заштита објеката у којима се производе или држе  

експлозивне материје или запаљиве течности и гасови) 
 

Одобрење за изградњу инвестиционог објекта или објекта грађана не 
може се издати ако се изградња предвиђа у зонама које угрожавају објекти у 
којима се производе или држе експлозивне материје или запаљиве течности и 
гасови. 
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ДРУГИ ДИО   
ГЛАВА I. ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ 
 
О дј ељак  А . Производња експлозивних материја 
 

Члан  12  
(Услови за производњу експлозивних материја) 

 
(1) Производњом експлозивних материја могу се бавити правна лица која за то 

претходно добију дозволу од Министарства спољне трговине и економских 
односа БиХ, у складу с чланом 3 Закона о производњи наоружања и војне 
опреме («Службени гласник БиХ» број 9/04).  

 
(2) Предузетницима и појединцима забрањено је да производе  експлозивн е  

материје, а појединцима је забрањено и д а  на било који начин експлозивне 
материје ставе у промет. 

 
Члан  13  

(Изградња објеката у којима се држе експлозивне материје) 
 

(1) Објекти у којима се држе експлозивне материје могу се градити само на 
таквим мјестима и на такав начин да се тиме не ствара опасност од пожара 
и експлозије за ове и друге објекте. 

 
(2) Објекти из става 1 овог члана изграђују се у складу с посебним условима 

које утврђује Полиција Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Полиција). 
 

Члан  14  
(Паковање експлозивних материја) 

 
(1) Паковања експлозивних материја морају одговарати стандардима и 

прописаним техничким нормативима.  
 
(2) Пакети, као и свако појединачно паковање, морају имати пос е б н е  о з н а к е  

ради њихове идентификације, и то: назив произвођача, ознаку серије, 
серијски број и годину производње.  

 
(3) Уз свако паковање мора бити приложено упутство о условима и начину 

смјештаја, чувања, употреби и начину уништавања, односне врсте 
експлозивн е  мат ерије .  

 
 

О дј ељак  Б . Промет експлозивних материја 
 

Члан  15  
(Стављање у промет експлозивних материја) 

 
(1) Експлозивне материје могу се стављати у промет само на основу одобрења 

које издаје надлежни орган унутрашњих послова у Босни и Херцеговини. 
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(2) За сваку експлозивну материју произведену у иностранству увозник је 
дужан да уз захтјев за издавање одобрења из става 1 овог члана приложи и 
стручно мишљење страног произвођача којим се доказују њене особине. 

 
Члан  16  

(Испитивање експлозивних материја) 
 

(1) Прије издавања одобрења за стављање у промет експлозивне материје 
која је произведена у Брчко дистрикту БиХ, та материја се испитује. 

 
(2) Експлозивне материје испитује надлежно овлашћено тијело за оцјену 

усаглашености у Босни и Херцеговини које, одлуком о оспособљености, 
одреди надлежно министарство Босне и Херцеговине. 

 
(3) Трошкове испитивања  експлозивних материја сноси предузеће, друго 

правно лице или предузетник који тражи одобрење за стављање у промет 
експлозивне материје. 

 
(4) Висину накнаде за испитивања експлозивних материја одређује надлежно 

овлашћено тијело за  оцјену усаглашености у Босни и Херцеговини, које је 
и вршило то испитивање. 

 
Члан  17  

(Захтјев за издавање одобрења за стављање у промет експлозивних 
материја) 

 
Захтјев за издавање одобрења за стављање у промет експлозивних 

материја, поред основних података о експлозивној материји, садржи: 
 

a) назив, особине и друге податке којима се декларише експлозивна 
материја; 

 
b) опис радова за које је експлозивна материја намијењена (подземни и 

надземни радови, радови у метанским јамама и сл.); 
 
c) стручно мишљење предузећа или другог правног лица или комисије која 

је испитивала   експлозивне материје којим се доказују њене особине; 
 
d) упутство о начину употребе и уништења неутрошене количине 

експлозивне материје; 
 
e) остале податке који су значајни за безбједно коришће њ е  е к с п л о з и в н е  

материје. 
 

Члан  18  
(Листа експлозивних материја које се могу ставити у промет) 

 
(1) На основу издатих одобрења из  става 1 члана 15 овог закона  Полиција 

саставља листу експлозивних материја које се могу ставити у промет. 
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(2) Листа из става 1 овог члана објављује се у «Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ». 

 
 
Одј ељак  Ц .  Набављање и држање експлозивних материја 
 

Члан  19  
(Услови за набављање и држање експлозивних материја) 

 
(1) Експлозивне материје могу се набављати и држати само на основу 

одобрења за њихову набавку. 
 
(2) О д о б р е њ е  и з  става 1 овог члана издаје Полиција. 
 
(3) Одобрење за набавку експлозивних материја издаје се подносиоцу захтјева 

у два примјерка. 
 
(4) Захтјев за издавање одобрења за набавку експлозивних материја садржи: 

назив и сједиште предузећа, другог правног лица или  предузетника, 
односно податке о лицу које подноси захтјев, податке о лицу које ће 
преузети експлозивну материју, податке о лицу које ће руковати 
експлозивним материјама, технички назив експлозивне материје,  разлоге 
због којих се експлозивне материје набављају, количину која се набавља, 
податке о могућности смјештаја експлозивних материја,  начину њиховог 
превоза, времену и мјесту извођења радова с тим материјама и рок до кога 
ће оне бити утрошене. 

 
(5) У  с лучају да се експлозивна материја не употребљава на подручју 

Дистрикта, Полиција о издавању одобрења за набавку експлозивних 
материја о томе обавје штава  полицијски орган на чијем подручју ће се та 
експлозивна материја употријебити. 

 
Члан  20  

(Одобрење за набавку експлозивних материја) 
 

(1) Одобрење за набавку експлозивних материја неће се издати: 
 

а) малољетном лицу; 
 

b) лицу које је осуђено за кривично дјело или је кажњено за прекршај ако 
кривично дјело , односно прекршај указује на његову неподобност за 
д р ж а њ е  експлозивних материја или на могућност злоупотребе тих 
материја, нити лицу против кога се води кривични или прекршајни 
поступак за такво кривично дјело или прекршај; 

 
c) лицу које нема оправдану потребу за експлозивном материјом; 

 
d) лицу које није обезбиједило услове потребне за превоз, о д н о с н о  

преношење и смјештај експлозивних материја или није стручно да рукује 
експлозивном материјом , односно није обезбиједило стручно лице за 
руковање експлозивном материјом; 
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е) предузећу, другом правном лицу или предузетнику који не испуњава 

услове смјештаја и чувања експлозивних материја или нема стручно лице 
за руковање експлозивним материјама. 

 
(2) Одобрење за набавку експлозивних материја неће се издати ни ако то 

налажу интереси јавног реда и мира, односно интереси безбјед н ости , као ни 
ако експлозивна материја није на листи експлозивних материја које се могу 
стављати у промет. 

 
(3) У рјешењу којим се на основу става 1 тачке c) и на основу става 2 овог 

члана одбија захтјев за издавање одобрења за набавку експлозивних 
материја не морају се навести разлози којима се Полиција руководила при  
д о н о ш е њ у  р ј е ш е њ а .   

 
Члан  21  

( В а ж е њ е  одобрења за набавку експлозивних материја) 
 

(1) Одобрење за набавку експлозивних материја издаје се са одређеним роком 
важења, узимајући у обзир стварне потр е б е , и то: 

 
a) предузећима, другим правним лицима или предузетницима за набавку 

ради извођења одређених радова до д ев ед ес ет  (90) д а н а ;  
 
b) појединцима до тридесет (30) д а н а .  
 

(2)  Ако набавка експлозивних материја у одређеном року из оправданих 
разлога не буде остварена, Полиција, на захтјев предузећа, другог правног 
лица или предузетника, односно појединца на којег одобрење гласи, 
продужава рок важења одобрења.  

 
(3) Вријеме важења одобрења може се продужити само једанпут и то највише 

за   вријеме одређено у ставу 1 овог члана. 
 

Члан  22  
(Садржина рјешења којим се одобрава набавка експлозивних материја) 

 
(1) Рјешење којим се одобрава набавка експлозивних материја садржи, поред 

осталог, врсту и количину експлозивних материја за које се одобрење 
издаје, као и рок важења  о д о б р е њ а .  

 
(2) У рјешењу којим се одобрава набавка експлозивних материја ради 

извођења одређених радова, поред података из става 1 овог члана, 
назначава се сврха у коју се експлозивне материје могу употријебити, као и 
рок до којег се оне морају употријебити, односно уништити или вратити 
предузећу или предузетнику од којег су набављене. 

 
(3) Полиција може рјешењем којим се одобрава набавка експлозивних 

материја да одреди безбједносне и друге мјере које је предузеће, друго 
правно лице или  предузетник, односно појединац дужан предузети 
приликом превоза, преноса, смјештаја и употребе тих материја. 
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(4) Предузеће, друго правно лице или предузетник, односно појединац дужни 

су се придржавати нар еђе них мјера из ставо в а 2 и 3 овог члана. 
 
(5) Ако експлозивне материје из оправданих разлога не буду употријебљене у 

року одређеном у ставу 2 овог члана, Полиција на захтјев предузећа, другог 
правног лица или предузетника, односно појединца може тај рок да 
продужи. 

 
Члан  23  

(Количина експлозивних средстава чија се набавка  може одобрити) 
 

(1) Једним рјешењем којим се одобрава набавка експлозивних материја 
појединцу се може одобрити набавка највише пет ( 5 )  к и л о г р а м а  
експлозив н е  м ат ериј е ,  п е д е с е т  ( 50) комада средстава за паљење и 
одговарајуће количине спорогорећег штапина. 

 
(2) Изузетно од одредбе из става 1 овог члана појединцу се може одобрити 

набавка веће количине експлозивних материја, већи број средстава за 
паљење и већа количина спорогорећег штапина, ако се на основу 
приложене документације може утврдити да су за извођење радова 
потребне те количине.  

 
(3) У одобрењу за набавку експлозивних материја које се издаје појединцу 

одређује се и мјесто набавке те материје које је најближе мјесту употребе 
експлозивне материје. 

 
(4) Појединац који је набавио експлозивне материје дужан је да по завршеним 

радовима преостале количине тих материја врати предузећу, другом 
правном лицу или  предузетнику од којих их је набавио или да их стручно 
уништи и о томе обавијести Полицију. 

 
Члан  24  

(Позајмљивање експлозивних материја)  
 

(1) Предузеће које је добило одобрење за набавку експлозивних материја 
може, у случају потребе, да позајми од другог предузећа само оне 
експлозивне материје и у оним количинама које су наведене у одобрењу за 
набавку експлозивних материја. 

 
(2) Предузеће које је другом предузећу позајмило експлозивне материје дужно  

је да у року од осам (8) дана од дана када је предата експлозивна материја 
том предузећу обавијести Полицију о врсти и количини позајмљених 
експлозивних материја. 

 
Члан  25  

(Евиденција о издатим одобрењима за набавку експлозивних материја) 
 

(1) Полиција је дужна да води евиденцију о издатим одобрењима за набавку 
експлозивних материја. 
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(2) Евиденција из става 1 овог члана садржи: 
 

a) број и датум рјешења којим је одобрена набавка експлозивних 
материја; 

 
b) назив, сједиште и адресу предузећа, другог правног лица или 

предузетника, односно  презиме и име, пребивалиште и адресу лица 
коме је одобрење издато; 

 
c) одобрену врсту и количину експлозивних материја; 
 
d) сврху набављања експлозивних материја; 
 
e) рок до кога се експлозивне материје морају употријебити, односно 

вратити или уништити. 
 
 

О дј ељак  Д .  Набавка и продаја експлозивних материја 
 

Члан  26  
(Одобрење за вршење набавке и продаје експлозивних материја) 

 
(1) Набавком и продајом експлозивних материја (у даљем тексту: промет) могу 

се бавити предузећа, друга правна лица и предузетници који су 
регистровани за вршење те дјелатности и који за то добију одобрење 
Полиције. 

 
(2) Прије издавања одобрења из става 1 овог члана Полиција утврђује да ли 

подносилац захтјева испуњава услове у погледу пословних просторија, 
уређаја и опреме продавнице, мјера безбједности, могућности смјештаја 
експлозивних материја, као и у погледу стручности кадра.  

 
(3) Полиција може  да затражи од подносиоца захтјева да у погледу пословних 

просторија, уређаја и опреме продавнице и могућности смјештаја 
експлозивних материја прибави стручну оцјену о примјени мјера и 
норматива заштите од пожара и експлозија од стране стручног и 
о в л а ш ћеног предузећа или другог правног лица регистрованог у Босни и 
Херцеговини. 

 
(4) Предузетник који се бави трговинским прометом из става (1) овог члана ,  

као и лица која обављају послове и задатке продаје експлозивних 
материја, обавезни су испуњавати услове из Закона о оружју и муницији 
Брчко дистрикта БиХ, прописане за лица која врше продају оружја, о чему 
Полиција доноси рјешење. 

 
Члан  27  

(Упутство о начину употребе експлозивне материје и  
упутство о начину њеног уништења) 

 
(1) Предузећа, друга правна лица и  предузетници који се баве прометом 

експлозивних материја дужни су да од произвођача прибаве стручно 
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мишљење о њеним особинама којим се потврђује да експлозивна материја 
испуњава утврђене услове у одобрењу за њено стављање у промет. Уз 
стручно мишљење о особинама експлозивне материје, прилаже се упутство 
о начину употребе експлозивне материје и упутство о начину њеног 
у н и ш т е њ а .  
 

(2) Уз експлозивне материје које се стављају у промет обавезно се прилаже 
упутство из става 1 овог члана, које садржи: 

 
  а) име и хемијски назив експлозивне материје; 
 
  b) податке о садржају активних супстанци; 
 
  c) датум производње експлозивне материје, 
 
  d) рок употребе; 
 
  е) назив и адресу произвођача; 
 
  f) податке о начину и условима складиштења; 

 
g) опис радова за које је намијењена. 
 

(3)  Предузећа, друга правна лица и предузетници који се баве прометом 
експлозивних материја дужни су да приликом продаје експлозивних 
м атерија уз свако паковање приложе упутство из става 1 овог члана. 

 
Члан  28  

(Издавање експлозивних материја) 
 

(1) Одговорно лице у продавници може издати експлозивне материје само 
лицу на које одобрење гласи, као и лицу које је у одобрењу за набавку за 
то изричи т о  о в л а ш ће н о .   

 
(2) Прије издавања експлозивних материја, одговорно лице у продавници 

дужно је да утврди идентитет лица које тражи да му се те материје издају. 
 
(3) Одговорно лице у продавници неће издати експлозивне материје лицу за 

које се може основано закључити да је под утицајем алкохола или опојних 
дрога или да су наступиле друге околности које га чине неподобним за 
преузимање експлозива. 

 
(4) Предузеће или друго правно лице или предузетник из члана 26 овог за к о н а  

код кога су набављене експлозивне материје, дужно је да на оба примјерка 
рјешења, поред врсте и количине појединих експлозивних материја, 
назначи и датум издавања тих материја, као и ознаке паковања из члана 
14 овог закона. 
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Члан  29  
(Евиденције о набавци и продаји експлозивних материја) 

 
(1) Предузећа,  друга правна лица и предузетници који се баве трговинским 

прометом експлозивних материја дужни су водити прописане евиденције о 
набавци и продаји експлозивних материја. 

 
(2) Евиденције из става 1 овог члана садрже: 
 

а) назив и адресу предузећа, другог правног лица и предузетника који 
набавља и продаје експлозивне материје, односно име и презиме, адресу 
и број личне карте лица које набавља експлозивне материје; 

 
b) назив и количину експлозивне материје; 
 

c) име и презиме, адресу и број личне карте лица које је преуз ел о  
експлозивне материје; 

 
d) број одобрења за набавку експлозивних материја и назив полицијског 

органа  који је издао одобрење, датум издавања експлозивне материје, 
потпис лица које је издало и потпис лица које је преузело експлозивну 
материју. 

 
Чла н  30 

(Смјештај експлозивних материја које су у промету) 
 

(1) Предузећа, друга правна лица или предузетници који се баве прометом 
експлозивних материја на мало могу у својим продавницама или приручним 
складиштима да смјештају само муницију, ловачки барут, каписле за 
ловачку муницију, пиротехничке производе, спорогорећи штапин и помоћна 
средства за паљење, под условом да укупна количина барута заједно са 
барутом који се налази у муницији, не прелази количину од двадесет (20) 
килограма. 

 
(2) Количине експлозивних материја веће од количине из става 1 овог члана и 

остале врсте експлозивних материја морају бити смјештене у магацинима. 
 

Члан  31  
(Продавнице експлозивних материја) 

 
(1) Продавнице експлозивних материја су од ватросталног материјала, 

обезбјеђују се од провале и снабдијевају масивном металном касом у којој 
се чувају експлозивне материје ван радног времена. 

 
(2) У продавницама у којима се поред експлозивних материја продаје и друга 

роба, одјељак за експлозивне материје је одвојен од осталог простора 
преградом или зидом и вид н о  о б и љ е ж е н .  

 
(3) Смјештај и чување експлозивних материја у продавницама с е  о б а в љ а  у 

складу са техничким нормативима и упутствима произвођача. 
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О дј ељ ак  Е .  Превоз експлозивних материја 
 

Члан  32  
(Услови које мора испуњавати лице које носи, односно превози 

експлозивне  материје)  
 

(1) Лице које са собом носи експлозивне материје, дужно је код себе имати 
одобрење на основу којег су те материје набављене и на захтјев 
о в л а ш ћеног службеног лица Полиције (у даљем тексту: овлашће н о  
службено лице) то одобрење даје на увид. 

 
(2) Лице које превози експлозивне материје, поред исправе о превозу опасне 

материје, цертификата о исправности возила, увјерења о стручној 
оспособљености за управљање возилом и упутства о посебним мјерама 
безбједности, дужно је да код себе има одобрење за превоз и одобрење за 
набавку експлозивних материја и на захтјев овлаштеног службеног лица та 
одобрења даје на увид. 

 
(3) О в л а ш ћено службено лице, уколико утврди да превозник нема са собом 

прописане исправе или одобрења, наређује превознику да возило којим се 
превозе експлозивне материје паркира на за то одређеном мјесту, за 
вријеме док се не обезбиједе услови за даљи превоз.  

 
(4) Уколико се утврди да превознику нису издате потребне исправе или 

о д о б р е њ а ,  о в л а ш ћено службено лице привремено одузима експлозивне 
материје и обезбјеђује њихов превоз до најближег складишта. 

 
(5) Трошкове који настају у случајевима из става 4 сноси превозник. 
 
(6) О в л а ш ћено службено лице привремено одузима експлозивне материје које 

се носе ако њихов ималац нема одобрење за набавку. 
 

Члан  33  
( О д о б р е њ е  з а превоз експлозивних материја) 

 
(1) Одобрење за превоз експлозивних материја када се пошиљка упућује из 

Брчко дистрикта БиХ издаје Полиција. 
 
(2) Полиција  м ож е , по потреби, да нареди предузимање и посебних мјера 

безбједности при превозу одређене експлозивне материје (правац кретања, 
пратња пошиљаоца или превозника, пратња припадника Полиције и др.). 

 
Члан  34  

(Захтјев за издавање одобрења за превоз експлозивних материја) 
 

(1) Захтјев за издавање одобрења за превоз експлозивних материја подноси 
пошиљалац, увозник, купац или испоручилац експлозивне материје и он 
садржи: 

 
a) назив, односно лично име и адресу пошиљаоца; 
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b) врсту, технички назив, количину и начин паковања експлозивне материје; 
 
c) ивични број под којим се експлозивна материја води у номенклатури 

опасних материја одговарајућег међународног споразума за превоз 
опасних материја; 

 
d) назив и адресу произвођача; 
 
e) назив и адресу превозника, односно лично име возача, сувозача или 

пратиоца; 
 
f) датум и приближно час започињања превоза, трасу кретања и крајње 

мјесто превоза; 
 
g) н а з н а чење врсте, типа и регистарске ознаке превозног средства; 
 
h) назив, односно лично име и адресу примаоца; 
 
i) ванредне мјере безбједности за вријеме превоза експлозивне материје; 
 
j) назив улазног или излазног граничног прелаза и вријеме када ће се 

извршити превоз експлозивне материје преко граничног прелаза, односно 
територије Брчко дистрикта БиХ. 

 
(2) Предузећа која се баве трговинским прометом експлозивних материја, а у 

оквиру своје дјелатности врше и извођење минерских радова, у захтјеву за 
издавање одобрења за превоз експлозивних материја, поред података из 
става 1 овог члана, дужнa су да приложе и уговор или други докумена т, као 
доказ о извођењу радова минирања. 

 
Члан  35  

(Начин превоза експлозивних материја) 
 

(1) Превоз експлозивних материја врши се у складу с посебним з ак о н ом .  
 
(2) Експлозивне материје не смију се предавати нити примати на превоз као 
пртљаг. 
 
 
О дј ељ ак  Ф .  Употреба експлозивних материја 
 

Члан  36  
(Мјере безбједности у поступању са експлозивним материјама) 

 
(1) Предузеће, друго правно лице, предузетник и појединац који набаве 

експлозивне материје из члана 20 овог закона, дужни су да брижљиво 
чувају да ове материје не дођу у руке неовлашћеном или малољетном лицу 
и да се придржавају упутстава произвођача о начину њихове употребе, 
чувања и услова смјештаја. 
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(2) У случају нестанка експлозивних материја предузеће, друго правно лице, 
предузетник и појединац дужни су предузети потребне мјере за њихово 
проналажење и о несталој количини експлозивних материја одмах 
обавијестити Полицију. 

 
Члан  37  

(Услови за употребу експлозивних материја) 
 

(1) Предузећа, друга правна лица и предузетници могу се бавити употребом 
експлозивних материја у вршењу своје дјелатности ако су регистровани за 
вршење дјелатности која захтијева употребу експлозивних материја и 
испуњавају услове прописане за смјештај експлозивних материја и 
обезбиједе лице које је стручно оспособљено за послове непосредне 
употребе експлозивних материја. 

 
(2) Предузеће, друго правно лице, предузетник и појединац могу повјерити 

послове непосредне употребе експлозивних материја у грађевинарству 
само лицу које је стручно оспособљено и које испуњава друге прописане 
услове. 

 
(3) Послове из става 2 овог члана не смије вршити лице које не испуњава за то 

прописане  услове. 
 

Члан  38  
(Мин ери)  

 
(1) Предузеће, друго правно лице, предузетник и појединац дужни су да в о д е  

надзор над лицем које пали експлозив (у даљем тексту: минер) у погледу 
количине утрошених експлозивних материја. 

 
(2) Предузеће, друго правно лице, предузетник и појединац којима је одобрење 

за набавку експлозивних материја издато ради вршења одређених радова, 
издају експлозивне материје минеру уз потврду која садржи: датум 
издавања, врсту, количину издатих експлозивних материја, вријеме 
предвиђено за паљење (датум и час), као и потпис минера. 
 

(3) Минер је дужан да истог дана, по извршеном паљењу, предузећу, другом 
правном лицу, предузетнику, односно појединцу од кога је примио 
експлозивне материје, изда потврду с подацима о времену  кад су 
експлозивне материје употријебљене (датум и час), врсти и количини 
утрошених експлозивних материја и у коју сврху су експлозивне материје 
употријебље н е .  

 
(4) За тачност података у потврдама из ставо в а 2 и 3 овог члана одговорни су 

власник експлозивних материја и минер. 
 

Члан  39  
(Поступак са неупотријебљеним експлозивним материјама) 

 
(1) Предузеће, друго правно лице и предузетник који употребљавају 

експлозивн е  мат ерије ,  дужни су вратити неупотријебљене експлозивне 
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материје и неупотребљиву амбалажу у којој су биле упаковане експлозивне 
материје предузећу, другом правном лицу или предузетнику од којих су их 
набавили или да их униште у складу са упутством произвођача и на начин 
којим се не угрожавају живот, здравље и безбједност људи, материјална 
добра и човјекова средина. 

 
(2) Предузеће, друго правно лице и предузетник из става 1 овог члана дужни 

су да Полицију обавијесте о мјесту, времену и начину уништавања 
н еупотријебљених експлозивних материја и неупотребљиве амбалаже, и то 
најкасније два дана прије дана одређеног за уништење тих материја, 
о д н о с н о  а м б а л а ж е .  

 
Члан  40  

(Обавеза пријављивања допреме експлозивних материја) 
 

(1) Предузеће, друго правно лице, предузетник и појединац који на подручју 
Брчко дистрикта БиХ употребљавају експлозивне материје за које Полиција 
није издала одобрење за њихову набавку, дужни су да Полицији, прије 
употребе, а најкасније у року од двадесет четири (24) ч а са од њихове 
допреме, пријаве врсту и количину тих материја, дан, час, начин и сврху 
допреме, назив полицијског органа који је издао одобрење за њихову 
набавку, мјесто и начин ускладиштења, односно држања тих експлозивних 
материја, као и вријеме и мјесто њихове употребе.  

 
(2) Полиција мож е  да забрани употребу експлозивних материја, ако за то нису 

испуњени прописани услови. 
 

Члан  41  
(Евиденције о набављеним, утрошеним, уступљеним, уништеним или 

несталим експлозивним материјама) 
 
(1) Предузеће, друго правно лице и предузетник који употребљавају 

експлозивне материје у вршењу своје дјелатности дужни су да уредно воде 
евиденцију о набављеним, утрошеним, уступљеним, уништеним или 
несталим експлозивним материјама. 

 
(2) Евиденција из става 1 овог члана садржи: 
 

a) назив полицијског органа који је издао одобрење за набавку, број и 
д атум  од обр ењ а ; 

 
b) назив, сједиште и адресу предузећа, другог правног лица или 

самосталног предузетника од којег су експлозивне материје набављене; 
 
c) врсту и количину набављене експлозивне материје и датум 

н а б а в љ а њ а ; 
 
d) податке о врсти и количини утрошених експлозивних материја и сврху у 

коју су утрошене; 
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e) податке о врсти и количини отуђених, уништених или несталих 
експлозивних материја, коме и  када су предате, односно када су 
уништене или нестале. 

 
(3) Евиденција из става 2 овог члана води се на прописаном обрасцу у књизи 

коју  овјерава Полиција. 
 
 
Одјељак Г .  Испаљивање противградних ракета и приређивање ватромета  
 

Члан  42  
(Мјесто испаљивања противградних ракета) 

 
         Мјесто на коме се испаљују противградне ракете  ј е  у д а љ е н о  н а ј м а њ е  сто 
(100) метара од стамбених и привредних објеката. 
 

Члан  43  
(Приређивање ватромета) 

 
(1) За приређивање ватромета и сличних приредби прибавља се одобрење од 

Полиције најкасније пет (5) дана прије одржавања ватромета. 
 
(2) У захтјеву за издавање одобрења, поред осталог, наводи се: мјесто, 

вријеме и сврха одржавања приредбе, количина пиротехничких средстава 
која ће се употријебити, мјере обезбјеђења (елаборат) и лице које ће 
руковати пиротехничким средствима.  

 
(3) Приређивач је дужан да спроведе мјере обезбјеђења које му рјешењем 

одреди Полиција. 
 
(4) Полиција може  да забрани одржавање приредби из става 1 овог члана ако 

то захтијевају разлози јавне безбједности и у том случају Полиција је 
дужна  донијети рјешење о забрани и доставити га приређивачу најкасније 
четрдесет осам (48) часова прије одржавања приредбе. 

 
Одјељак Х .  Промет и употреба пиротехничких средстава  
 

Члан  44  
(Промет пиротехничких средстава) 

 
(1) Пиротехничка средства за забаву класе I могу се током цијеле године 

продавати и лицима млађи м  о д  о с а м н а е с т  ( 18) година и то само у 
продавницама оружја и муниције. 

 
(2) Пиротехничка средства за забаву класе II могу се у малопродаји продавати 

само у продавницама оружја и муниције лицима старијим од ос ам н а ест  (18) 
година, а могу их користити само пунољетна лица или лица млађа од 
ос ам н а ест  (18) година под надзором родитеља, односно старатеља.  
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(3) Набавком и продајом пиротехничких средстава  за забаву класе III и IV могу 
се бавити само предузећа, друга правна лица, односно предузетници који 
имају одобрење Полиције. 

 
(4) На сваком појединачном паковању пиротехничких средстава за забаву 

произвођач, односно увозник је дужан да постави натпис на језику једног од 
конститутивних народа у Босни и Херцеговини с називом производа и 
произвођача, класе, са упозорењем и упутством за употребу. 

 
Члан  45  

(Забрана држања и употребе пиротехничких средстава) 
 

(1) Није дозвољено држање у излозима пиротехничких средстава  за забаву. 
 
(2) Није дозвољена употреба пиротехничких средстава за забаву класе II у 

затвореним просторима и на мјестима масовнијег окупљања грађана. 
 

(3) Период у коме је дозвољена малопродаја и употреба пиротехничких 
средстава за забаву класе II одређује шеф Полиције.  

 
 

Члан  46  
(Евиденције о промету пиротехничких средстава за забаву) 

 
(1) Предузеће, друго правно лице и предузетник који се баве прометом 

пиротехничких средстава за забаву дужни су да воде евиденцију о 
набављеним и продатим пиротехничким средствима за забаву. 

 
(2) Евиденција из става 1  овог члана садржи: 
 

a) број и датум одобрења за набавку пиротехничких средстав а  з а  
забаву; 

 
b) назив, сједиште и адресу правног лица или предузетника од којег су 

пиротехничка средства за забаву  набављена; 
 
c) врсту и количину набављених пиротехничких средстава за забаву и 

д атум  н а б ављ ањ а ;  
 
d) податке о количини продатих пиротехничких средстава за забаву.    

 
 

Одјељак I.  Магацини за смјештај експлозивних материја 
 

Члан  47  
(Локације магацина) 

 
(1) Магацини за смјештај експлозивних материја су ван насељених мјеста и 

довољно удаљени од јавних путева, жељезничких пруга и далековода 
високог напона, односно одвојени од тих објеката заштитним грудобраном 
или зидом који пружа пуну заштиту од експлозије и пожара. 
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(2) Шеф Полиције у споразуму с министром одбране Босне и Херцеговине  

доноси прописе о утврђивању безбједносних растојања за све типове 
складишта, утоварних, претоварних и истоварних мјеста, као и прописе 
којима се ближе утврђују услови које морају да испуњавају ти објекти, 
мјеста и начин њиховог физичког обезбјеђења.  

 
Члан  48  

( О држав ањ е  м аг аци н а )  
 

(1) Магацини у којима се држе експлозивне материје  одржавају се у скаду с 
прописаним техничким нормативима. 

 
(2) Држање експлозивних материја у магацину, у погледу врсте и количине, 

врши се у складу са рјешењем којим је одобрена употреба односног 
магацина .  

 
Члан  49  

( Об езбјеђење  магацина )  
 

(1) Магацини у којима су смјештене експлозивне материје обезбјеђују с е  о д  
приступа н е овлашће них лица.  

 
(2) Кључеве од магацина у којима се држе експлозивне материје може чувати 

само лице које се стара о смјештају и издавању тих материја. 
 

Члан  50  
(Држање већих количина експлозивних материја) 

 
Предузећа, друга правна лица, државни органи, предузетници и 

појединци количине експлозивних материја преко 20 кг  држе  у прописно  
изграђеним магацинима, односно контејнерима или приручним складиштима, у 
складу са одредбама овог за к о н а .  
 

Члан  51  
(Урбанистичка сагласност за изградњу складишта експлозивних материја) 

 
(1) Урбанистичка сагласност за изградњу складишта експлозивних материја 

неће се издати ако се не прибави сагласност на локацију од Полиције.  
 
(2) Прије издавања сагласности Полиција може од инвеститора затражити да 

на техничку документацију из става 3 овог члана прибави стручну оцјену о 
примјени мјера и норматива заштите од пожара и експлозија од стране 
стручног и овлашћеног предузећа или другог правног лица регистрованог у 
Босни и Херцеговини. 

 
(3) Подносилац захтјева за издавање одобрења за локацију објекта уз захтјев 

прилаже:  
 

a) ситуациони план терена на коме намјерава да гради објекат за који се 
тражи одобрење мјеста са уцртаним положајем и габаритима већ 
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постојећих објеката овјерен од стране одјељења Владе Брчко 
дистрикта БиХ надлежног за послове катастра; 

 
b) технички опис терена приказаног на ситуационом плану; 
 
c) технички опис објекта који се намјерава градити; 
 
d) попис врсте и количине експлозивних материја које ће се ускладиштити. 
 

Члан  52  
( О д о б р е њ е за изградњу магацина за смјештај експлозивних материја) 

 
      Одобрење за изградњу магацина за смјештај експлозивних материја издаје 
надлежно одјељење Владе Брчко дистрикта БиХ, уз претходно прибављене 
сагласности на инвестиционо-техничку документацију од одјељења надлежног 
за послове јавне безбједности.  
 

Члан  53  
(Одобрење за употребу магацина за смјештај експлозивних материја) 

 
(1) Употребу магацина за смјештај експлозивних материја одобрава орган који 

је издао одобрење за изградњу.  
 
(2) Одобрење се може издати након извршеног техничког прегледа. 
 
(3) У одобрењу о предаји на употребу магацина из става 1 овог члана 

одређује се које врсте експлозивних материја и у којим количинама се могу 
смјештати у магацину. 

 
Члан  54  

(Контејнери и привремена складишта експлозивних материја) 
 

(1) Предузећа, друга правна лица, државни органи и предузетници, чија 
дјелатност захтијева употребу експлозивних материја, могу те материје, у 
количини до 500 кг, за потребе извођења радова, односно вршење друге 
одговарајуће дјелатности држати у контејнеру или привременом складишту 
који су за то израђени и који испуњавају прописане услове.  

 
(2) Контејнери и привремена складишта експлозивних материја у количинама 

до 500 кг могу се поставити само на мјесту за које је одобрење издала 
Полиција уз поштовање услова из члана 11 овог зак о н а .   

 
(3) Прије издавања одобрења Полиција може од инвеститора затражити да на 

техничку документацију из члана 51 става  3  о в ог  закона прибави стручну 
оцјену о примјени мјера и норматива заштите од пожара и експлозија од 
стран е  стручног и овлашћеног предузећа или другог правног лица 
регистрованог у Босни и Херцеговини. 

 
(4) Р ј е ш е њ е м  којим се одобрава постављање привремених складишта 

одређује се рок до кога се у њему на одобреним мјестима могу држати 
експлозивне материје.  
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(5) Овај рок не може бити дужи од двије године, а на захтјев заинтересованог 

предузећа, другог правног лица, државног органа или  предузетника може 
да се продужи на двије године без ограничења броја продужења, под 
условом да се прегледом утврди да нису измијењени услови на мјесту 
локације привременог складишта. 

 
Члан  55  

(Одржавање контејнера и привремених складишта) 
 

Предузећа, друга правна лица, државни органи као и предузетници који 
користе контејнер или привремено складиште дужни су да објекат, уређаје и 
инсталације у њему, као и заштитну зону, одржавају према прописаним 
техничким нормативима и да организују физичку заштиту тог објекта. 
 

Члан  56  
(Одобрење  локације за утовар и истовар експлозивних материја) 

 
Мјесто на коме се смије вршити утовар и истовар експлозивних материја 

ван круга предузећа, другог правног лица и предузетника, који те материје држе 
ради употребе у вршењу дјелатности, одобрава Полиција. 
 
 
 
  ГЛАВА II. ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 
 
О дј ељак  А .  Складиштење и држање запаљивих течности и гасова 
 

Члан  57  
(Изградња магацина и складишта за смјештај запаљивих течности и 

гасова)  
 

Код изградње магацина и складишта за смјештај запаљивих течности и 
гасова, у техничкој документацији, као и у дозволи за употребу, према 
техничким нормативима и стандардима, одређује се количина и врста гасова, 
односно количина запаљивих течности по групама, која се може смјестити у 
магацин или складиште. 
 

Члан  58  
(Држањ е  запаљивих течности и гасова) 

 
Запаљиве течности и гасови д р ж е  с е  у посудама и резервоарима, 

односно објектима који одговарају прописаним техничким нормативима и 
стандардима за одређену врсту течности, односно гаса. 
 

Члан  59  
( О з н а ч а в а њ е  посуде са запаљивом течношћу) 

 
          На посуди са запаљивом течношћу у промету видљиво  се означава група 
у коју спада запаљива течност с обзиром на њено пламиште. 
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О д ј е љ а к  Б .  Производња, прерада, ускладиштавање и трговински промет 
запаљивих течности и гасова 

 
Члан  60  

(Услови за вршење трговинског промета запаљивих течности и гасова) 
 

          Набавком и продајом запаљивих течности и гасова (у даљем тексту: 
трговински промет) могу се бавити предузећа, друга правна лица и 
предузетници који су регистровани за вршење те дјелатности и који обезбиједе 
објекат за обављање трговинског промета уређен  у складу с прописаним 
техничким нормативима и стандардима.  
 

Члан  61  
(Мјесто и начин постављања објеката) 

 
Објекти за производњу, прераду, ускладиштавање и трговински промет 

запаљивих течности и гасова (складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и 
гасоводи, станице за снабдијевање горивом моторних возила, продавнице и 
сл.) могу се градити, односно постављати на мјесту и на начин којим се не 
ствара опасност од пожара или експлозија за ове и друге објекте. 

 
Члан  62  

(Одобрење за локацију) 
 
(1) Одобрење за локацију за изградњу објекта из члана 61 овог за к о н а  издаје 

одјељење Владе Брчко дистрикта БиХ надлежно за послове јавне 
безбједности.  

 
(2) Прије издавања одобрења на локацију исто одјељење може од 

инвеститора затражити да на документацију из става 3 овог члана прибави 
стручну оцјену о примјени мјера и норматива заштите од пожара и 
експлозија од стручног и овлашћеног предузећа или другог правног лица 
регистрованог у Босни и Херцеговини. 

 
(3)  Подносилац захтјева за издавање одобрења за локацију објекта из става 1 

овог члана уз захтјев прилаже: 
 

  а)  ситуациони план терена на коме намјерава д а  гради, односно постави 
објекат за који тражи одобрење мјеста са уцртаним габаритима 
постојећих објеката, овјерен од одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ 
надлежног за послове катастра; 

 
  b) технички опис терена приказаног на ситуационом плану; 
 
  c) технички опис објекта за који се тражи одобрење локације; 
 
  d) попис врста и количина запаљивих течности и гасова који  с е  складишт е   

у објекту за који се тражи локација. 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 23 

Члан  63  
(Урбанистичка сагласност) 

 
Урбанистичка сагласност за изградњу објекта за ускладиштавање и 

трговински промет запаљивих течности и гасова неће се издати ако се не 
прибави одобрење за локацију из члана 62 овог за к о н а .  
 

Члан  64  
(Одобрење за изградњу објеката) 

 
Одобрење за изградњу објеката за ускладиштавање и трговински промет 

запаљивих течности и гасова издаје надлежно одјељење Владе Брчко 
дистрикта БиХ уз претходно прибављену сагласност на инвестиционо-техничку 
документацију од одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ надлежног за послове 
јавне безбједности. 
 

Члан  65  
(Одобрење за употребу објеката) 

 
(1) Употребу објеката за смјештај и трговински промет запаљивих течности и 

гасова одобрава орган који је издао одобрење за изградњу.  
 
(2) Одобрење за употребу објекта издаје се  након извршеног техничког 

прегледа. 
 
(3) У од обр ењу о предаји на употребу објеката из става 2 овог члана одређује 

се које врсте запаљивих течности и гасова и у којим количинама се могу 
смјештати у ове објекте. 

 
Члан  66  

(Постројења и уређаји с коришћ ењем запаљиве течности или гаса) 
 

(1) Постројења и уређаји с к о р и ш ћењем запаљиве течности или гаса могу се 
постављати и користити само ако одговарају прописаним техничким 
нормативима и стандардима.  
 

(2) За постављање, као и за употребу ових постројења и уређаја, за чије 
постављање није предвиђено одобрење за грађење, потребно је одобрење 
одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ надлежног за послове јавне 
безбједности. 
 

(3) Уз захтјев за издавање одобрења за постављање постројења и уређаја из 
става 1 овог члана, подносилац захтјева дужан је да приложи 
документацију из става 3 члана 62 овог зак о н а .  

 
(4) Одобрење из става 2 овог члана издаје се уз претходно прибављено 

мишљење одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ надлежног за послове 
урбанизма и након спровођења управног поступка. 

 
(5) Управни поступак из става 4 овог члана састоји се од: 
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  а) инспекцијског прегледа локације постројења и уређаја из става 1 овог 
члана и приложене документације из става 3 члана 62 овог за к о н а ; 

 
b) обезбјеђења доказа од стране инвеститора о праву својине, о д н о с н о  

праву коришћења грађевине, грађевинског објекта или грађевинског 
земљишта ради постављања постројења и уређаја из става 1 овог члана; 

 
c) доношења рјешења којим се одобрава локација за постављање 

постројења и уређаја из става 1 овог члана; 
 
d) инспекцијског прегледа изведених радова на постављању постројењ а  и  

уређаја из става 1 овог члана у складу с пројектном документацијом и 
техничким прописима; 

 
е) доношења рјешења којим се одобрава коришћење постројења и уређаја 

из става 1 овог члана. 
 
(6) Постројењем и уређајем из става 1 овог члана сматрају се оно построј е њ е  

и уређај за чије постављање није потребна изградња, реконструкција, 
доградња, надзиђивање грађевине, односно објекта, као и изградња у 
сврху промјене намјене. 

 
Члан  67  

(Привремене пумпне станице)  
 

(1) Привремене пумпне станице за снабдијевање дизел гориво м  (Д-2)  
моторних возила могу се поставити и користити само ако одговарају 
техничким нормативима и стандардима.  

 
(2) Привремена пумпна станица може се  поставити само на радилиштима и 

код земљорадничких задруга.  
 
(3) За  п ост ављ а њ е , као и за употребу станица из става 1 овог члана п отр еб н о  

је одобрење одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ  надлежног за послове 
јавне безбједности. 

 
(4) Уз захтјев за издавање одобрења за постављање привремених пумпних 

станица из става 1 овог члана подносилац захтјева дужан је да приложи 
документацију из става 3 члана 62 овог зак о н а .  

 
(5) Локација за привремену пумпну станицу издаје се са роком од двије (2) 

године и на захтјев корисника може да се продужи за једну годину. 
 
(6) Привремена пумпна станица се састоји од једног надземног челичног 

р е з е р в о ара који на себи има уређаје за точење и мјерење горива и они су 
саставни дијелови резервоара .   

 
(7) У резервоару  може д а  с е  складишти само дизел гориво (Д-2) у количини 

до 30.000 литара. 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 25 

(8) Најмања удаљеност надземног челичног резервоара од других објеката је 
дес ет (10) метара, а земљиште око резервоара је без растиња и лако 
запаљивог материјала. 

 
Члан  68  

(Услови које морају испуњавати објекти у којима се врши производња и 
употреба запаљивих течности и гасова) 

 
(1) Објекти у којима се врши производња и употреба у тех н ол о шк ом  пр оц есу  

запаљивих течности и гасова, као и објекти у којима се држе запаљиве 
течности и гасови, снабдјевени су уређајима и апаратима за гашење 
пожара и имају громобранску инсталацију и инсталацију и уређаје за 
елиминацију статичког електрицитета. 

 
(2) Уређаји, апарати и инсталације из става 1 овог члана морају бити у 

исправном стању и о н и  се редовно испитују према техничким прописима и 
упутству произвођача, о чему се води евиденција. 

 
 
Одј ељак  Ц .  Мјере заштите објеката 
 

Члан  69  
(Мјере физичке заштите) 

 
(1) Објекти у којима се производе запаљиве течности и гасови, као и магацини 

и складишта у којима се чувају запаљиве течности у количини већој од 
5.000 кубних метара или гасови у количини већој од 1.000 кубних метара, 
об езбијеђени су физичком заштитом и одговарајућим заштитним појасом. 

 
(2) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ може одредити да поједини магацини 

и складишта у којима се чувају и мање количине запаљивих течности и 
гасова од прописаних у ставу 1 овог члана, као и поједине станице за 
с н абдиј ев ањ е  г орив ом возила на моторни погон, буду обезбијеђени 
физичком заштитом, односно да се на други начин обезбиједи физичка 
заштита ових објеката потребна за њихову безбједност. 

 
Члан  70  

(Остале мјере заштите) 
 

(1) У магацинима, складиштима и резервоарима не смије се држати количина 
запаљивих течности и гасова већа од одређеног капацитета односног 
објекта. 

 
(2) У објектима у којима се ускладиштавају или држе запаљиве течности и 

гасови, као и у њиховој близини, односно у зони опасности, забрањено је 
производити или уносити отворени пламен, жар или ужарене предмете, 
пушити, као и радити алатом који варничи. 

 
(3) Зона опасности, у смислу одредбе става 2 овог члана, простор је у коме 

постоји могућност стварања смјесе пара запаљиве течности или смјесе 
запаљивих гасова с ваздухом, која се може запалити. 
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(4) Зона опасности обезбјеђује се од приступа возила која при раду погонског 

уређаја могу избацивати искре. 
 
(5) Предузећа, друга правна лица и предузетници дужни су да на својим 

објектима на видном мјесту истакну натписе или ознаке којима се 
упозорава на забрану из  става 4 овог члана. 

 
 
 
ТРЕЋИ ДИО  
 
ГЛАВА I. ОВЛАШЋ ЕЊЕ И САДРЖАЈ НАДЗОРА 
 

Члан  71  
( О в л а ш ћ ење за вршење надзора) 

 
(1) Надзор над спровођењем заштитних и других мјера безбједности 

прописаних овим законом у вези с прометом експлозивних материја врши 
Полиција, а у вези с прометом запаљивих течности и гасова врши 
одјељење Владе Брчко дистрикта БиХ надлежно за послове јавне 
безбједности. 

 
(2) У вршењу инспекцијских послова, у смислу члана 70 овог зак о н а ,  

о в л а ш ћена лица органа из члана 70 овог зак о н а ,  имају право да у 
предузећима, другим правним лицима и код предузетника или појединаца, 
у складу са законом, прегледају све просторије, радилишта и уређаје, да у 
вези с тим прикупљају обавјештења и предузимају друге радње потребне 
за утврђивање примјене прописаних безбједносних мјера и техничких 
н орматива.  

 
Члан  72  

(Садржина инспекцијског надзора) 
 

 (1)  Ради спречавања избијања и ширења пожара, односно настанка 
експлозије, овлашћена лица органа из члана 71 овог закона  могу: 

 
a) наредити да се утврђене неправилности отклоне и одредити рок за 

њ и х о в о  о т к л а њ а њ е ; 
 
b) забранити предузећу, другом правном лицу, предузетнику или 

појединцу да се баве прометом или да употребљавају запаљиве 
течности и гасове, ако нису обезбијеђени услови прописани законом 
или прописом о техничким нормативима ; 

 
c) забранити употребу магацина и других објеката за смјештај или 

држање експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, као и 
нафтовода и гасовода, ако нису испуњени за то прописани услови или 
ако су престали разлози због којих је тај објекат изграђен; 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 27 

d) забранити даље руковање експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима, лицима која нису стручно оспособљена за 
руковање тим материјама; 

 
e) обуставити изградњу и реконструкцију нафтовода или гасовода, 

магацина или других објеката за смјештај експлозивних материја, 
запаљивих течности и гасова, за чију локацију, изградњу или 
реконструкцију не постоји сагласност, односно одобрење надлежног 
органа Брчко дистрикта БиХ, док се не прибави сагласност, о д н о с н о  
о д о б р е њ е ; 

 
f) з а б р а н и т и  в р ш е њ е  утовара и истовара експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова на посебном мјесту које су одредила 
одговарајућа предузећа на жељезничким станицама или 
пристаништима, ако то мјесто није одвојено или довољно удаљено од 
осталог саобраћаја и објеката или ако нису предузете друге 
прописане или наложене безбједносне мјере; 

 
g) забранити коришћење просторија и уређаја из става 1 члана 66 овог 

закона,  коришћење привремених пумпних станица из става  1  чла н а  
6 7  о в о г  закона и наредити демонтирање посуда с а  з а п а љ и вом 
течношћу или гасом; 

 
h) забранити промет експлозивних материја и запаљивих течности и 

гасова  чије  посуде и друга амбалажа, паковање и ознаке нису у 
складу са одредбама члана 6 овог закона, док се утврђени недостаци 
н е  о т к л о н е ; 

 
i) привремено одузети експлозивне материје појединцу који те материје 

држи или употребљава противно одредбама овог за к о н а ; 
 
j) наредити предузимање и других прописаних мјера у вези с прометом, 

руковањем и чувањем експлозивних материја, односно производњом 
и прометом запаљивих течности и гасова .  

 
(2)  Забране из става 1 тача ка b), c), d), е), f), g) и h) овог члана изричу се за 

вријеме док се утврђени недостаци не отклоне. 
        
 (3)  У рјешењима којима се одређује предузимање мјера из става 1 овог члана, 

може се одредити да жалба не одлаже извршење рјешења. 
 

 
ГЛАВА II. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  73  
 

(1) Новчаном казном од 500 КМ до 5.000 КМ биће каж њ е н о  за прекршај 
предузеће или друго правно лице: 

 
a) ако експлозивну материју стави у промет прије добијања одобрења за 

њено стављање у промет (став 1 члан 15 овог за к о н а ) ;  
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b) ако позајми експлозивну материју предузећу које нема одобрење за 

набавку те материје или је позајми у количини већој од количине 
наведене у одобрењу за набавку експлозивних материја (став 1 члан 24 
овог зак о н а ) ; 

 
c) ако се бави трговинским прометом експлозивних материја без 

одобрења Полиције (став 1 члан 26 овог за к о н а ) ; 
 
d) ако магацин за смјештај експлозивних материја не одржава у складу с 

прописаним техничким нормативима (став 1 члан 48 овог за к о н а ) ; 
 
e) ако у магацину за смјештај експлозивних материја држи експлозивне 

материје противно ставу 2 члана 48 овог за к о н а ; 
 
f) ако постројења или уређаје из става 2 члана 66 употријеби без 

одобрења надлежног органа; 
 
g) ако привремене пумпне станице из става 3 члана 67 овог за к о н а  

употријеби без одобрења надл е ж н о г  о рг а н а ; 
 
h) ако настави да се бави прометом или да употребљава запаљиве 

течности и гасове и поред забране (став 1 тачка b члан 72 овог зак о н а ) ;  
 
i) ако употребљава магацин или други објекат за смјештај или држање 

експлозивних материја или запаљивих течности и гасова, о д н о с н о  
користи нафтовод или гасовод и поред забране (став 1 тачка c члан 72 
овог зак о н а ) .  

 
(2) За прекршај из става 1 овог члана биће каж њ е н о  новчаном казном од 50 

КМ до 1.000 КМ и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу. 
 
(3) За прекршај из става 1 тачака а), b), c), d) и i) овог члана правном лицу се 

може изрећи заштитна мјера забране производње и трговинског промета 
експлозивним материјама у времену до три (3) године од дана 
прав ос н аж н ости  рј е ш е њ а .  

 
Члан  74  

 
(1) Новчаном казном од 500 КМ д о  3.000 КМ биће ка ж њ е н о  за прекршај 

предузеће или друго правно лице: 
 

a) ако држи експлозивне материје и запаљиве течности и гасове у 
посудама или другој амбалажи из које при руковању и ускладиштењу 
може доћи до расипања или додира тих материја с подом складишта 
или друге просторије у којој су те материје смјештене (став 2 члан 6 
овог зак о н а ) ; 

 
b) ако повјери руковање експлозивним материјама, запаљивим 

течностима и  гасовима у промету малољетном лицу или лицу које није 
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стручно оспособљено за руковање тим материјама (став 1 члан 7 овог 
за к о н а ) ; 

 
c) ако не организује или трајно не к о нтр оли ш е  спровођење  прописаних 

мјера и услова (став 1 члан 9 овог за к о н а ) ; 
 
d) ако својим актом не утврди безбједносне мјере (став 2 члан 9 овог 

за к о н а ) ; 
 
e) ако паковања експлозивних материја или обиљежавање паковања не 

врши на прописан начин или ако уз свако паковање не приложи 
прописано упутство (члан 14 овог за к о н а ) ; 

 
f) ако набави или држи експлозивне материје за које нема одобрење за 

набавку (став 1 члан 19 овог за к о н а ) ; 
 
g) ако употријеби експлозивну материју противно рјешењу којим је набавка 

одобрена или ако не предузме безбједносне мјере наложене рјешењем 
(ставови 2 и 3, члан 22 овог за к о н а ) ; 

 
h) ако у року од осам (8) дана од дана позајмљивања не обавијести 

станицу која је издала одобрење за набавку експлозивне материје о 
врсти и количини позајмљене експлозивне материје (став 2, члан 24 
овог зак о н а ) ; 

 
i) ако стави у промет експлозивну материју за коју од произвођача није 

прибавио стручно мишљење о њеним особинама или ако уз стручно 
мишљење не приложи  упутство о начину употребе експлозивне 
материје и упутство о начину њеног коришћења (члан 27 овог за к о н а ) ; 

 
j) ако на оба примјерка рјешења не назначи датум издавања 

експлозивних материја и прописане ознаке паковања (став 4 члан 28 
овог зак о н а ) ; 

 
k) ако не води прописане евиденције о набавци и продаји експлозивних 

материја или их не води уредно (члан 29 овог за к о н а ) ; 
 
l) ако у продавници или приручном складишту смјести експлозивне 

материје које се не могу држати у тим објектима или их држи у количини 
већој од двадесет килограма (20 кг) (члан 30 овог за к о н а ) ; 

 
m) ако се у продавници ван радног времена експлозивне материје не 

чувају у металној каси или ако се те материје не смјештају или не чувају 
на прописани начин (члан 31); 

 
n) ако превози експлозивну материју без одобрења (став 1 члан 32 овог 

за к о н а ) ; 
 
o) ако при превозу одређене експлозивне материје не предузме посебне 

мјере безбједности које је прописао надлежни орган (став 2 члан 33 
овог зак о н а ) ; 
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p) ако експлозивне материје преда или прими на превоз као пртљаг (став 

2 члан 35 овог за к о н а ) ; 
 
q) ако не поступи по одредбама из члана 36 овог за к о н а ; 

 
r) ако употребљава експлозивне материје иако није регистровано за 

обављање дјелатности која захтијева употребу експлозивних материја 
или ако послове непосредне употребе експлозивних материја  у  
редовној дјелатности или грађевинарству повјери лицу које за то не 
испуњава услове (ставови 1 и 2, члан 37 овог за к о н а ) ; 

 
s) ако не поступи по одредбама члана 38 овог за к о н а ; 
 
t) ако не врати неупотријебљену експлозивну материју и неупотребљиву  

амб ал ажу  у  којој је била упакована експлозивна материја предузећу, 
другом правном лицу или предузетнику од којих их је набавило или их 
не уништи у складу са упутством произвођача и на начин на који се не 
угрожавају живот, здравље и безбједност људи, материјалних добара  и  
човјекова средина, или ако не обавијести Полицију о мјесту, времену и 
начину уништења неупотријебљене експлозивне материје и 
н еупотре б љ и в е  амбалаже најкасније два (2) дана од дана одређеног за 
уништење те материје (члан 39 овог за к о н а ) ; 

 
u) ако Полицији у прописаном року не пријави експлозивне материје које 

држи, а дужно је да то учини или ако употријеби експлозивне материје  
противно забрани Полиције (члан 40 овог за к о н а ) ; 

 
v) ако не води евиденцију прописану у члану 41 овог закона или ако ту 

евиденцију н е  в оди  ур ед н о ; 
 

w) ако испаљивање противградних ракета врши противно одредб ам а  
члана 42 овог за к о н а ; 

 
x) ако не прибави одобрење за приређивање ватромета (став 1 члан 43 

овог зак о н а ) ; 
 

y) ако продаје пиротехничка средства за забаву класе II супротно 
одредбама става 2 члана 44 овог за к о н а ; 

 
z) ако на сваком појединачном паковању пиротехничких средстава  за 

забаву произвођач, односно увозник не  постави натпис на језику једног 
од конститутивних народа у Босни и Херцеговини с називом производа 
и произвођача, класе, упозорењем и упутством за употребу (став 4 члан 
44 овог за к о н а ) ; 

 
aa) ако пиротехничка средства за забаву држи у излозима (став 1 члан 45 

овог зак о н а ) ; 
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bb) ако врши малопродају пиротехничких средстава за забаву класе II 
изван периода одређеног актом Полиције из става 3 члана 45 овог 
за к о н а ; 

 
cc) ако не води прописане евиденције о промету пиротехничких средстава 

за забаву или их не води уредно (члан 46 овог за к о н а ) ; 
 
dd) ако држање експлозивних материја није у складу са рјешењем којим је 

одобрена употреба магацина (став 2 члан 48 овог за к о н а ) ; 
 
ee) ако магацине у којима су смјештене експлозивне материје не 

обезбиједи у складу с чланом 49 овог за к о н а ; 
 
ff) ако држи експлозивне материје противно одредбама члана 50 овог 

за к о н а ; 
 
gg) ако у контејнеру или привременом складишту држи већу количину 

експлозивних материја од дозвољене (став 1 члан 54 овог за к о н а ) ; 
 
hh) ако привремено складиште постави на мјесто за које није издала 

одобрење Полиција или ако то складиште користи за држање 
експлозивних материја послије истека одређеног рока (ставови  2 и 5, 
члан 54 овог за к о н а ) ; 

 
ii) ако не одржава привремено складиште, уређаје и инсталације у њему, 

као и заштитну зону према прописаним техничким нормативима или ако 
не организује физичку заштиту тог објекта (члан 55 овог за к о н а ) ; 

 
jj) ако запаљиве течности и гасове држи у посудама или објекту који не 

одговарају техничким нормативима и стандардима (члан 58 овог 
за к о н а ) ; 

 
kk) ако врши промет запаљивих течности и гасова противно одредб ам а  

члана 60 овог за к о н а ; 
 

ll) ако производи, прерађује и ускладиштава  запаљиве течности и гасове 
ван за то одређених и прописно изграђених објеката (члан 61 овог 
за к о н а ) ; 

 
mm) ако у привременим пумпним станицама држи дизел гориво (Д-2) у 

количини већој од прописане (став 7 члан 67 овог за к о н а ) ; 
 

nn)    ако објекте у којима се производе запаљиве течности и гасови и објекте 
у којима се држе  запаљиве течности и гасови не снабдије уређајима и 
апаратима за гашење пожара, громобранском инсталацијом и 
уређајима за елиминацију статичког електрицитета, или ако те објекте, 
уређаје и инсталације не одржава у исправном стању (члан 68 овог 
за к о н а ) ; 

 
oo)    ако објекте из члана 69 овог закона не обезбиједи физичком заштитом 

или одговарајућим заштитним појасом; 
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pp) ако у магацину, односно складишту или резервоару држи запаљиве 

течности и гасове у количини већој од дозвољене (став 1 члан 70 овог 
за к о н а ) ; 

 
qq) ако не предузме прописане мјере обезбјеђења или не истакне натписе 

или ознаке (ставови  2, 4 и 5, члан 70 овог закона); 
 
rr) ако спречава или омета инспектора или овлашћена лица у вршењу 

надзора или одбије да им да потребна обавјештења и податке (став 2 
члан 71 овог за к о н а ) ; 

 
ss) ако и поред забране врши утовар или истовар експлозивних материја, 

односно запаљивих течности и гасова (тачка f, став 1, члан 72 овог 
за к о н а ); 

 
tt) ако постројења и уређаје из става 1 члана 66 овог зак о н а  уп отр ебљ ав а  

без одобрења или ако их употребљава и поред забране из става 1 
тачке g члана 72 овог за к о н а .  

 
(2) За прекршај из става 1 овог члана биће каж њ е н и  новчаном казном од 50 

КМ до 500 КМ и предузетник и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу. 

 
Члан  75  

 
  Н о в чаном казном у износу од  100 К М  до 1.500 КМ биће каж њ е н  
предузетник за прекршај из става 1 члана 74 изузев прекршаја из  чла н а  74  
става  1 тачке оо овог за к о н а .  
 

Члан  76  
 

 (1) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.500 КМ биће каж њ е н  за прекршај    
појединац:  

 
a) ако експлозивне материје на било који начин ставља у промет (став 2 члан 

12 овог за к о н а ) ; 
 

b) ако посједује експлозивне материје за које нема одобрење за набавку (став 
1 члан 19 овог за к о н а ) ; 

 
c) ако експлозивне материје употријеби у сврху која није одређена  р ј е ш е њ е м  

којим му је одобрена набавка експлозивних материја или ако не предузме 
наложене безбједносне мјере (ставови  2, 3 и 4, члан 22 овог за к о н а ) ; 

 
d) ако по завршеним радовима преосталу количину експлозивне материје не 

врати предузећу, другом правном лицу или предузетнику од којег  је 
набавио или је стручно лице не уништи или ако о томе не обавијести 
Полицију (став 4 члан 23 овог за к о н а ) ; 
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e) ако набављене експлозивне материје не чува брижљиво или се код 
њихове употребе, чувања и смјештаја не придржава упутстава 
произвођача (члан 36 овог за к о н а ) ; 

 
f) ако не поступи по одредбама члана 38 овог закона; 

 
g) ако допремљене експлозивне материје у прописаном року не пријави 

Полицији или ако те материје употријеби противно забрани (члан 40 овог 
за к о н а ) ; 

 
h) ако пиротехничка средстава за забаву класе II употребљава супротно 

одредбама става  2 члана 45 овог за к о н а ; 
 

i) ако пиротехничка средстава за забаву класе II употребљава ван периода 
одређеног актом Полиције из става 3 члана 45 овог за к о н а ; 

 
j) ако кључеве од просторија у којима су смјештене експлозивне материје 

повјери лицу које се не стара о смјештају и издавању тих материја (став 2 
члан 49 овог за к о н а ) ; 

 
k) ако се бави трговинским прометом запаљивим течностима и гасовима  

супротно одредбама члана 60 овог за к о н а ; 
 

l) ако постројења или уређаје из става 1 члана 66 овог зак о н а  уп отр ебљ ав а  
без одобрења или ако их употребљава и поред забране по одредби става 
1 тачке g члана 72 овог за к о н а .  

 
(2)   Ако малољетник учини радњу која је овим законом утврђена као прекршај, 

биће каж њ е н  родитељ, усвојилац, односно старалац малољетника новчаном 
казном прописаном за учињени прекршај ако је тај прекршај учињен као 
посљедица пропуста дужног старања о малољетнику. 

 
 
ГЛАВА III.  ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА 
 

Члан  77  
( О в л а ш ћ е њ а  Влад е )  

 
 Влада Брчко дистрикта БиХ,  на предлог шефа Полиције и шефа Одјељења 

за јавну безбједност, доноси ближе прописе:  
 

a) о  стручној спреми и начину провјере стручног знања лица која могу 
руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима у 
вршењу послова чувања, утовара, истовара, ускладиштења и трговинског 
промета овим материјама као и о трошковима провјере знања; 

 
b) о  мјерама заштите и одговарајућим техничким нормативима магацина за 

смјештај експлозивних материја; 
 

c) друге прописе потребне за спровођење овог за к о н а .  
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Члан  78  
(Овлашћења шефа Полиције) 

 
    Овлашћује се шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ да донесе ближе прописе 

о :  
 
a) условима које морају испуњавати продавнице експлозивних материја на 

мало, контејнери и друга приручна складишта за држање експлозивних 
материја, као и условима и начину њиховог коришће њ а ; 

 
b) обрасцима и начину вођења евиденција које су дужни да воде Полиција, 

предузећа, друга правна лица и самостални привредници по одредбама 
члан о в а 25, 29, 41 и 46 овог закона. 

 
Члан  79  

(Рок за доношење прописа) 
 

Рок за доношење прописа из члана 78 овог закона је шест (6) мјесеци од 
дана ступања на снагу овог за к о н а .  
 
 
ЧЕТВРТИ ДИО  
ГЛАВА I. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  80  
(Усклађивање пословања)  

 
(1) Предузећа, друга правна лица и  предузетници који на дан ступања на 

с н а г у  о вог закона обављају послове промета експлозивних материја 
пр едвиђе н е  овим  законом дужни су у року од шест (6) мјесеци од дана 
ступања на снагу овог за к о н а  да ускладе своје пословање са овим за к о н о м .  

 
(2) Предузећа, друга правна лица и  предузетници из става 1 овог члана који 

не ускладе своје пословање са одредбама овог закона у законском року, 
престају са радом, о чему Полиција доноси рјешење. 

 
Члан  81  

(Жалба на рјешење) 
 

(1) Против рјешења из става 2 члана 80 може се у року од петна ест (15) д а н а  
од дана пријема рјешења изјавити жалба Апелационој комисији Брчко 
дистрикта БиХ.  

 
(2) Жалба не одлаже извршење рјешења.  
 
(3) Коначно рјешење из става 2 члана 80 доставља се Основном суду Брчко 

дистрикта БиХ ради брисања из судског регистра. 
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ГЛАВА II. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  82  
(Стављање ван снаге прописа) 

 
          Даном ступања на снагу овог закона престаје да се примјењује Закон о 
промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова («Службени 
гласник Републике Српске« број 16/96) преузет као закон Брчко дистрикта БиХ, 
Н а л о г о м  супервизора за Брчко од  4. августа 2006. године. 
 
 

Члан  83  
(Ступање на снагу) 

 
         Овај закон ступа на снагу осмог ( 8 )  дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 0-02-022-76/07                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                              
Брчко, 26. јуна 2007. године                               Пр о ф .  др Милан Томић, с.р. 
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