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Опасни материјали су материјали који за време производње, превоза, прераде, 
складиштења или коришћења у технолошком процесу испуштају или стварају заразне, 
надражујуће, запаљиве, експлозивне, корозивне, загушљиве, токсичне или друге опасне 
прашине, димове, гасове, магле, паре или влакна као и штетна зрачења у количинама 
које могу угрозити живот и здравље људи, материјална добра и околину на мањој или 
већој удаљености од објеката у којима се налазе. 
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Шта су опасни материјали?



Експлозивни 
материјали

Гасови под 
притиском

Запаљиве 
течности

Запаљиве чврсте 
материје

3

Класификација опасних материја



Оксидирајуће супстанце

Токсичне  супстанце

Радиоактивне 
супстанце

Корозивне супстанце

Мешовите опасне супстанце
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Класификација опасних материја



Чврсте или течне хемијске супстанце које имају својства да под одређеним спољним 
утицајем (удар, топлота, трење) тренутним хемијским разлагањем ослобађају гасове 

и енергију.

У оквиру класе 1 експлозивне супстанце се деле на шест поткласа. 
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Класа 1. Експлозивне супстанце



Гасови се не разврставају у амбалажне групе као већина материја већ постоји 
подела на разреде. То је због тога што различити гасови имају опасне 
карактеристике али ипак припадају истој генеричној породици. 

Аеросоли се такође сврставају у класу 2.
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Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени 
под притиском



Запаљиви гасови Отровни гасовиНезапаљиви гасови
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Подела класе 2



Овој групи припадају течности са тачком кључања од 35°С или нижом 

и тачком паљења (пламиште) од 60.5°С или нижом.

Запаљиве течности су подељене у амбалажне групе.
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Класа 3. Запаљиве течности



 Запаљиве чврсте материје које се лако пале и лако сагоревају.

 Материје које емитују запаљив гас када су влажнe или брзо реагују са водом;
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 Супстанце подложне спонтаном паљењу;

Класа 4. Запаљиве чврсте материје



Оксидирајући агенси Органски пероксиди
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Класа 5. Оксидирајуће супстанце



 Отровне супстанце које су способне да узрокују смрт или озбиљно оштећење 
здравља људи;

 Инфективне супстанце (биохазардни материјал који може узроковати болест);

 Токсичне супстанце које су штетне по здравље људи.
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Класа 6. Отровне (токсичне) и инфективне супстанце



Радиоактивност је спонтани процес у којем се атомско језгро, емитујући једну или 
више честица или кваната електромагнетног зрачења, преображава у друго језгро.
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Класа 7. Радиоактивне супстанце



Материје које имају способност да контактом разоре кожу и мембране 
или у случају просипања да разоре друга добра и транспортну јединицу.
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Класа 8. Корозивне супстанце



Ову групу представљају материје које не припадају претходно наведеним 
класама, али ипак представљају опасност.
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Kласа 9. Meшoвите  опасне супстанце



Национална агенција за заштиту од пожара САД (National Fire Protection 
Association, NFPA), 2007. године дефинисала је стандардни систем за 
идентификацију опасности материјала код хитних интервенција.

Овај стандард служи да укаже

на ниво опасности конкретне

опасне материје у односу на

здравље, запаљивост, хемијску

нестабилност и неку другу специфичну

опасност која се у кратком року јавља приликом акутног излагања опасним 
материјалима у условима пожара, изливања, или сличним хитним случајевима.
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Обележавање опасних материја



Ризик по здравље (плаво поље)

Број Значење

0 Без посебне опасности.

1 Мали ризик. Маска за дисање се препоручује.

2
Опасно! Обавезна маска за дисање и лакша заштитна 
одећа.

3 Веома опасно! Само под пуном заштитном опремом.

4
Изузетно опасно! Сваки контакт са испарењима или 
течностима да се избегне без посебне заштите.
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Табела 1: Ризик по здравље



Запаљивост (црвено поље)

Број Значење

0
Нама опасности од паљења при нормалним условима.

1
Ризик од паљења може довести само при прегревању.

2
Ризик од паљења долази при загревању.

3
Ризик од паљења при нормалним температурама.

4
Изузетно запаљиво на свим температурама.
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Табела 2: Запаљивост



Ризик по здравље (жуто поље)

Број Значење

0
Без опасности при нормалним условима.

1
Постаје нестабилан кад се загрева. Употреби заштитне 
мере.

2
Хемијске реакције могуће. Побољшане мере заштите.

3
Ризик од експлозије при топлоти или тежим ударима. 
Формирати безбедоносну зону.

4

Велика опасност од експлозије. Формирати 
безбедоносну зону. У случају пожара одмах евакуисати 
угрожене зоне.
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Табела 3: Хемијска реактивност (нестабилност)



Посебне напомене (бело поље)

Ознака Значење Класа

(празно) Вода за гашење јe дозвољена -

W (прецртано) Не користи воду за гашење. Класа 4.3

OX Материјал делује оксидирајуће Класа 5.1

ACID Материјал је киселина. Класа 8

ALK Материјал је база. Класа 8

COR Материјал је корозиван. Класа 8

BIO Материјал је биолошки опасан (заразан). Класа 6.2

Радиоактивна супстанца. Класа 7
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Табела 4: Посебне напомене



Лица која не познају особине опасних 
материјала и нису оспособљена за рад са 
њима не смеју њима руковати.
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Опасним материјалима могу да 
рукују само пунолетна лица, 
обучена и стручно 
оспособљена за тај посао. 

У току рада се морају строго 
придржавати свих прописаних мера 
заштите. 

Закључак


