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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ



Члан 1.

Овим законом уређују се услови под којима
се врши превоз опасних материја и радње
које су у вези с тим превозом (припремање
материје за превоз, утовар и истовар и
успутне манипулације), као и надзор над
извршавањем овог закона.

Закон
о превозу опасних материја
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Класа 1. Експлозивне 
супстанце и предмети

Класа 2. Гасови под 
притиском

Класа 3. Запаљиве 
течности

Класа 4. Запаљиве 
чврсте материје

Прeма особинама које карактеришу одређену 
опасност,опасне материје су сврстане у 9 група –
класа. Груписање омогућава примену идентичних 
мера заштите за одређене класе, а у складу са 
међународним прописима за употребу, превоз, 
складиштење и контролу опасних материја.
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Врсте опасних материја по категоријама



Класа 5. Оксидирајуће 
супстанце (Al оксид)

Класа 6. Отровне (токсичне) и 
инфективне супстанце

Класа 7. Радиоактивне 
супстанце

Класа 8. Корозивне 
супстанце

Класа 9. 
Мешовите 

опасне 
супстанце
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Врсте опасних материја по категоријама



ADR за друмски саобраћај

RID за железнички превоз 

IMGD за поморски превоз 

ADN речна и језерска
(унутрашња) пловидба

IATA DGR за 
ваздушни превоз 
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Споразуми о превозу опасних материја у свим врстама 
саобраћаја



Бензин Сирова нафта

Дизел горивоБензол
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Запаљиве течности класе 3



Етанол Боје

 температура запаљивости, 

 температура паљења,

 температура самозапаљења,

 доња граница паљења пара у 
ваздуху,

 брзина сагоревања.

Карактеристике запаљивих течности класе 3:

Ацетон Алкохол
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Запаљиве течности класе 3



Бензин је пожарно-експлозивно најопаснија течност која се производи у 
рафинеријама прерадом нафте.
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Бензин као типични представник из класе 3 - производња



Бензин се пакује у бурад, вагонске и ауто 
цистерне. Складишти се у подземним и 
надземним резервоарима. Ускладиштење 
се обавља по законским прописима. 
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Складиштење и транспорт бензина



Обавестити ватрогасце, хитну помоћ, полицију и Центар 
за узбуњивање. Опасно подручје оградити и обележити 
зону безбедности. Забранити приступ свим лицима која 
не учествују у санацији настале незгоде.
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Поступак при инциденту код транспорта опасних материја



Приликом транспорта хаварија амбалаже са бензином носи опасност од 
пожара и експлозија великих размера.

Пре почетка превоза опасних материја обавезан је стручан преглед возила 
која транспортују бензин.
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Опасности приликом транспорта бензина



За гашење пожара користи се пена, прах или 
угљендиоксид. За гашење се не сме користити вода!
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Гашење пожара изазваног паљењем бензина



Крајњи корисници се бензином 
снaбдевају на бензинским станицама.

Бензин се најчешће користи као 
погонско гориво за аутомобиле и друга 
моторна возила.
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Дистрибуција и употреба бензина



Загађење из моторних возила Повећан ниво буке и вибрација

Мерење испарења приликом точења и истицања бензина грешком
14

Штетне последице употребе бензина



Према ADR прописима, када се опасан терет транспортује возилима друмског 
саобраћаја, обавезно је да се на возилу постави одговарајућа ознака за упозорење 

осталих учесника у саобраћају.
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Ознаке у транспорту опасних материја
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Са бочне, предње и задње стране возила

Ознаке у транспорту опасних материја



Потребна је ефикаснија координација
свих превентивних мера и активности 
ради заштите од удеса при превозу 
опасних материја.
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Транспорт опасних материја у 
друмском саобраћају, одговорност свих 
учесника у ланцу пошиљалац-
превозник-прималац, наведена је у 
националним и међународним 
прописима.

Сваки радник мора бити обучен да 
правилно рукује опасним материјама и 
опремом у свим фазама током циклуса 
превоза.

Закључак


