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ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА У 

ПРЕВЕНЦИЈИ РИЗИКА  



Безбедност и здравље на раду - основнo правo човека 

Безбедност и здравље на раду, сматра се основним правом човека, 
јесте дисциплина која се бави: 
- унапређењем услова рада и радне околине,  
- превенцијом повреда на раду, 
- превенцијом професионалних болести и болести у вези са 
радом,  
- заштитом и унапређењем здравља запослених. 



Превентивне мере при транспорту опасних материја у 
друмском саобраћају 

Потребно је повезивање општих процедура за избор 
превентивних мера при транспорту опасних материја 
у друмском саобраћају. Мере безбедности дате су  
ADR-ом (ADR-Европски споразум о међународном 
превозу опасних материја у друмском саобраћају). 
Циљ је препознати опасности и штетности ради 
квалитетне процене ризика. 



Технички преглед – превентива  у безбедности 
саобраћаја 

Технички преглед возила је једна од 
најзначајнијих превентивних мера у области 
безбедности саобраћаја. У случају транспорта 
опасних материја (робе високог ризика), 
издваја се значај техничког прегледа возила 
пре почетка превоза опасних материја. 



Поступци и активности возача у случају незгоде са 
опасним материјама 

У случају саобраћајне незгоде - поступци и активности возача у случају незгоде са 
опасним материјама су прво да обавести најближу станицу полиције и ватрогасце и да 
предузме следеће мере: 
- Да искључи рад мотора, искључи струју и отклони остале изворе топлоте. 
- Изнесе из возила документа за превоз опасних материја 
- Спречи просипање или разливање опасне материје, спречи настајање и ширење 
пожара итд. 



Савремене информационе технологије и безбедност саобраћаја  

Услов за безбедније одвијање и побољшање квалитета транспортне услуге је 
примена савремених информационих технологија  (IT-информационе технологије). 



Значај GPS система при превозу опасних материја 

Од посебног значаја су системи GPS при 
превозу опасних материја. 
За случај инцидентне ситуације потребно је 
да се зна тачна локација где се возило 
налази ради смањења обима штетних 
последица и ради брзине реаговања. 

Систем GPS - глобални позициони систем 
(Global Positioning System) у транспорту 
омогућава брзо, једноставно и поуздано 
одређивање положаја покретних и 
непокретних објеката, било где на земљи и 
у свим метереолошким условима. 



Примена GPS система  

Примена GPS система је генерална мера превенције у безбедности саобраћаја са 
циљем да смањи ризик од настанка незгода са учешћем возила која превозе опасне 
материје. 



Систем бежичних (мобилних) комуникација и безбедност саобраћаја 

Аутомобили, авиони, бродови, амбулантна кола или пешаци, опремљени 
одговарајућим GPS пријемницима, у сваком тренутку могу да одреде своју локацију и 
да бежичним комуникационим путем те информације пошаљу локационим серверима. 
Систем бежичних (мобилних) комуникација такође обезбеђује механизме за лоцирање 
мобилног комуникационог уређаја. 



NAVSTAR (Navigation Satelite Timing and Ranging) 

NAVSTAR (Navigation Satelite Timing and Ranging) 
састоји се од: 
- космичког сегмента (сателита); 
- контролног сегмента (земаљске станице) и 
- корисничког сегмента (корисници и њихови GPS 
пријемници). 



Космички сегмент сателита око Земље 

Космички сегмент састоји се од 24 сателита који се крећу око Земље по 6 различитих 
орбиталних равни (по четири сателита у свакој равни). Свака раван је за 600 одвојена 
од осталих, тако да је покривена цела Земљина површина. Сателити се крећу  на 
висини од око 20.000 km у 12-часовним орбитама, тако да орбите описују исту 
земаљску путању свака 24 часа.  



GSM-R - дигитални комуникациони и преносни и радио 
систем за европске железнице 

GSM (Global System for Mobil communication) односно GSM-R је дигитални 
комуникациони и преносни и радио систем за европске железнице који користи 
стандард за јавне мобилне радио системе мреже GSM са могућностима развијеним 
специјално за потребе железнице (GSM-R). 



Закључак 

Оспособљавање свих учесника (практична обука 
непосредних извршилаца) у ланцу транспорта 
опасних материја у друмском саобраћају може 
допринети смањењу ризика који има етиологију у 
људском фактору. 

Истакнут је значај превентивних мера, посебно се 
наглашава значај техничког прегледа возила пре почетка 
превоза опасних материја и примена GPS система. 


