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ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
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Наставник:
Ралевић В. Предраг
Сарадник:
Обавезни
Статус предмета:
Нема услова
Услов:
Циљ предмета:
Стицање знања о извршавању транспорта опасног терета у друмском саобраћају.
Исход предмета:
Након положеног предмета студент ће бити оспособљен да изврши транспорт опасног терета од места
утовара опасног терета до места истовара опасног терета у унутрашњем и међународном транспорту, да
превентивно делује на све учеснике у саобраћају и животну средину користећи стечена знања о транспорту
опасног терета у зависности од врсте и степена опасности опасног терета који се транспортује.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Међународни споразум о друмском транспорту опасног терета – АДР. Измене и допуне АДР 2013 – 2011. 2. Закон о
транспорту опасног терета Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 88/2010). Подзаконски акти у области
транспорта опасног терета. 3. Класификација опасног терета: критеријуми за класификацију, класификациони код, УН
број. 4. Физичко-хемијске особине опасног терета по класама. 5. Дефинисање степена опасности (I, II, III) по класама.
6. Листице опасности по класама опасног терета (класа 1., 2.,3., 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7., 8. и 9.) 7. Табла
опасности. ХИН број. УН број. 8. Ознаке за правилно руковање. 9. Врсте амбалаже (мала, средња и велика паковања)
10. Паковања (вреће, кутије, канистери, бачве итд.), комбинована паковања, ИБЦ контејнери, kонтејнери цистерне,
демонтажне цистерне, друмске цистерне. 11. Амбалажне групе 12. Амбалажни код 13. Обележавање амбалаже 14.
Руковање и слагање пакета 15. Типови возила (одељак 9.1 АДР) ЕX/II, ЕX/III, FL, АТ, ОX, основна возила. 16.
Транспорт паковања, транспорт расутог терета, транспорт контејнерима, транспорт у цистернама 17. Опрема. Опрема
за транспортну јединицу. Опрема за сваког члана посаде (одељак 8.1.5.2 АДР). Додатна опрема за одређене класе
опасног терета (одељак 8.1.5.3 АДР). 18. Превентивне мере при утовару/истовару опасног терета. Поштовање правила
рада мотора приликом утовара/истовара (одељак 8.3.6 АДР). Прописи о мешовитом утовару – одељак 7.5.2 АДР. 19.
Одредбе при транспорту опасног терета: забрана превоза путника (одељак 8.3.1 АДР), забрана отварања паковања при
транспорту (одељак 8.3.3 АДР), забрана коришћења ручних преносних лампи са изложеним било каквим металним
површинама (одељак 8.3.4 АДР), забрана пушења (одељак 8.3.5 АДР), употреба паркирне кочнице и клинова за точкове
(одељак 8.3.7 АДР) 20. Визуелни преглед возила пре и по завршетку транспорта, као и повременог визуелног прегледа
у току транспорта. 21. Дозвола за транспорт опасног терета 22. Товарни лист, сертификат о одобрењу за возило,
сертификат за возача, упуство о посебним мерама безбедности. 23. Ограничене количине "LQ" (одељак 3.4 АДР). 24.
Мале количине "Е" (одељак 3.5 АДР) 25. Изузеци у кличинама по транспортној јединици (одељак 1.1.3.6 АДР). 26.
Акција у случају ванредног догађаја. Троугао ватре. Основни принцип гашења пожара. Класе пожара. Начини гашења
пожара одређене класе пожара. Апарати за гашење пожара (одељак 8.1.4.1 АДР).

Практична настава:
Примери из праксе у вези са транспортом опасног терета. Незгоде, превенција и санација штете.

Литература:
1. Јовановић, В. (2005). Транспорт опасних материја, Саобраћајни факултет, Београд.
2. АДР 2013, Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета, Књига 1 и 2,
Уједињене нације, Њујорк и Женева.
3. Закон о превозу опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010).
4. Презентације са предавања и вежби.
Број часова активне наставе (недељно):
Студијски истраживачки
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Остали часови:
рад:
3
2
0
0
0
Методе извођења наставе:
Предавања, аудиторне вежбе, тимске презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Aктивност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинарски рад
20
Укупно
Укупно
50
50

