
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Мастер струковне студије Друмски саобраћај и транспорт
 

Назив предмета:  

ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА  Шифра предмета: МСТ33 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Овладавање теоријским и практичним знањима која су потребна за безбедно и ефикасно обављање 
транспорта опасног терета (робе) у друмском саобраћају. 

Исход предмета:   

Након положеног предмета студент ће бити оспособљен да правилно и ефикасно обави транспорт опасног 
терета (робе) у друмском саобраћају. Указивањем на опасности које постоје код припреме, транспорта и 
пријема опасне робе, студент ће бити способан да сагледа врсте и категорије опасности од опасног терета и 
сходно томе превентивно делује да заштити све учеснике у транспортном процесу и животну средину.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Правно регулисање транспорта опасне робе. Категорије опасности и класификација 
опасног терета. Амбалажа. Означавање и обележавање комада за отпрему. Стављање великих ознака 
опасности (плаката) и наранџастих табли на возило и возило-цистерну. Документација. Безбедносне 
обавезе учесника у транспорту опасне робе. Захтеви које треба да испуни посада возила. Ограничења 
возила за пролазак кроз тунеле. Општи захтеви за транспортне јединице и њихову опрему. Изузећа од 
примене АДР споразума. Превоз опасне робе под режимима "ограничене и изузете количине". Транспорт 
опасне робе у цистернама. Степен пуњења цистерни и теоријска знања о системима за пуњење и 
пражњење. Утовар, истовар и транспорт експлозивних материја и предмета са експлозивним материјама. 
Захтеви за конструкцију и одобрење возила која се користе за транспорт експлозивних материја и предмета 
са експлозивним материјама. Акција у случају ванредног догађаја – прва помоћ и заштита од пожара.  

Практична настава: Законска регулатива која уређује транспорт опасне робе. Одређивање безбедносних 
процедура у транспорту опасне робе. Посебне одредбе које се односе на мешовит утовар и ограничења за укупну 
количину по једној транспортној јединици. Зона утицаја опасног терета. Појам ризика у транспорту опасног 
терета. Индивидуални и друштвени ризик. Мапе друштвеног ризика. Анализа опасности од настанка ванредног 
догађаја. Утврђивање траса у оквиру анализе опасности. Презентација семинарских радова. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  

Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 10   
Семинарски рад 20   
Укупно 50 Укупно 50 
 


