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Резиме: Кроз насеља Републике Србије саобраћају пошиљке опасне робе углавном у
непознатом обиму и врстама опасне робе. Безбедносни ризици транспорта опасне робе нису
били предмет студије процене ризика на нивоу Републике Србије осим пар парцијалних
студија за пројекте појединих објеката. Уређење саобраћајних токова опасне робе кроз
насеље је од изузетног значаја за објекте од посебног значаја за насеље. Овим радом истичемо
потребу за израдом студије процене ризика транспорта опасне робе кроз насеље која би се
стално ажурирала допунама проузрокованим инфраструктурним променама или променама
режима саобраћаја. Циљ ажурне студија процене ризика видимо у изради карте ризика
уграђене у генерални и детаљни урбанистички план насеља која омогућава развој хуманог
насеља. Основа за студију процене ризика је детаљно сагледавање саобраћајних токова
опасне робе у транзиту и снабдевању (нпр. болница, водовод – ако се користи хлор,...) али и
генератора опасног отпада на нивоу насеља. Систематичан приступ заштите виталних
објеката има свој израз у адекватном пројекту техничког регулисања саобраћаја, који би
омогућио не само заштиту виталних објеката него и уклањање возила са опасном робом са
транзитних саобраћајница (државни путеви I реда – намењени за транзитне токове опасне
робе) у време саобраћајних „шпицева“.
Кључне речи: насеље, безбедност саобраћаја, опасна роба, објекти
Abstract: Dangerous goods shipments are present in transport in unknown volume and kinds across
the cities of Republic of Serbia. Safety risks of dangerous goods transport have not been subject of
any state level risk assessment studies so far, except several partial studies of certain facilities.
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ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉА – ПРИЛОЗИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТОКОВА И
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Dangerous goods traffic streams regulation across cities is of vital importance for city facilities. This
work stresses the need for creation of Dangerous Goods Transport Throughout Cities Risk
Assessment Study. This study would be updated regularly with amendments due to infrastructural
and traffic regime changes. The final goal is to create risk charts in order to embed them to both
overall and detailed smart city urban plans. The basis for this study is detailed overview of dangerous
goods traffic streams in transit and city facilities supply. (e.g chlorine for hospitals, waterworks
facilities) and producers of dangerous waste within urban areas respectively. Systematic approach
to city facilities protection is visible through each appropriate project for traffic technical regulation.
This project would enable not only facilities protection, but also dangerous goods transportation
vehicles removal from transit city roads (city roads of first category) within traffic peak hours.
Keywords: City, safe transport, dangerous goods, significant objects

1.

УВОД

Транспорт3 опасне робе одавно је уобичајена појава. На релацијама између
насеља4 видимо по неколико возила која имају обележја прописана за превоз5
опасне робе.
Да се подсетимо, под опасном робом се подразумевају материје и предмети чији
транспорт је забрањен, односно дозвољен ако се обавља под условима
ADR/RID/ADN (Закон о транспорту опасне робе, чл. 3. т. 15). ADR/RID/ADN
представљају акрониме европских споразума за транспорт опасне робе у друмском,
железничком и водном саобраћају.
Употреба, тј. појава опасних материја или предмета ушла је у све сегменте
друштвене заједнице, породицу и привредна друштва, установе и јавни живот. Та
појава дешавала се постепено. Коинцидира са, такозваним, привредним развојем и
повећаном потребом за конфором.
Уређење, на јединствен начин у свету, транспорта опасне робе почиње објавом
тзв. Наранџасте књиге, односно Модел прописа Уједињених нација (UN Model
Regulations - Оrange Book)се 1957. године, која је протекле 2018. године доживела
20 издање. Исте године Европска економска комисија Уједињених нација (ЕЕК УН)
у Женеви припремила је Европски споразум о међународном друмском превозу
опасне робе (ADR). Основна карактеристика је класификација хемикалија у класе
опасности са јединственим списком УН бројева опасних материја и предмета са
подацима неопходним за транспорт.
Наранџаста књига, односно ADR 1957. године садржала је списак опасних
материја од око 1500 UN бројева разврстаних у девет класа. Данас их је око 3500
разврстаних у 13 класа. Нормативна пракса морала је бити устројена тако одговори
експанзији опасних материја или предмета и обезбеди услове за њихов безбедан
транспорт. Основне карактеристике ADR су посебни правни институти као што су:

3
У сврху овог рада појам транспорт користимо када је реч и о утовару, истовару, успутним складиштењу,
превозу,...
4 Појам „Насеље“ употребљен је у смислу значења према Закону о планирању и изградњи.
5
У сврху овог рада појам превоз користим када је реч о само о превозу, без утовара, истовара, ...
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амбалажа6, цистерна7 или покретна опрема под притиском8 посебно
конструисана, испитана, периодично контролисана и обележена за
транспорт опасне робе,
• возила, хомологована, испитана и контролисана сваке године, намењена
за превоз одређене опасне робе (као и железничка кола цистерне,
бродови),
• запослени: возачи возила за превоз опасне робе, радници који
манипулишу опасном робом, ...
• саветници за безбедност у транспорту опасне робе који су у привредном
друштву задужени да менаџменту предоче обавезе прописа транспорта
опасне робе који се односе на то привредно друштво.
У Србији, транспорт опасне робе уређен је Законом о транспорту опасне робе, и
подзаконским прописима за спровођење закона. Република Србија је потврдила
Европске споразуме о међународном друмском превозу опасне робе (ADR),
односно о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним
путевима (ADN) и Конвенцију COTIF чији је додатак Правилник о међународном
железничком превозу опасне робе (RID). Изграђена је инфраструктура овлашћених
центара за обуке саветника за безбедност, возача возила за транспорт опасне робе,...,
затим Именована су тела за оцењивање усаглашености амбалаже, покретне опреме
под притиском или цистерне који циљној групи која их примењује обезбеђује
могућност да испуне услове када је реч о прописима који се односе нпр. на
амбалажу, возила, запослене, цистерне и сл.
Битна напомена: европски споразуми надлежни су за међународни транспорт и
остављају свакој држави да на својој територији уреди посебне услове који нису у
супротности са ADR/RID/ADN, а које ти споразуми не уређују. Један од таквих
прописа који додирују тему овог рада је Правилник о начину транспорта опасног
терета кроз заштићене зоне (2015).
У овом раду пажња је усмерена на транспорт опасне робе у друмском саобраћају,
иако железнички превоз завређује исти приступ када је реч о ризицима у транспорту
опасне робе. Сетимо се само несреће у Вијаређу у Италији у јуну 2009. године када
је као последица исклизнућа пет кола из композиције воза који је превозио ТНГ од
стравичне експлозије двоје кола цистерне погинуло 30 грађана, више десетина су
повређени, две зграде су се срушиле, огроман број грађана је евакуисан у градску
скупштину и шаторе на градском тргу. Код нас, ранжирне станице су или у ткиву
насеља или у непосредној близини. За ранжирне станице, RID, али и подзаконски
пропис, уређују обавезу израде Интерног плана за хитне интервенције у ранжирним
станицама што данас коорелира са новим Законом о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама (2018).
•

Под амбалажом подразумевамо једну или више посуда са саставним деловима да би посуда задржала и
чувала опасну материју од стакла, картона, пластике, дрвета, метала, али и њихових комбинaција.
7
Под цистерном подразумевамо тело са опремом за руковање и конструктивном опремом које може бити
трајно причвршћено на конструкцију возила тј. трајно причвршћене цистерне, затим контејнер цистерне,
демонтажне цистерне, преносиве цистерне.
8
Под покретном опремом под притиском подразумевамо боце, свежњеве боца, бурад, МЕГЦ (гасни
контејнер са више елемената), батеријско возило (возило које се састоји од више елемената повезаним
спојном цеви и трајно причвршћени на то возило).
6
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Видљиви део превоза опасне робе одвија се саобраћајницама које нису
забрањене за теретни саобраћај (када је реч о возилима цистернама), односно мањим
доставним возилима.
Тренутно се не зна колики је део превоза опасне робе изван видљивог. Познато
је да се нпр. боце са хлором возе без посебних безбедносних процедура до фабрика
воде или спортских базена у насељима. Није познато ни колико су лица која превозе
опасну робу упозната са ризицима којем излажу себе и друге.
Није довршено успостављање система транспорта опасне робе у Републици
Србији започето оснивањем Управе за транспорт опасног терета 2013., отуда и
поменуте непознатости. Важећа издања ADR/RID/ADN се, почев од 2013., на сваке
две године објављују. То је јако важно за циљну групу која поступа по тим
споразумима. Оно што недостаје је адекватна кадровска и материјална опремљеност
државне управе:
• за управни надзор код привредних друштава и других правних лица која
према овлашћењу, односно именовању надлежног државног органа
пружају услуге учесницима у транспорту опасног терета (Закон о
транспорту опасне робе, чл. 3. т. 28),
• за инспекцијски надзор код свих учесника у транспорту опасне робе са
проценом ризика из инспекцијског надзора,
• формирање база свих учесника у транспорту опасне робе у Републици
Србији,
• у склопу придружења ЕУ доношење нових прописа је императив у којем
се догађа врло негативна појава, а то је преклапање обавеза из
различитих закона што се мора врло брзо решавати због деструктивног
утицаја на терену.
2.

ШТА ЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО ТРАНСПОРТОМ ОПАСНЕ
РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Кроз већину насеља у Србији воде токови опасне робе. У тим насељима постоје
објекти који користе, складиште или производе опасне материје или предмете, и до
којих се морају превести опасне материје. Мало је насеља у којима није било до
скора производних погона у којима се опасне материје не прерађују или производе.
Тачније, нема индустријских објеката, чак ни предузетничких који не користе
опасне материје или предмете, од машинске, грађевинске до прехрамбене
делатности. И у делатности услуга такође срећемо опасне материје. У здравственим
установама користе се медицински гасови из стабилне или покретне опреме под
притиском. Сетимо се апарата за радиолошка снимања у здравственим установама.
Ти апарати се снабдевају радиоактивном материјом да би функционисали. Још увек
има хладњача које користе амонијак за хлађење. Опасне материје и предмети су
свугде око нас. Због ризика којима су изложени грађани, на паковањима у
малопродајној мрежи намењеним за широку употребу, налази се телефонски број
0113608440 дежурног токсиколога Националног центра за контролу тровања.
Углавном, нису познате количине опасне робе, нити су познате врсте тј. класе
опасне робе се крећу кроз насеље. Обавезе које уводе нови прописи о извештавању
надлежних органа о свом пословању, о ризицима, о плановима за обраду тих ризика
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у извесној мери ће пружити информације о потенцијалном ризику који су везани за
поједино привредно друштво. У ту категорију спадају и привредна друштва у
подручју услуге саобраћаја. Ипак то нам не пружа одговор на тему нашег рада, али
представља добру базу за даљи рад.
На путевима кроз насеља уочавамо возила опремљена наранџастом таблом,
напред и позади, на возилима цистернама постављене су и са стране сличне табле
које садрже бројеве у горњем и доњем делу. Поред наранџасте табле, виђамо и
квадратне ознаке постављене по дијагонали, усправно, различитих боја и бројева на
њима тзв. листице опасности посебно за сваку класу опасности.
И поред великог броја донетих прописа у последњих неколико година, ризици
су и даље у категорији непредвидивих, а то отвара могућности за велике несреће са
тешким последицама по становништво у целини.
Објекти који су посебно осетљиви су здравствене установе, нарочито болнице и
то, од опасне робе која је у кругу болнице и налази се у опреми под притиском или
покретној опреми под притиском, у депоима и посудама за одлагање инфективног
отпада (на чему је од 2013. године доста урађено). Ипак, пажња је усмерена на
опасну робу која се налази у превозу поред таквих установа. Тренутно, није познато
шта се превози поред болнице, да ли се и каква опасна роба налази у паркираном
возилу у близини болнице што је, уосталом, заједничко за све виталне објекте у
насељу који су (или могу бити) изложени утицају ванредног догађаја са опасном
материјом у транспорту.
У даљем прегледу објеката који су посебно осетљиви (нема оних који то нису!)
посебно истичемо дечије вртиће и друге установе за збрињавање и потребе
предшколске деце. Образовне установе основног, средњег и високошколског
образовања такође су веома осетљиве због дечије популације и уопште популације
младих. У сличну категорију спадају и установе и објекти за негу и боравак старих
особа тзв. геронтолошки центри. Набрајање осетљивих објеката у овом раду има за
циљ само да наговести зашто се овакав рад појављује и у ком правцу је остварење
смисла наших напора.
Снабдевање пијаћом водом је од виталног интереса за становништво.
Водоизворишта су у непосредној близини насеља и та подручја су посебно осетљива
и морају бити заштићена. Познато је да једна литра уља загади милион литара воде.
Имамо ли такву свест или боље речено, да ли довољно радимо на томе да сви који
утичемо на квалитет воде помогнемо и другима да схвате да непажљиво поступање
са отпадним уљем, са отпадном амбалажом од пестицида, фунгицида, биоцида и сл.,
директно угрожава здравље наше деце? Да не помињемо тзв. адитиве и емулгаторе
и друге додатке којима се због профита контаминира храна за нашу децу. Ипак, то
није директна тема овог рада.
Комуналне службе тј. запослени у градској чистоћи који односе смеће из
домаћинстава сусрећу се, с времена на време, са утицајем неке хемикалије која је
завршила у контејнеру за отпад из домаћинства.
Графичка индустрија, које у сваком насељу има у релативно великом броју је, за
разлику од периода пре седам, осам година, мање потенцијално угрожавајућа, јер је
унапређена технологија преласком на дигиталну. Због високе цене потпуне
дигитализације велики број штампарија још увек је на старом режиму који генерише
опасан отпад. Новим прописима утврђене се обавезе управљања отпадом, постоје
сакупљачи опасног отпада. Није познато у којој мери и где данас завршава чврсти
отпад (празни контејнери, пакети филмова, застарели материјали, оштећене плоче,
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развијени филмови, материјали из пробне производње и сл.) и отпадне воде (које
садрже уља за подмазивање, боје, раствараче за чишћење, фотографске хемикалије,
киселине, базе, средства за премазивање плоча, као и метале као што су сребро,
гвожђе, бакар, хром, баријум) (др Анита Петровић Герић, 2012: 9,10).
3.

СВЕСТ О РИЗИКУ ОД ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Може да се очекује да обавезе из Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (2018) које се односе на локалну самоуправу
пруже исцрпан одговор на већи део питања које је тема овог рада. То је неопходна
база за уређење токова саобраћаја возила са опасним теретом која свакако у
лимитираним условима ограничених путних капацитета неће искључити опасну
робу из саобраћаја, али ће допринети управљању ризиком. Помињање виталних
објеката у насељу је у функцији доприноса развијању свести о ризику.
Ризик у транспорту опасне робе кроз насеље, у сврху овог рада, подразумева
вероватноћу настанка ванредног догађаја у транспорту опасне робе. Фокус је на
вероватноћи настанка ванредног догађаја у превозу опасне робе кроз насеље на коју
утиче више различитих фактора, као нпр. техничка исправност возила, техничка
исправност амбалаже, покретне опреме под притиском, односно цистерне,
контејнер-цистерне и др.
Свест о ризику је у статусу отвореног питање, иако се некима може чинити као
сувишно питање на које је одговор очигледан чак и лаику да не говоримо стручњаку
из области транспорта опасног терета.
Од човека до човека, односно од стручњака до стручњака нивои свести о ризику
су различити. Разликују се по дубини и ширина познавања и вербализовања
последице ванредног догађаја са опасном робом у транспорту. С обзиром да нивои
свести о ризику и сам ризик представљају посебно подручје истраживања у овом
раду ћемо се задржати само на овој напомени.
Ипак, познавајући начин формирања свести о ризику од опасне робе у
транспорту, кроз вишедеценијско бављење питањима и ризицима транспорта
опасне робе, може се са сигурношћу рећи да се свест о ризику не формира у неком
коначном догађају или ограниченом процесу у смислу, није је било па је сад има.
Тако се не може формирати свест о ризику. Она се формира ширењем и
продубљењем знања из различитих сегмената широке области транспорта опасне
робе која се често, погрешно поистовећује са превозом опасне робе. Под
„продубљивањем знања“ подразумева се попуњавање појединих празних места у
теоретском познавању појединости које носе део ризика транспорта опасне робе, с
тим да је за формирање функционалне свести о ризику, неопходан лични увид тј.
искуство последице деловања опасне материје, али и последице нестручног
руковања опремом амбалаже, посуде или цистерне. Под „функционалном свести“ о
ризику од транспорта опасне робе подразумева се способност за давање исцрпног
одговора, који се потврђује у пракси, на свако конкретно питање које може бити
отворено при разматрању ризика транспорта опасне робе у конкретним условима у
насељу. Када се помиње „исцрпан одговор“, подразуме се решење на постављено
питање којим се непредвидив ризик своди на прихватљив (с аспекта применљивих
одредби важећих прописа, стандарда, норми и сл.), односно којим се непредвидив
ризика смањује уз јасно дате услове под којима се може свести на прихватљив, у
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контексту у којем се тражи одговор. И на крају, под „контекстом“ подразумева се
скуп свих чинилаца који могу довести до ванредног догађаја у транспорту опасне
робе, почев од техничких аспеката транспорта опасне робе до субјективних
околности учесника у транспорту опасне робе.
Правилником о саобраћајној сигнализацији (2017) уведена три саобраћајна знака
II-8 (забрана саобраћаја за возила која превозе материје које могу да изазову
загађење воде) и II-9 (забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив, односно
лако запаљиве материје), односно II-9.1 (забрана саобраћаја возилима која превозе
опасне терете) који означавају пут или део пута на коме је саобраћај таквим возилим
забрањен. Овакви саобраћајне знакови се веома ретко могу видети.
Управљање ризиком је у надлежности више прописа, последњи објављени је
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
Управљање ризиком је предмет такође и Акта о процени ризика према Закону о
безбедности и здрављу на раду, али за нас је Безбедносни план најважнији документ
о управљању ризиком који проистиче из највишег правног акта, из европског
споразума ADR 1.10.3.2 (у уводном делу поменут је и RID).
Сва три акта, Процена ризика од катастрофе, Акт о процени ризика и
Безбедносни план су акти безбедносног карактера са проценом ризика по живот и
здравље људи и животну средину са незнатним разликама. Акт о процени ризика
даје нагласак на радном месту, Безбедносни план је усмерен на опасност од
масовних разарања и губитака људских живота до која може да доведе злонамерни
утицај са стране, а План ризика од катастрофе биће сачињен према акту који донесе
Влада (у време припреме рада Уредба о томе још није донета), али несумњиво је из
истог подручја ризика по живот и здравље људи и животну средину који могу бити
угрожени делатношћу привредног субјекта (наравно уз елементарне непогоде и
друге узроке).
4.

РИЗИЦИ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Када говоримо о капацитету опасности неке материје која је сврстана под УН
број ADR треба да имамо на уму да класификација материје у класу опасности за
транспорт није идентична са пуним капацитетом опасности те материје који
представљају све опасне особине и које се одмах испољавају или се под одређеним
условима могу испољити. Пример бензин (УН 1203) који спада према ADR у класу
3, тј. у запаљиве материје са тачком паљења од највише 60оC, може приликом
истицања из оштећене амбалаже тј. цистерне уз присуство извора паљења довести
и до експлозивне реакције. Следећи пример са винил хлоридом је врло поучан. То
је према ADR гасовита материја класе 2 УН 1086 која је запаљива. Остале особине
као што су експлозивност под одређеним условима и канцерогеност. Његовим
саогоревањем добија се гасовита материја фолген која се користи за производњу
бојних
отрова
(http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:149511spasavanje - beograda, 11.2.2019.).
Оваквих примера има наравно много и то је познато или би требало да буде
познато токсиколошким екипама здравствених установа.
Поред наведених примера опасности које потичу од особина материје која се
ослободи у транспорту опасне робе, посебно значајно подручје ризика је оно које
потиче од начина паковања под притиском нпр. гасова техничких, медицинских али
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и најраспрострањенијег тачног нафтног гаса који има широку примену као
енергетски гас од индустријских до угоститељских објеката, као и у домаћинствима.
Руковање покретном опремом под притиском захтева упознатост са начином
руковања и ризицима неодговарајућег поступања са том опремом које директно
угрожава особу која рукује опремом, али и особе у непосредном окружењу.
Од потенцијалне опасности опасне робе у транспорту прелазак у непосредну
опасност могућ је на више начина:
• употребом неисправне амбалаже, посуде под притиском или цистерне
за транспорт опасне робе која је намењена за транспорт опасне робе,
• употребом амбалаже, посуде под притиском или цистерне која није
намењена за транспорт опасне робе (или односне опасне робе),
• неисправним руковањем опремом посуде са опасном робом превозне
јединице (нпр. за одржавање температуре опасне материје),
• саобраћајним незгодама у којима су учествовала возила са опасном
робом,
• екстремни временски услови.
Случајеви ослобађања опасне материје који потичу од неисправне амбалаже,
посуде под притиском или цистерне намењене за транспорт опасне робе су
местимични. Данас је могуће у Републици Србији набавити нову покретну опрему
под притиском или цистерну са одобрењем типа или признањем одобрења типа који
је издао инострани орган. Нешто компликованија је ситуација са амбалажом,
картонском, дрвеном, пластичном, комбинованом и сл. која је намењена за
транспорт опасног терета, али и ту су видљиви помаци у односу на претходни
период. Ипак нешто чешћи су случајеви код IBC (велико средство за паковање, у
Србији најчешће комбинован метал пластика) код којих је било случајева цурења
на оштећену славину због чега се мора пажљиво руковати при утовару или истовару,
односно при слагању један на други.
Није ретка употреба амбалаже, посуда под притиском или цистерни, као и IBC
која није намењена за транспорт опасне робе. Што због изостанка стручних
контрола и инспекцијског надзора у пуном капацитету према броју учесника у
транспорту опасне робе што због непознавања или игнорисања ризика, има примера
са оваквим злоупотребама са веома тешким последицама по живот и здравље људи
и околине. Било је појава при увозу нпр. пестицида из Кине који су упаковани у
јефтинију амбалажу од рециклираног материјала у контејнер, која се распадала при
дистрибутивном транспорту и манипулацији при истовару/утовару.
У нешто ређу групу ванредних догађаја спадају они до којих долази због
неисправног руковања опремом за одржавање температуре која се налази на
транспортним средствима нестабилних опасних материја (као што су пероксиди)
које се морају одржавати у одређеном температурном режиму. С обзиром да у
Србији немамо развијене прерадне капацитете који користе пероксиде због којих би
транспорт био чешћи, пажња је усмерена према транзиту оваквих материја.
Ситуације које носе највећи ризик ослобађања опасне материје су саобраћајне
незгоде приликом којих до ослобађања опасне материје долази услед силине
деформације посуде. Ови примери су карактеристични за:
• брзине веће од дозвољених за насељено место које се углавном
остварују на државним путевима I и II реда непосредно поред или кроз
насеље када је реч о возилима цистернама:
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незгода коју је проузроковало друго возило,
или возило цистерна због нпр. нестручног управљања које
ствара таласање товара у кривинама или кружним токовима у
мери која доводи до превртања,
o или због техничке неисправности система за кочење,
компатибилност ебс и абс система тегљача и полуприколице
што такође врло често доводи до превртања, и сл.;
• за неправилно товарење на/у превозну јединицу, односно за техничку
неисправност возила.
Као последицу неправилног товарења или неприлагођене брзине у насељу, висок
потенцијални ризик је код оне категорије возила која учествују у саобраћају на
жалост и без основних ознака на возилу (комби најчешће) као што је нпр. боце са
хлором за водовод у насељу или активном материјом за производњу пестицида и сл.
Екстремни временски услови значајно повећавају вероватноћу ванредних
догађаја у транспорту опасне робе посебно у ситуацијама застоја у саобраћају
проузрокованих тзв. саобраћајним чеповима или кваровима на возилу односно
административним разлозима. Ситуације саобраћајних чепова су све чешће у већим
насељима чији развој није праћен додатном саобраћајном инфраструктуром
посебно у време радова на одржавању саобраћајница
Има индиција да се опасна роба превози и брзом поштом, без упознатости
особља са ризиком којем се излажу. Надамо се да су то врло ретки примери.
Паркирањем возила цистерни нарочито из различитих разлога, прописаног
одмора возача, личне потребе возача, поштовања прописане процедуре нрп.
царинске, возила која превозе опасну робу, посебно возила цистерни при високим
летњим температурама, повећава се ризик од настанка ванредног догађаја чега смо
били сведоци протеклих година са процуривањем на вентилу (посебно код
железничких кола цистерни) на повећаним температурама. Тај ризик се повећава
уколико је више возила цистерни у непосредној близини паркирано.
o
o

5.

ЗАКЉУЧЦИ

Уређење транспорта опасне робе кроз насеље је у потпуно запуштеном стању у
Републици Србији. Масовна је појава да на саобраћајницама нема саобраћајних
знакова за забрану саобраћаја возилима која превозе опасне материје.
Неопходно је да пројектом техничког регулисања саобраћаја локалним путевима
кроз насеље ово питање буде решено у што краћем периоду.
Веома је важно при том, због поштовања процедуре јавне набавке да пројектни
задатак предмета јавне набавке (Пројекат техничког регулисање саобраћаја на
уличној мрежи насеља) садржи исцрпно спецификован захтев за уређење токова
саобраћаја возила са опасном робом. Циљ пројекта треба да оствари забрану
саобраћаја поред објеката приоритетне заштите, забрану паркирања у целини у
насељу, али и регулисање саобраћаја са допунским таблама којима ће се у вршном
часовном оптерећењу из саобраћаја искључити возила са опасним материјама.
Потребно је овим пројектом омогућити саобраћај доставних возила која снабдевају,
али уз забрану снабдевања бензинских станица у периоду од 6.00 до 20.00 часова.
Очекујемо да, уређење транспорта опасне робе кроз насеље, буде подстицај за
израду Студије процене ризика транспорта опасне робе у Републици Србији која ће
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генерисати допуну Генералног урбанистичког плана и Детаљног урбанистичког
плана, картама ризика поред саобраћајница са финансијским изразом за подстицање
градње објеката у делатностима које нису толико осетљиве као нпр. прехрамбена.
Веома је важно да учесници у транспорту опасног терета буду стимулисани да
поштују прописе, не само казненом политиком него пре свега кроз смањење намета
њиховом пословању. Под наметом подразумевамо захтеве различитих прописа у
истом подручју, управљања ризиком настанка ванредног догађаја. Државна управа
свакако може пронаћи механизам да растерети привредне субјекте вишеструких
трошкова за акте којима се управља ризиком од ванредног догађаја. Потребно је да
приоритет имају акти настали као обавеза из међународних прописа, као виших
правних аката у односу на законе. Такође, сви учесници у транспорту опасне робе,
који су се организовали према стандардима SRPS EN 9001 и 14001 морају имати
другачији третман пред захтевом за неким од поменутих аката управљања ризиком
од настанка ванредног догађаја, катастрофе и сл.
6.
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