ОСНОВНИ КУРС
1) Када се опасни терет не сме товарити?
2) Штa означава врста опасности „TCF“ у класи 2?
3) Штa означава врста опасности „TFC“ у класи 2?
4) Штa означава врста опасности „TOF“ у класи 2?
5) Какву опасност представља број X338?
6) Какву опасност представља број 22?
7) Какву опасност представља број 90?
8) Какву опасност представља број 99?
9) Какву опасност представља број 238?
10)

Какву опасност представља следећа листица опасности:

11)

Какву опасност представља следећа листица опасности:

12)

Какву опасност представља следећа листица опасности:

13)

Kакву опасност представља следећа листица:
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14)

Шта представља следеће обележје:

15)

Kакву опасност представља следећа листица опасности:

16)

Kакву опасност представља следећа листица опасности:

17)

Kакву опасност представља следећа листица опасности:

18)

Kакву опасност представља следећа листица опасности:
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19)
20)

21)

Где се на возилу постављају велике листице опасности?
Шта значи обележје на пошиљци?

Шта значи ознака на слици?

22)
Који су услови за возаче возила за транспорт опасног
трета?
23)
Шта значи појам ADR?
24)
Ко од чланова посаде мора бити упознат са употребом
апарата за гашење?
25)
Које податке возач возила за транспорт опасног терета
треба на наведе приликом пријављивања ванредног догађаја
полицији?
26)
Ко надгледа утовар опасног терета на возило?
27)
Како морају бити причвршћене наранџасте табле на
возилу?
28)
Којих закона се возач мора придржавати у току транспорта
опасног терета?
29)
У колико класа по ADR споразуму су подељени опасни
терети?
30)
Шта је ADR сертификат за возача?
31)
Шта садржи исправа о транспорту опасног терета (ADR) ?
32)
Шта су писана упутства?
33)
Шта је ADR сертификат о одобрењу за возило?
34)
Kада је обавезна употреба средстава за личну заштиту?
35)
Чиме се могу обезбедити утоварени опасни терети?
36)
Чија је обавеза да у товарном листу утврди да опасан терет
који се превози одговара захтевима закона и ADR у погледу
врсте и начина паковања, масе појединачног комада за
отпрему и врсте опасности?
37)
Колико цифара може имати број опасности ?
38)
Шта представља број у доњем делу наранџасте табле?
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39)
Уколико у транспортном документу пише: УН 1789
ХЛОРОВОДИЧНА КИСЕЛИНА 8 II, шта представља УН
1789?
40)
Уколико у транспортном документу пише: УН 1789
ХЛОРОВОДИЧНА КИСЕЛИНА 8 II, ознака II представља?
41)
Шта означава „0“ после прве бројке на горњем делу
наранџасте табле?
42)
Шта означава „X“ у горњем делу наранџасте табле?
43)
Коју опасност представља број X362?
44)
Које су опасности од опасног терета класе 8?
45)
У коју класу спадају запаљиве гасови?
46)
Када је возач дужан да се упозна са писаним упутствима?
47)
Како изгледа листица опасности за класу 6.2 (боја, слика)?
48)
Шта значи ознака Y у ознаци за амбалажу 4G/Y/.....?
49)
Где се на возилу постављају листице опасности?
50)
Шта је наранџаста табла и које основне ознаке могу бити
на њој?
51)
Када се опасни терети не морају превозити у скаду са АДР
споразумом?
52)
Којим средствима се гасе пожари класе „C“?
53)
Ко од чланова посаде мора бити упознат са употребом
апарата за гашење?
54)
Које су врсте средстава (апарата) за гашење пожара класе
„A“?
55)
Којих су димензија наранџасте табле на возилу?
56)
Чиме се означава амбалажа и комади за отпрему?
57)
Које су димензије листица опасности за возило?
58)
Које су димензије листица опасности за амбалажу и комад
за отпрему?
59)
Шта значи „надзор возила“?
60)
На који начин ће се посада заштитити у случају ванредног
догађаја са опасним теретом означеним листицом опасности
2.3?
61)
Ко издаје документа за транспорт опасног терета?
62)
Како се превози празна и нечиста амбалажа и цистерне?
63)
Шта значи ознака „ломљив пакет“?
64)
Ако се на амбалажи налази ознака „Z“, може ли се у њу
паковати опасан терет амбалажне групе II? Зашто?
65)
Ако се на амбалажи налази ознака „X“, може ли се у њу
паковати опасан терет амбалажне групе I? Зашто?
66)
Шта треба да предузме возач возила за транспорт опасног
терета приликом ванредног догађаја?
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67)
Уколико је највећа маса возила мања од 3500 кг колико
против пожарних апарата се треба налазити у возилу?
68)
Уколико је највећа маса возила мања од 7500 кг колико
против пожарних апарата се треба налазити у возилу?
69)
Уколико је највећа маса возила већа од 7500 кг колико
против пожарних апарата се треба налазити у возилу?
70)
Уколико је највећа маса возила мања од 3500 кг колики
капацитет против пожарних апарата се треба налазити у
возилу? Како распоређених?
71)
Уколико је највећа маса возила мања од 7500 кг колики
капацитет против пожарних апарата се треба налазити у
возилу? Како распоређених?
72)
Уколико је највећа маса возила већа од 7500 кг колики
капацитет против пожарних апарата се треба налазити у
возилу? Како распоређених?
73)
Која опрема се мора налазити у возилу?
74)
За које опасне терете као додатна опрема у возилу мора да
се налази лопата, покривка за канале и прихватна посуда?
75)
Да ли чланови посаде смеју да отварају комад за отпрему?
76)
Да ли сме да буде укључен мотор приликом утовара и
истовара?
77)
Да ли је дозвољено пушење у току манипулативних радњи
са опасним теретом?
78)
Да ли возило са опасним теретом сме да се заустави или
паркира без употребе паркирне кочнице?
79)
Ако знак за тунел нема допунску таблу које је категорије је
тунел?
80)
Ако знак за тунел има допунску таблу на којој је слово „B“
које је категорије је тунел?
81)
Ако знак за тунел има допунску таблу на којој је слово „ D“
које је категорије је тунел?
82)
Ако знак за тунел има допунску таблу на којој је слово „E“
које је категорије је тунел?
83)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета „B“,
које је ограничење?
84)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета „B/E“,
које је ограничење?
85)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета
„C5000D“, које је ограничење?
86)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета „C/D“,
које је ограничење?
87)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета „D“,
које је ограничење?
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88)
Ако је кôд ограничења за тунеле целокупног терета
„B1000C“, које је ограничење?
89)
Која је намена „FL“ возила?
90)
Која је намена „OX“ возила?
91)
Која је намена „EX/II“ возила?
92)
Која је намена „AT“ возила?
93)
Која је намена „EX/III“ возила?
94)
Када возило има уређај за ограничавање брзине, коју
брзину подешена брзина не сме прећи?
95)
Шта је амбалажа за спасавање?
96)
Како треба бити обележена амбалажа зa спасавање?
97)
Где мора да се налази документација о опасном терету у
току транспорта?
98)
Како се обележавају боце за гасове?
99)
Шта је горење? Који су фактори (елементи) горења?
100) Где може да се врши утовар и истовар опасних терета?
101)

Која је улога сувозача?

102) Ко је дужан да се увери да је возило обележено и означено у
складу са ADR?
103) Ко мора да се увери да су на возило утоварени комади за
отпрему облепљени одговарајућим листицама?
104) Пре поласка на пут, да ли треба да извршите претходну
контролу возила, опреме и докумената?
105) У ком документу су описани ризици – опасности од опасних
терета?
106) Да ли возач сме да отпочне транспорт ако нема упутство о
посебним мерама безбедности за превожену материју?
107) Уколико нису испуњени услови за превоз опасних материја
возач ће:
108) Где морају да буду упутства о посебним мерама безбедности
приликом транспорта опасног терета?
109)

Класа 9 представља?

110)

Терети класе 4.2 су:
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111) На основу којих ознака се врши идентификација
опасности?
112)

Терете класе 4.3 у додиру са водом развијају?

113)

Која класа садржи оксидирајуће опасне терете?

114)

Која класа садржи запаљиве чврсте опасне терете?

115) Где можемо сазнати поступак са лицем које дође у додир са
опасном теретом?
116) Ако на возилу не постоји довољно велика површина за
постављање табле опасности, да ли се она може смањити? На
које димензије?
117) Када у товарном листу пише да се врши „превоз расутог
терета“, то значи?
118)

Да ли боја посуда за гасове има значење?

119) Када треба да скинете или прекријете табле и листице
опасности?
120)

Ко сме да се налази у возилу које превози опасне терете?

121)

Шта представљају следеће листице

122)

Шта представљају следеће листице
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123)

Шта представља следећа листица

124) Да ли сте дужни да у току утовара и истовара останете у
близини возила?
125) Да ли мотор мора да буде искључен у току утовара или
истовара опасног терета?
126) Шта ћете урадити уколико приликом преузимања опасног
терета утврдите да опасан терет није упакован у прописану
амбалажу?
127) Уколико приликом преузимања опасног терете утврдите да
амбалажа у коју је упакован оштећена?
128) Уколико приликом преузимања опасне терете на превоз
утврдите да је затварач на суду у који је смештена опасна
материја олабављен, ви ћете
129) Где можемо сазнати врсту опасности и последице које
може да изазове опасан терет ?
130)

Како возач проверава исправност возила и опасног терета?

131) Из ког документа може возач возила за транспорт опасног
терета да прочита које опасне терете не сме да вози у свом
возилу?
132)

Шта представља број опасности Х423?

133)

Шта представља број опасности 856?

134)

Која опасност прети од опасног терета класе 6.2?

135)

Шта представља број опасности 26?

136)

Којој класи припадају оксидирајући терети?
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137) Да ли је потребно одобрење за појединачни транспорт
запаљиве течности?
138) Шта значи када је опасан терет сврстан у I амбалажну
групу?
139)

Шта се подразумева под амбалажном групом?

140) Из ког документа можете сазнати да терет кој и превозите
може изазвати загађење воде?
141)

Шта се догађа ако опасна материја продре у земљу?

142)

Који су услови за настанак процеса горења?

143) Које су врсте средстава (апарата) за гашење пожара класе
„B“?
144) Које су врсте средстава (апарата) за гашење пожара класе
„C“?
145)

Који је поступак употребе „S“ апарата за гашење пожара?

146) Које су обавезе посаде возила уколико дође до разливања
или испадања опасног терета по путу?
147) У колико се квар или незгода возила за транспорт опасног
терета деси ноћу на који начин се обавештавају учесници у
саобраћају?
148) Када се возило принудно заустави ноћу или у условима
смањене видљивости, на којем размаку од возила (иза или
испред) се постављају наранџаста трепћућа светла?
149)

Какви морају бити идентификациони бројеви на таблама?

150) Уколико је величина и конструкција возила таква да не
постоји довољно велика површина за постављање табле
опасности, да ли се она сме смањити?
151) Када у товарном листу пише да се врши „превоз расутог
терета“?
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152) Када треба скинути или прекрити табле и листице
опасности?
153) Да ли на амбалажи опасног терета мора да буде исписан
„UN број“?
154) Из којих разлога је прописано да возило за транспорт
опасног терета мора бити затворено или покривено?
155) Шта значи када у товарном листу пише да превозите
„мешовити терет“?
156) Да ли могу да се превозе у расутом стању чврсти опасни
терети?
157) Уколико се након истовара утврди да је било цурења
опасног терета, шта треба предузети?
158)

Како се боце са опасним теретом пакују у возило?

159) Како се транспортује неочишћен посуде и празна амбалажа
за опасне терете?
160) Шта треба предузети уколико се приликом преузимања
опасног терета утврдите да није упакован у прописану
амбалажу?
161) Како се означава комад за отпрему са ломљивим
посудама?
162) Где се у транспортном документу налази податак о степену
опасности транспортованог опасног терета?
163)

Да ли се опасан може товарити у расутом стању?

164) Која је обавеза возача приликом утовара опасног терета у
комадима за отпрему?
165) Да ли за сва возила која транспортују опасан терет треба
ADR сертификат за возило?
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166) Да ли возач сме да одвоји прикључно возило које превози
опасан терет приликом паркирања?
167) Да ли возач сме да паркира возило на сваком
паркиралишту?
168) Која документација треба да се налази у возилу приликом
транспорта опасног терета?
169) Која је додатна заштина опрема за транспорт опасног
терета класе 4.1?
170) Како се означава комад за отпрему који се превози у
складу са ограниченим количинама?
171) Како се означава возило које транспортује ограничене
количине опасног терета?
172)

Kоја је улога сувозача?

173) Kо је дужан да се увери да је возило обележено и означено у
складу са ADR?
174) Kо мора да се увери да су на возило утоварени комади за
отпрему облепљени одговарајућим листицама?
175) Да ли треба да извршите контролу возила, опреме и
докумената пре поласка на пут?
176) У ком документу су описани ризици – опасности од опасних
терета?
177) Да ли возач смеда отпочне транспорт ако нема упутство о
посебним мерама безбедности за превожену материју?
178) Уколико нису испуњени услови за транспорт опасног
терета, возач ће:
179) Где морају да буду упутства о посебним мерама безбедности
приликом транспорта опасног терета?
180)

Која опасност прети од опасног терета класе 9?
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181)

Која опасност прети од опасног терета класе 4.2?

182)

На основу којих ознака се врши дентификација опасности?

183)

Опасни терети класе 4.3 у додиру са водом развијају?

184)

У коју класу се сврставају оксидирајући опасни терети?

185)

У коју класу се сврставају запаљиве чврсти опасни терети?

186) Где можемо сазнати поступак са лицем које дође у додир са
опасним теретом?
187) Ако на возилу не постоји довољно велика површина за
постављање табле опасности, да ли се она може смањити?На
које димензије?
188)

Да ли боја посуда за гасове има значење?

189) Када треба да скинете или прекријете табле и листице
опасности?
190)

Ко сме да се налази у возилу које превози опасне терете?

191)

Шта представљају следеће листице опасности?

192)

Шта представљају следеће листице опасности?
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193)

Шта представља следећа листица опасности?

194) Да ли сте дужни да у току утовара и истовара останете у
близини возила?
195) Да ли мотор мора да буде искључен у току утовара или
истовара опасног терета?
196) Шта ћете урадити уколико приликом преузимања опасног
терета утврдите да опасан терет није упакован у прописану
амбалажу?
197) Уколико приликом преузимања опасног терете утврдите
да амбалажа у коју је упакован оштећена?
198) Где можемо сазнати врсту опасности и последице које
може да изазове опасан терет ?
199) Како возач проверава исправност возила и опасног
терета?
200) Коју опасност опасног терета представља број опасности
606?
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