Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 27/2013 од 22.3.2013.
године, а ступио је на снагу 30.3.2013.
На основу члана 42. став 5. Закона о транспорту опасног терета ("Службени
гласник РС", број 88/10),
Министар саобраћаја доноси

ПРАВИЛНИК
о програму и начину полагања испита за стручну
оспособљеност за обављање послова возача возила
за транспорт опасног терета, саставу комисије и
износу трошкова полагања испита
Члан 1.
Овим правилником прописује се програм и начин полагања испита за
обављање послова возача возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту:
испит), састав испитне комисије која проверава стручну оспособљеност за
обављање послова возача возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту:
Испитна комисија) и износ трошкова полагања испита.

Члан 2.
Испит се полаже по програму прописаном овим правилником који се
састоји од следећих испитних области:
1) Основног познавања транспорта опасног терета;
2) Специјалистичке области за транспорт у цистернама;
3) Специјалистичке области за транспорт експлозивних материја и
предмета (класа 1. АДР-а) и за транспорт радиоактивних материја (класа
7. АДР-а);
4) Области обнове знања.

Члан 3.
Питања из области Основног познавања транспорта опасног терета су:
1) главне врсте опасности;
2) информација о заштити животне средине путем надзирања транспорта
отпада;
3) одговарајуће превентивне мере и мере безбедности за разне врсте
опасности;
4) чињења након незгоде (прва помоћ, безбедност саобраћаја, основна
знања о употреби заштитне опреме, писана упутства итд.);

5) обележавање, олиставање, постављање великих листица опасности
(налепница) и наранџастих ознака;
6) шта возач треба, односно шта не треба да чини у току транспорта
опасног терета;
7) сврха и начин рада техничке опреме на возилима;
8) забранe утовара мешовитог терета у исто возило или контејнер;
9) мере предострожности које треба предузети у току утовара или истовара
опасног терета;
10) опште информације о грађанским обавезама;
11) информације о мултимодалним транспортним поступцима;
12) руковања комадима за отпрему и њихово слагање;
13) саобраћајна ограничења у тунелима и упутства о понашању у тунелима
(превенција незгода, безбедност, мере у случају избијања пожара или у
другим ванредним околностима, итд.);
14) питања свести о знaчају безбедности.
1)
2)
3)
4)

Питања из Специјалистичке области за транспорт у цистернама су:
понашање возила на друму, укључујући ту и померање терета;
посебни захтеви који се односе на возила;
општа теоријска знања о системима за пуњење и пражњење;
посебне одредбе које се примењују приликом коришћења ових возила
(сертификат о одобрењу за возило за транспорт опасног терета,
одобрена обележја, означавање великим листицама опасности и
означавање наранџастим таблама, итд.).

Питања из Специјалистичке области за транспорт експлозивних материја и
предмета (класа 1. АДР-а) и за транспорт радиоактивних материја (класа 7. АДР-а)
су:
1) посебне врсте опасности у вези са експлозивним и пиротехничким
материјама и предметима;
2) посебни захтеви за мешовито товарење материја и предмета Класе 1.
Питања из Области обнове знања су:
1) измене и допуне АДР-а.

Члан 4.
Правни извори за испитна питања из члана 3. овог правилника су:
1) Поглавље 8.2 Европског споразума о међународном друмском
транспорту опасног терета - (АДР) ("Службени гласник РС Међународни уговори", број 2/10);
2) Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10).

Члан 5.
Возач возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту: возач), полаже
испит пред Испитном комисијом коју образује Управа за транспорт опасног терета
(у даљем тексту: Управа).

Испитна комисија има председника и два члана.

Члан 6.
Испит за возача полаже се писмено.
У току полагања испита из области Основног познавања транспорта
oпасног терета, возач одговара на 40 питања у трајању од 60 минута.
У току полагања испита из Специјалистичке области за транспорт у
цистернама возач одговара на 20 питања у трајању од 30 минута.
У току полагања испита из Специјалистичке области за транспорт
експлозивних материја и предмета (класа 1. АДР-а) и за транспорт радиоактивних
материја (класа 7. АДР-а) Возач одговара на 20 питања у трајању од 30 минута.
У току полагања испита из Области обнове знања возач одговара на десет
питања у трајању од 20 минута.

Члан 7.
Пријава за полагање испита подноси се Управи и садржи:
1) име и презиме возача;
2) датум и место рођења возача;
3) место и адресу пребивалишта и држављанство возача;
4) ознаку категорије моторног возила за коју возач има возачку дозволу;
5) број важеће возачке дозволе;
6) податак о надлежном органу који је издао возачку дозволу;
7) потврду о извршеном стручном оспособљавању према програму по
којем возач полаже испит.
Пре полагања испита, испитна комисија проверава идентитет возача увидом
у јавну исправу са фотографијом.

Члан 8.
Успех возача на испиту оцењује се оценом "положио" или "није положио".
Возач је оцењен оценом "положио" ако је на испиту одговорио тачно на
најмање 70% питања.
У случају да је возач, на испиту, одговорио тачно на најмање 60% питања,
постављају му се додатна усмена питања.
Возач који није положио испит може поново полагати испит у року од 15
дана, од дана полагања испита.

Члан 9.
Испитна комисија саставља записник о току испита, који потписују
председник и чланови Испитне комисије.

Члан 10.
Трошкови полагања испита износе 6.000,00 динара и уплаћују се на посебан
рачун у корист буџета Републике Србије.

Члан 11.
Возачи који су до дана ступања на снагу овог правилника, започели стручно
оспособљавање према програмима прописаним Правилником о стручном
оспособљавању возача моторних возила којима се превозе опасне материје и
других лица која учествују у превозу тих материја ("Службени лист СФРЈ", број
17/91), полажу испит према тим програмима.

Члан 12.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 2 14. и члана 20. Правилника о стручном оспособљавању возача моторних возила
којима се превозе опасне материје и других лица која учествују у превозу тих
материја.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Број 110-00-5/2013-01
У Београду, 13. марта 2013. године
Министар,
Милутин Мркоњић, с.р.

