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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20001 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли пиротехничке материје које не изазивају експлозију спадају у 
класу 1? 

A да   

B не 

C да, уколико стварају експлозивне смеше у комбинацији са 
другим материјама 

D да, уколико развијају експлозивне гасове 

Решење (кључ одговора): да 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20002 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Материје које саме по себи нису експлозивне али могу стварати 
експлозивне смесе гаса, паре или прашине: 

A су материје класе 1 

B нису материје класе 1 

C су материје класе 9 

D су материје класе 7 

Решење (кључ одговора): нису материје класе 1 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20003 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: У колико подкласа су сврстане материје и предмети класе 1? 

A пет подкласа од 1.1 до 1.5 

B шест подкласа од 1.1 до 1.6 

C тринаест од A do S 

D није прописано по ADR 2013 

Решење (кључ одговора): шест подкласа од 1.1 до 1.6 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20004 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли се материје и предмети класе 1 разврставају у групе 
компатибилности? Ако да, у колико група?  

A Не, јер су разврстани у подкласе 

B Да, у 15 група од А до P 

C Да, у 14 група од А до В 

D Да, у тринаест од A do S 

Решење (кључ одговора): Да, у тринаест од A do S 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20005 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Која је главна опасност код материја класе 1? 

A токсичност 

B запаљивост 

C експлозивност 

D загушљивост 

Решење (кључ одговора): експлозивност 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20006 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта представља класификациони кôд материја и предмета класе 1? 

A UN број материје и листица опасности 

B број подкласе заједно са словом групе компатибилности 

C назив материје из Табеле А поглавља 3.2 ADR 

D UN број материје и број подкласе 

Решење (кључ одговора): број подкласе заједно са словом групе компатибилности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20007 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта су то пиротехничке материје по ADR? 

A "Материје, које саме по себи нису експлозивне, али могу 
стварати експлозивну смесу гаса, паре или прашине" 

B материје или смесе материја, којима треба постићи ефекат у 
виду: топлоте, светлости, звука, гаса, магле или дима или 
њихову комбинацију као резултат самоодрживих егзотермних 
хемијских реакција које протичу без детонације 

C "предмети који садрже једну или више експлозивних или 
пиротехничких материја" 

D предмети који су произведени ради стварања практичног 
дејства у виду експлозије, или неког пиротехничког дејства 

Решење (кључ одговора): материје или смесе материја, којима треба постићи ефекат у виду: 
топлоте, светлости, звука, гаса, магле или дима или њихову 
комбинацију као резултат самоодрживих егзотермних хемијских 
реакција које протичу без детонације 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20008 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: У које подкласе се сврставају ватрометна тела? 

A у подкласе 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 

B сврставају се у UN бројеве 

C у подкласе 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1,5 

D у подкласе 1,4, 1,5 и 1,6 

Решење (кључ одговора): у подкласе 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20009 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Уколико се транспортује опасна материја која припада подкласи 1.4 
класе 1, група компатибилности S, сертификат за возача: 

A није потребан 

B јесте потребан за класу 1 

C јесте потребан за све класе 

D јесте потребан али није потребан сертификат за класу 1 

Решење (кључ одговора): није потребан 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20010 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Класи 1 припадају: 

A органски пероксиди; 

B десензитизованe експлозивне чврсте материје 

C експлозивне материје и предмети са експлозивним 
материјама 

D све наведено под A, B и C истовремено 

Решење (кључ одговора): експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 20011 

Област/модул: Класификација ризика од експлозива и пиротехнике 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Дозволу за транспорт експлозивне робе који се у целини обавља на 
теритојију Републике Србије издаје: 

A подручна полицијска управа 

B Управа за транспорт опасног терета 

C министарство надлежно за послове одбране 

D министарство за заштиту животне средине 

Решење (кључ одговора): подручна полицијска управа 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21001 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Према ADR која количина експлозивних материја класе 1.4S se може 
транспортовати без потребе обележавања возила: 

A 50 килограма 

B 1000 килограма 

C неограничено 

D потребно је обележавање у сваком случају 

Решење (кључ одговора): неограничено 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21002 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Укупна маса терета класе 1, групе компатибилности 1.4S по 
транспортно јединици: 

A је условљена носивошћу возила 

B зависи да ли је возило EX/II ili EX/III 

C је одређена одредбама за заједничко товарење 

D је ограничена само за MEMU возила 

Решење (кључ одговора): је условљена носивошћу возила 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21003 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли се у горњој половини наранџастих табли може налазити други 
податак осим бројева за означавање опасности? Ако може, наведите 
који? 

A Може, подкласа и група компатибилности за класу 1 

B Може, број листице опасности робе који се превози са робом 
класе 1 

C Не, искључиво бројеви за означавање опасности 

D За превоз терета класе 1 потребно је користити наранџасте 
табле без UN броја и других ознака 

Решење (кључ одговора): Може, подкласа и група компатибилности за класу 1 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21004 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Комади са робом класе 1 морају бити обележени: 

A UN бројем 

B UN бројем, званичним називом и одговарајућом листицом 
опасности 

C само званичним називом 

D само одговарајућом ознаком опасности са навођењем 
подкласе 

Решење (кључ одговора): UN бројем, званичним називом и одговарајућом листицом опасности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21005 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Велике листице опасности морају бити постављене на MEMU возила: 

A Напред и позади 

B На обе подужне стране и позади 

C На обе подужне стране а напред и позади наранџасте табле 

D Довољно је поставити наранџасте табле напред и позади 

Решење (кључ одговора): На обе подужне стране и позади 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21006 (промена, ознаке у листице и велике листице) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако се због величине возила које превози терет класе 1 не може 
поставити велика листица опасности димензија 250 mm X 250 mm, 
потребно је: 

A поставити листице опасности димензија 100 mm X 100 mm 

B на возило монтирати носач за постављање велике листице 
опасности 

C само у горњу половину наранџасте табле ставити подкласу и 
групу компатибилности 

D коритити ротационо светло 

Решење (кључ одговора): поставити листице опасности димензија 100 mm X 100 mm 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 

 

 

- 18 - 
 

КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21007 (промењена, додат UN 0331) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Koja материја класе 1 се може транспортовати цистернама: 

A UN 0331, ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП B 

B МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ 

C ПРОЈЕКТИЛИ, са експлозивним пуњењем 

D ТРИНИТРОФЛУОРЕНОН 

Решење (кључ одговора): UN 0331, ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП B 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21008 (промена, убачено „осим 1.4S“) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Нето маса експлозива осим 1.4S по транспортној јединици: 

A зависи искључиво од носивости возила 

B зависи искључиво од тога да ли је возило EX/II ili EX/III 

C зависи од подкласе, групе компатибилности и да ли је возило 
EX/II ili EX/III 

D је ограничена само за MEMU возила 

Решење (кључ одговора): зависи од подкласе, групе компатибилности и да ли је возило EX/II ili 
EX/III 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари: Кориговано 26.10.2016. 

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21009 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Уколико се заједнички товари терет класе 1 и то 100 kg 
класификационог кода 1.1C и 200 kg класификационог кода 1.4G у 
смислу ограничења количине за транспорт: 

A Пошиљка се третира као 300 kg терета подкласе 1.1 

B Пошиљка се третира као 100 kg терета подкласе 1.5 групе 
компатибилности C јер се терет групе компатибилности C не 
узима у обзир 

C Пошиљка се третира као 300 kg терета подкласе 1.4 групе 
компатибилности G 

D Пошиљка се третира као 200 kg терета подкласе 1.4 групе 
компатибилности G 

Решење (кључ одговора): Пошиљка се третира као 300 kg терета подкласе 1.1 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21010 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: У смислу ограничења количине за транспорт, у укупном збиру, 100 kg 
теретa подкласе 1.4 групе компатибилности S се рачуна као: 

A 100 kg 

B 0 kg 

C 1000 kg 

D 100 kg теретa подкласе 1.1 групе компатибилности N 

Решење (кључ одговора): 0 kg 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21011 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Комади за отпрему класе 1 групе компатибилности А: 

A могу се товарити са комадима за отпрему свих других група 
компатибилности 

B могу се товарити са комадима за отпрему групе 
компатибилности S 

C могу се товарити са комадима за отпрему групе 
компатибилности N и тада се третирају као комади за отпрему 
групе компатибилности D 

D не могу се товарити са комадима за отпрему других група 
коматибилности 

Решење (кључ одговора): не могу се товарити са комадима за отпрему других група 
коматибилности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21012 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако се доле приказана листица опасности налази на комадима, значи 
да се транспортују: 

A радиоактивне материје 

B разне опасне материје и предмети 

C заразне материје 

D експлозивне материје или предмети са 
експлозивним материјама 

Решење (кључ одговора): експлозивне материје или предмети са експлозивним материјама 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21013 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако се доле приказана ознака опасности налази на комадима за 
отпрему, значи да се транспортују: 

A разне опасне материје 

B експлозивне материје или предмети са 
експолозивним материјама 

C запаљиви гасови 

D заразне материје 

Решење (кључ одговора): експлозивне материје или предмети са експолозивним материјама 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21014 (промена ознака у листица, избрисано за отпрему) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта представља слово "D" на доле приказаној листици опасности 
која се налази на  комадима? 

A подкласу 

B групу компатибилности материја и 
предмета 

C ознаку опасности експлозивне материје 

D категорију јачине разарања 

Решење (кључ одговора): групу компатибилности материја и предмета  

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21015 (промена ознака у листица, избрисано за отпрему) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта представља број "1.5" на доле приказаној листици опасности 
која се налази на комадима? 

A подкласу 

B категорију јачине разарања 

C групу компатибилности 

D ознаку опасности експлозивне материје 

Решење (кључ одговора): подкласу 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21016 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта значи када је место на листици опасности предвиђено за групу 
компатибилности без података? 

A експлозивно својство представља споредну опасност 

B да се ради о детонирајућој експлозивној материји 

C експлозивно својство представља главну опасност 

D да се ради о примарној експлозивној материји 

Решење (кључ одговора): експлозивно својство представља споредну опасност 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21017 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли се у доњем делу листице опасности која се налази на 
комадима за отпрему за материје класа 1 мора налазити број 1, као 
што је приказано на слици? 

A не мора се налазити 

B увек се мора налазити 

C мора се налазити само код подкласа 
1.1 и 1.2 

D није прописано по поглављу 5.2 ADR 

Решење (кључ одговора): увек се мора налазити 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21018 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ко је одговоран за припрему експлозива за превоз? 

A пошиљалац 

B превозник 

C возач 

D утоварилац 

Решење (кључ одговора): пошиљаоц 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21019 (промена ознака у листица, избрисано за отпрему) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Која је димензија листице опасности које се налазе на комадима 
предвиђена прописима ADR у mm?  

A 250 Х 250  mm 

B 300  Х 400  mm 

C најмање 100 Х 100  mm 

D најмање 250 Х 300  mm 

Решење (кључ одговора): најмање 100 Х 100  mm 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21020 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Који симбол се ставља на горњу половину листице опасност која се 
налази на комадима са експлозивним материјама и предметима 
подкласа 1.1, 1.2 и 1.3? 

A симбол у виду броја подкласе 1.1 

B симбол у виду бомбе која експлодира 

C симбол у виду броја подкласе 1.1, 1,2 и 1.3 

D симбол у виду слова "A" do "S" 

Решење (кључ одговора): симбол у виду бомбе која експлодира 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21021 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта је наведено у горњој половини листице опасности која се налази 
на комадима са експлозивним материјама и предметима подкласа 
1.4, 1.5 и 1.6? 

A наведена је група компатибилности 

B наведен је број подкласе 

C симбол бомбе која експлодира 

D може бити наведен број подкласе или симбол бомбе која 
експлодира 

Решење (кључ одговора): наведен је број подкласе 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21022 (промена ознака у листица, избрисано за отпрему) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта је наведено у доњој половини листица опасности које се налазе 
на комадима са експлозивним материјама и предметима подкласа 
1.4, 1.5 и 1.6? 

A број класе и слово групе компатибилности  

B број подкласе и слово групе компатибилности  

C симбол бомбе која експлодира 

D симбол бомбе која експлодира и слово групе 
компатибилности 

Решење (кључ одговора): број класе и слово групе компатибилности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21023 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли листице опасности које се налазе на комадима смеју да буду 
мањих димензија од прописаних, а уколико смеју наведите у којим 
случајевима? 

A не смеју јер је то прописано у ADR 

B смеју увек уз услов да су јасно видљиве 

C не смеју јер морају бити јасно видљиве 

D смеју ако то захтева величина комада и уколико остану јасно 
видљиве 

Решење (кључ одговора): смеју ако то захтева величина комада за отпрему и уколико остану 
јасно видљиве 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21024 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта је наведено додатно у доњој половини листица опасности које 
се налазе на комадима са експлозивним материјама и предметима 
изнад броја класе за подкласе 1.1, 1.2 и 1.3? 

A број подкласе и слово групе компатибилности 

B само број подкласе 

C број класе и слово групе компатибилности 

D симбол бомбе која експлодира 

Решење (кључ одговора): број подкласе и слово групе компатибилности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21025 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли је прописана боја за основу и симболе на листицама опасности 
за класу 1 по прописима ADR, а ако јесте којом бојом се означава 
основа , а којом симболи и бројеви? 

A није, морају бити само јасно видљиве 

B није јер су прописани само величина и изглед симбола 

C јесте, наранџаста за основу и црна за симболе и бројеве 

D јесте, бела за основу и црна за симболе и бројеве 

Решење (кључ одговора): јесте, наранчаста за основу и црна за симболе и бројеве 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21026 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли на великим листицама опасности треба наводити групе 
компатибилности, када транспортујете материје или предмете класе 
1 из једне групе компатибилности? 

A Може се навести, али није обавезно 

B Не треба се навести јер је довољно навести подкласу којој 
припада 

C Не треба се навести јер је довољно да се види да припада 
класи 1 

D Потребно се навести групу компатибилности 

Решење (кључ одговора): Потребно се навести групу компатибилности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21027 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли на великим листицама опасности треба наводити групе 
компатибилности, када транспортујете материје или предмете класе 
1 из две или више група компатибилности? 

A Није потребно према ADR 

B Поребно се навести групу компатибилности 

C Може се навести, али није обавезно 

D Не треба навести јер је довољно да се види да припада класи 1 

Решење (кључ одговора): Није потребно према ADR 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21028 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје или предмете са експлозивном 
материјом подкласе 1.4 групе компатибилности S. Каквим великим 
листицама опасности треба обележити возило? 

A Великом листицом опасности наранџасте основе и ознаком за 
подкласу 1.4 и словом S за групу компатибилности 

B Великом листицом опасности наранџасте основе и симболом 
бомбе која експлодира и ознаком 1 за класу 1 

C Не треба обележавати возило великим листицама опасности 

D Великом листицом опасности наранџасте основе и симболом 
бомбе која експлодира и ознаком за попдкласу 1.4 и словом S 
за групу компатибилности 

Решење (кључ одговора): Не треба обележавати возило великим листицама опасности 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21029 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Заокружите по коме редоследу полазећи од најопасније до најмање 
опасне подкласе се врши класификација подкласа код означавања 
великим листицама опасности када се превозе експлозивне материје 
или предмети више подкласа. 

A 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

B 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.4 

C 1.1, 1,2, 1.3 

D 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 

Решење (кључ одговора): 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21030 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје класификационог кода 1.5D са 
материјама или предметима подкласе 1.2. Какву ознаку за подкласу 
треба ставити на велике листице опасности на возило или контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.2 

B ознаку за подкласу 1.5 

C ознаку за подкласу 1.5D 

D ознаку за подкласу 1.1 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.1 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21031 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје и предмете подкласе 1.5 са 
експлозивним материјама или предметима подкласе 1.3. Какву 
ознаку за подкласу треба ставити на велике листице опасности на 
возило или контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.3 

B ознаку за подкласу 1.1 

C ознаку за подкласу 1.5 

D ознаку за подкласу 1.2 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.5 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21032 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје и предмете подкласе 1.3 са 
експлозивним материјама или предметима подкласе 1.2. Какву 
ознаку за подкласу треба ставити на велике листице опасности на 
возило или контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.3 

B ознаку за подкласу 1.2 

C ознаку за подкласу 1.5 

D ознаку за подкласу 1.1 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.2 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21033 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје и предмете подкласе 1.3 са 
експлозивним материјама или предметима подкласе 1.5. Какву 
ознаку за подкласу треба ставити на велике листице на возило или 
контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.3 

B ознаку за подкласу 1.5 

C ознаку за подкласу 1.1 

D ознаку за подкласу 1.2 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.5 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21034 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје и предмете подкласе 1.4 са 
експлозивним материјама или предметима подкласе 1.6. Какву 
ознаку за подкласу треба ставити на велике листице опасности на 
возило или контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.4 

B ознаку за подкласу 1.5 

C ознаку за подкласу 1.6 

D ознаку за подкласу 1.1 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.6 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21035 (промена ознака у листица) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите експлозивне материје и предмете подкласе 1.4 са 
експлозивним материјама или предметима подкласе 1.5. Какву 
ознаку за подкласу треба ставити на велике листице опасности на 
возило или контејнер? 

A ознаку за подкласу 1.4 

B ознаку за подкласу 1.5 

C ознаку за подкласу 1.1 

D ознаку за подкласу 1.2 

Решење (кључ одговора): ознаку за подкласу 1.5 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21036 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Која је димензија великих листица опасности које се налазе на 
возилима и контејнерима, према прописима ADR у mm? 

A 300 Х 400 mm 

B 250 Х 250 mm 

C 100 Х 100 mm 

D Није предвиђено у ADR, само да су одговарајуће боје за класу 
и да имају одговарајућу боју и симбол како би биле јасно 
уочљиве 

Решење (кључ одговора): 250 Х 250 mm 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21037 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Која је димензија наранџасте табле која се налази на транспортним 
јединицама у којима се транспортују опасни терети класе 1 
предвиђена прописима ADR у mm? 

A 100 Х 100 mm 

B 250 Х 250 mm 

C 300 Х 400 mm 

D 350 Х 250 mm 

Решење (кључ одговора): 300 Х 400 mm 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21038 (промена, додато „када је то потребно“, избачено „предмета“) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Које ознаке се стављају у горњи део наранчасте табле када је то 
потребно као број за обележавање опасности када се превозе 
материје класе 1? 

A ознака класификационог кода експлозивне материје 

B UN број експлозивне материје или предмета 

C број подкласе експлозивне материје или предмета 

D слово групе компатибилности експлозивне материје или 
предмета 

Решење (кључ одговора): ознака класификационог кода експлозивне материје 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21039 (промена, додато „када је то потребно“, избачено „предмета“) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Које ознаке се стављају у доњи део наранчасте табле када је то 
потребно када се превозе материје класе 1? 

A број подкласе експлозивне материје 

B слово групе компатибилности експлозивне материје 

C UN број експлозивне материје 

D ознака класификационог кода експлозивне материје 

Решење (кључ одговора): UN број експлозивне материје 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 

 

 

- 51 - 
 

КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21040 (промена, додато „када је то потребно“, избачено „који се 

ставља за материје класе од 2 до 9“, избрисано „предмета“) 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта се ставља у горњи део наранџасте табле код материја из класе 1 
када је то потребно уместо броја за обележавање опасности? 

A број подкласе експлозивне материје или предмета 

B UN број експлозивне материје или предмета 

C ознака 1 за класу 1 за експлозивне материје или предмете 

D број подкласе и слово групе компатибилности експлозивне 
материје 

Решење (кључ одговора): број подкласе и слово групе компатибилности експлозивне материје 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  
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Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 21041 

Област/модул: Посебни захтеви у вези паковања, обележавања и забранама 
заједничког товарења (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта је потребно, по додатним упутствима, да чланови посаде возила 
којим се превозе експлозивне материје подкласе 1.6 ураде у случају 
удеса или ванредних околности? 

A потражити заштиту и употребити заштитну маску 

B потражити заштиту и не задржавати се у подручјима котлине 

C употребити заштитну маску 

D потражити заштиту или удаљити се од прозора 

Решење (кључ одговора): потражити заштиту или удаљити се од прозора 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

  

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22001 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Утовар и истовар терета класе 1 у насељеном месту:  

A је дозвољен уз посебно одобрење 

B није дозвољен 

C је дозвољен али је потребно обавестити надлежне органе 

D је дозвољен с тим да се место претовара огради и прописно 
обележи 

Решење (кључ одговора): је дозвољен уз посебно одобрење 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22002 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Утовар и истовар робе класе 1 ван насељеног места: 

A је дозвољен уз посебно одобрење 

B није дозвољен 

C је дозвољен али је потребно обавестити надлежне органе 
или уколико се ради о хитним и неопходним операцијама 
предузетим из безбедоносних разлога 

D је дозвољен с тим да се место претовара огради и прописно 
обележи 

Решење (кључ одговора): је дозвољен али је потребно обавестити надлежне органе или 
уколико се ради о хитним и неопходним операцијама предузетим из 
безбедоносних разлога 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22003 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Приликом транспорта робе класе 1, рукавице као додатна опрема: 

A се морају налазити у возилу 

B нису неопходне 

C су потребне само за течне опасне робе класе 1 

D су потребне само за опасне робе подкласе 1.1 

Решење (кључ одговора): се морају налазити у возилу 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22004 (промена, терет у роба) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Возачи возила за транспорт опасне робе подкласе 1.4 групе 
компатибилности S: 

A морају поседовати сертификат за возача за основни и 
специјалистички курс за класу 1 

B морају поседовати сертификат за возача за основни курс 

C само морају поседовати потврду да су похађали одговарајућу 
обуку 

D морају само поседовати возачку дозволу одговарајуће 
категорије 

Решење (кључ одговора): само морају поседовати потврду да су похађали одговарајућу обуку 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22005 (промена, терет у роба) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Приликом транспорта опасног терета класе 1, пушење је забрањено: 

A само током утовара и истовара 

B све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини 
возила 

C све време осим у кабини возила 

D само у кабини возила 

Решење (кључ одговора): све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини возила 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22006 (промена, терет у роба) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Приликом транспорта опасног терета класе 1, употреба ватре је 
забрањена: 

A само током утовара и истовара 

B све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини 
возила 

C све време осим у кабини возила 

D само у кабини возила 

Решење (кључ одговора): све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини возила 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22007 (промена, убачено опасне) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Приликом транспорта опасне робе класе 1, употреба светлосних 
извора са отвореним пламеном је забрањена: 

A само током утовара и истовара 

B све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини 
возила 

C све време осим у кабини возила 

D само у кабини возила 

Решење (кључ одговора): све време, у возилу, током утовара и истовара и у близини возила 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22008 (промена, терет у роба) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Када се возила у конвоју која превозе опасан терет класе 1, морају 
зауставити ради утовара и истовара, растојање између возла мора 
бити најмање: 

A 50 m 

B 100 m 

C 150 m 

D 200 m 

Решење (кључ одговора): 50 m 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22009 (промена, терет у роба и додато „под“) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Надзор возила која транспортују опасну робу подкласе 1.1 је 
обавезан уколико је укупна маса у једном возилу више од: 

A 0 kg 

B 20 kg 

C 50 kg 

D 100 kg 

Решење (кључ одговора): 0 kg 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22010 (промена, терет у роба и додато „под“) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Надзор возила која транспортују опасну робу подкласе 1.5 је 
обавезан уколико је укупна маса у једном возилу више од: 

A 0 kg 

B 20 kg 

C 50 kg 

D 100 kg 

Решење (кључ одговора): 0 kg 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 

 

 

- 63 - 
 

КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22011 (промена, терет у роба и додато „под“) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Надзор возила која транспортују опасну робу подкласе 1.6 је 
обавезан уколико је укупна маса у једном возилу више од: 

A 0 kg 

B 20 kg 

C 50 kg 

D 100 kg 

Решење (кључ одговора): 50 kg 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22012 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Сви отвори на товарном простору на возилима EX/III током 
транспорта морају бити: 

A закључани 

B откључани 

C затворени без могућности отварања са унутрашње стране 

D отворени 

Решење (кључ одговора): Закључани 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22013 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Сва возила за транспорт терета класе 1 по конструкцији: 

A испуњавају исте захтеве 

B испуњавају различите захтеве тако да возила EX/II испуњавају 
строжије услове од возила EX/III 

C испуњавају различите захтеве тако да возила EX/III испуњавају 
строжије услове од возила EX/II 

D морају испунити миниум захтева за MEMU возила 

Решење (кључ одговора): испуњавају различите захтеве тако да возила EX/III испуњавају 
строжије услове од возила EX/II 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22014 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: По ADR моторна возила са највећом укупном масом већом од 16 тона 
за транспорт терета класе 1 морају имати аутоматски систем против 
блокирања точкова при кочењу и то: 

A само возила EX/II 

B само возила EX/III 

C и возила EX/II и возила EX/III 

D ни возила EX/II ни возила EX/III 

Решење (кључ одговора): и возила EX/II и возила EX/III 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари: Исправљено  према ADR 2017 10.07-2018. 

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22015 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: По ADR моторна возила са највећом укупном масом већом од 16 тона 
за транспорт терета класе 1 морају имати систем за дуготрајно 
кочење и то: 

A само возила EX/II 

B само возила EX/III 

C возила EX/II и возила EX/III 

D ни возила EX/II ни возила EX/III 

Решење (кључ одговора): возила EX/II и возила EX/III 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари: Исправљено  према ADR 2017 10.07-2018. 

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22016 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Товарни простор EX/II возила: 

A мора бити прекривен одговарајућом церадом 

B мора бити затворен крутим континалним површинама 

C не мора бити затворен 

D мора бити отворен због могућих експлозивних испарења 

Решење (кључ одговора): мора бити прекривен одговарајућом церадом 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22017 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Сви отвори товарног простора возила које превози опасну робу класе 
1 морају имати могућност закључавања: 

A само на возилима EX/II 

B само на возилима EX/III 

C на возилима EX/II и EX/III 

D само на MEMU возилима 

Решење (кључ одговора): на возилима EX/II и EX/III 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22018 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Систем за аутоматско гашење пожара на мотору морају имати: 

A ЕX/III возила 

B ЕX/II и EX/III возила 

C EX/III и MEMU возила 

D MEMU возилима 

Решење (кључ одговора): EX/III и MEMU возила 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Бојан Миљковић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22019 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта је потребно, по додатним упутствима, да ураде чланови посаде 
возила којим се превозе експлозивне материје подкласе 1.4 ураде у 
случају удеса или ванредних околности? 

A потражити заштиту или удаљити се од прозора 

B употребити заштитну маску 

C потражити заштиту 

D потражити заштиту и употребити заштитну маску 

Решење (кључ одговора): потражити заштиту 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22020 (промена, избачено „за отпрему“, ознаке у листице) 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Чиме је регулисано који комади са различитим листицама опасности 
се смеју, а који се не смеју товарити заједно у возило или контејнер? 

A писаним упутствима по законом о транспорту опасног терета 

B писаним упутствима за чланове посаде у складу са ADR 

C одредбама о забрани заједничког товарења и таблицама из 
7.5.2 ADR 

D транспортном документацијом коју пошиљалац уручује возачу 

Решење (кључ одговора): одредбама о забрани заједничког товарења и таблицама из 7.5.2 
ADR 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22021 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта представња ознака „Х” у пољу у табели о дозвољеном 
заједничком товарењу у возило или контејнер комада за отпрему 
који садрже материје или предмете класе 1? 

A да је заједничко товарење забрањено 

B да је заједничко товарење дозвољено 

C нема посебног значења јер се у табели уписују слова 

D не сме се превозити заједно 

Решење (кључ одговора): да је заједничко товарење дозвољено 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22022 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта представња празно поље у табели о дозвољеном заједничком 
товарењу у возило или контејнер комада за отпрему који садрже 
материје или предмете класе 1? 

A да је заједничко товарење забрањено 

B да је заједничко товарење дозвоњено 

C нема посебног значења јер се у табели уписују слова 

D не сме се превозити заједно 

Решење (кључ одговора): да је заједничко товарење забрањено 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22023 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Шта се узима као јединица мере код ограничења у погледу укупне 
количине експлозивних материја и предмета из класе 1 које се смеју 
транспортовати у једној транспортној јединици? 

A укупна тежина у kg 

B укупна нето маса у kg 

C укупна маса пуњења у kg експлозивних материја или укупна 
нето маса експлозивне материје која је садржана у предметима са 
експлозивном материјом 

D укупна бруто тежина у kg 

Решење (кључ одговора): укупна маса пуњења у kg експлозивних материја или укупна нето 
маса експлозивне материјекоја је садржана у предметима са 
експлозивном материјом 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22024 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли је "средство за испирање очију" као део личне заштитне 
опреме која се мора налазити у возилу неопходно код транспорта 
експлозивних материја или предмета из класе 1? 

A Да, обавезно је код свих подкласа 

B Није обавезно 

C Да, обавезно је само кад транспортујемо експлозивне 
материје са листицама опасности бројева 1.1, 1.2, и 1.3 

D Да, обавезно је само кад транспортујемо експлозивне 
материје са листицом опасности бројева 1.4, 1.5, и 1.6 

Решење (кључ одговора): Није обавезно 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22025 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR 8.5 S1 

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Колико мора бити растојање између возила која се крећу у конвоју 
којим се транспортују материје и предмети класе 1? 

A растојање од најмање 100 метара  

B растојање од најмање 50 метара   

C растојање које је потребно за безбедно одвијање саобраћаја 
по Закону о безбедности саобраћаја на путевима 

D није посебно регулисано према ADR 

Решење (кључ одговора): растојање од најмање 50 метара 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22026 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Превозите возилом количину од 17.000 kg експлозивне материје и 
предмета класе 1, подкласе 1.4, групе компатибилности "S". Да ли 
возило којим вршите превоз мора имати сертификат за превоза 
одређеног опасног терета? 

A Мора јер се транспортује количина која је већа од 16.000 кг 

B Мора јер се транспортује количина која је већа од 15.000 кг 

C Мора јер се овакав терет може транспортовати једино у 
возилима EX/II и EX/III 

D Не мора по прописима ADR 

Решење (кључ одговора): Не мора по прописима ADR 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22027 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако је u транспортној документацији наведен код ограничења за 
тунеле B1000C, кроз тунеле које категорије  је забрањен пролазак за 
возило које превози 2000 кг нето масе експлозива по транспортној 
јединици? 

A забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

B забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, D и E 

C забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C, D и E 

D забрањен је пролазак кроз тунеле категорије C, D и E 

Решење (кључ одговора): забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C, D и E 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22028 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако је u транспортној документацији наведен код ограничења за 
тунеле B1000C, кроз тунеле које категорије  је забрањен пролазак за 
возило које превози 900 кг нето масе експлозива по транспортној 
јединици? 

A забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

B забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, D и E 

C забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C, D и  

D забрањен је пролазак кроз тунеле категорије C, D и E 

Решење (кључ одговора): забрањен је пролазак кроз тунеле категорије C, D и E 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22029 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако је u транспортној документацији наведен код ограничења за 
тунеле C5000D, кроз тунеле које категорије  је забрањен пролазак за 
возило које превози 5.500 кг нето масе експлозива по транспортној 
јединици? 

A забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

B забрањен је пролазак кроз тунеле категорије C, D и E 

C забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

D забрањен је пролазак кроз тунеле категорије D и E 

Решење (кључ одговора): забрањен је пролазак кроз тунеле категорије C, D и E 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22030 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Ако је u транспортној документацији наведен код ограничења за 
тунеле C5000D, кроз тунеле које категорије  је забрањен пролазак за 
возило које превози 4.000 кг нето масе експлозива по транспортној 
јединици? 

A забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

B забрањен је пролазак кроз тунеле категорије  C, D и E 

C забрањен је пролазак кроз тунеле категорије B, C и E 

D забрањен је пролазак кроз тунеле категорије D и E 

Решење (кључ одговора): забрањен је пролазак кроз тунеле категорије D и E 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22031 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Која возила су намењена за превоз експлозивних материја и 
предмета класе 1 по ADR? 

A EX-1, EX-2 

B FX, OX, MEMU 

C EX/II, EX/III и MEMU 

D EX-1, EX-2, EX-3 

Решење (кључ одговора): EX/II i EX/III и MEMU 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 



  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 
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КАРТОН ЗАДАТКА 
Задатак број: 22032 

Област/модул: Возила и сертификати, несреће, прва помоћ (класа 1) 

Извор: ADR, Закон о транспорту опасне робе  

Облик задатка: Затворени вишеструки, четири понуђена одговора – један тачан 

Текст задатка: Да ли је за возила која су различита од оних која су декларисана као 
EX/II и EX/III по  ADR, када превозе експлозивне материје и предмете 
пoдкласе 1.4 групе компатибилности S, потребан сертификат за 
возило? 

A Да јер се превозе експлозивне материје и предмети класе 1 

B Није потребан сертификат за возило 

C Није потребан сертификат за возило, осим када се превози 
количина већа од 15 000 кг масе пуњења у кг експлозивне 
материје по транспортној јединици  

D Није потребан сертификат за возило, осим када се превози 
количина већа од 16 000 кг масе пуњења у кг експлозивне 
материје по транспортној јединици 

Решење (кључ одговора): Није потребан сертификат за возило 

Кључ за бодовање:  

Резултати еваулације 
задатка и коментари: 

 

Време за израду: 2 min.  Аутор: Владо Богићевић 

Колеге које су дале свој 
коментар: 

  

Коментари:  

 

 

 

 


