
 
ПИСАНA УПУТСТВA У СКЛАДУ СА ADN 

Мере уколико дође до незгоде или ванредног догађаја 
 

 
У случају незгоде или ванредног догађаја до којих може доћи током транспорта, чланови 
посаде треба да предузму следеће мере када је безбедно и изводљиво: 

  
- Обавестити све остале особе на броду о хитном случају и држати их што је могуће 

даље од зоне опасности. Обавестити друге бродове у близини; 
 

- Избегавати изворе паљења, нарочито не сме да се пуши, да се користе електронске 
цигарете или слични уређаји или да се укључи било каква електрична опрема или 
инсталација која не испуњава захтеве за употребу у зони 1 (то значи да инсталације 
или опрема нису обележене црвеном бојом према 9.1.0.52.1, 9.3.1.52.2, 9.3.2.52.2 или 
9.3.3.52.2) и није пројектована за употребу у хитним случајевима; 

 
- Обавестити одговарајући орган, дајући што више информација о незгоди или 

ванредном догађају и укљученим материјама колико је могуће; 
 

- Чувати транспортна документа и план утовара лако доступним за спасилачке екипе; 
 

- Избегавати контакт или додир са изливеним материјама и удисање испарења, дима, 
прашине и паре, стајањем уз ветар; 

 
- Када је прикладно и безбедно, започети са малим/почетним пожарима; 
 
- Када је прикладно и безбедно, користити опрему на броду за спречавање цурења у 

водену средину и сакупљање изливених материја; 
 
- Ако је потребно и сигурно, обезбедити да брод не плута; 

 
- Када је потребно удаљити се од места незгоде или ванредног догађаја, саветовати 

друге да се удаље и пратити упутства одговарајућег органа; 
 

- Скинути контаминирану одећу и употребљену контаминирану заштитну опрему, 
извршити њено сигурно одлагање и опрати тело одговарајућим средствима; 

 
- Обратити пажњу на додатна упутства, у табели у наставку, која се односе на 

опасности за одговарајући терет. За транспорт комада или терета у расутом стању, 
подаци о опасностима морају се подударати с бројем узорка листице опасности; за 
транспорт у танкерима морају се подударати с подацима у складу са 5.4.1.1.2(c). 

 
  

 



Додатна упутства за чланове посаде у вези са поступцима које треба предузети, која се односе на особине 
опасности у транспорту опасних терета. 

Ознаке опасности и велике ознаке 
опасности, опис опасности 

Особине опасности Додатна упутства 

(1) (2) (3) 
Експозивне материје и предмети 

 
 
 
 
 

 1 1.5 1.6 

Може да има низ особина и последица као што 
је масовна детонација, ефекат распрскавања, јак 
пожар/ширење топлоте, стварање јаког 
светлосног ефекта, буке или дима.   
Осетљива је на удар и/или судар и/или топлоту. 

Пронађите заклон и 
држите се подалеко од 
прозора. 
Удаљите брод што је даље 
могуће од 
инфраструктурних 
објеката и насељених 
места. 

Експозивне материје и предмети 
 

Мала опасност од експлозије и пожара. Пронађите заклон. 
 

Запаљиви гасови 
 
 
 
 
 

2.1 

Опасност од пожара. 
Опасност од експлозије. 
Mогу бити под притиском. 
Опасност од гушења. 
Mогу изазвати опекотине и/или промрзлине. 
Садржај може да експлодира приликом 
загревања. 

Пронађите заклон. 
Држати се даље од ниских 
подручја. 

Незапаљиви, неотровни гасови 
 
 
 
 

2.2 

Опасност од гушења. 
Mогу бити од притиском. 
Mогу проузроковати промрзлине. 
Садржај може да експлодира приликом 
загревања. 

Пронађите заклон. 
Држати се даље од ниских 
подручја. 

Отровни гасови 
 
 
 
 
 

2.3 

Опасност од тровања. 
Mогу бити од притиском. 
Mогу изазвати опекотине и/или промрзлине. 
Садржај може да експлодира приликом 
загревања. 

Користите маску за 
евакуацију. 
Пронађите заклон. 
Држати се даље од ниских 
подручја. 

Запаљиве течне материје 
 
 
 
 

3 

Опасност од пожара. 
Опасностод експлозије. 
Садржај може да експлодира приликом 
загревања . 

Пронађите заклон. 
Држати се даље од ниских 
подручја. 

Запаљиве чврсте материје, 
самореагујуће материје, материје 

подложне полимеризацији и 
експлозивне материје умањене 

осетљивости 
 
 
 
 
 
 

4.1 

Опасност од пожара. Запаљива или сагорива, 
може да се запали на топлоти, од искре и 
пламена.  
Може да садржи самореагујуће материје које 
су склоне егзотермном разлагању услед 
дејства топлоте у контакту са другим 
материјама (као што су  киселине, једињења 
тешких метала или амини), услед трења или 
удара. То може да доведе до стварања штетних 
и запаљивих гасова и пара или до 
самозапаљења.  
Заптивена амбалажа може да експлодира 

услед дејства топлоте. 
Опасност од експлозије десензитивисаних 

експлозивних материја услед губитка средства 
за десензитивисање. 

 

3 3 

4 

 



Додатна упутства за чланове посаде у вези са поступцима које треба предузети, која се односе на особине 
опасности у транспорту опасних терета. 

Ознаке опасности и велике ознаке 
опасности, опис опасности 

Особине опасности Додатна упутства 

(1) (2) (3) 
Самозапаљиве материје 

 
 
 
 

4.2 

Опасност од пожара самозапаљењем 
приликом оштећења комада или истицања 
садржаја.  
Може бурно да реагује са водом. 

 

Материје које у контакту са водом 
емитују запаљиве гасове 

 
 
 
 

4.3 

 
Опасностод пожара и експлозије у контакту 
са водом. 

 
Исцуреле материје треба  
исушити посипањем/ 
покривањем. 

Оксидирајуће материје 
 
 
 
 
 

5.1 

 
Опасност од веома снажне реакције, запаљења 
или експлозије у контакту са горивим или 
запаљивим материјама. 

 
Избегавати мешање са 
запаљивим или сагоривим 
материјама (нпр. 
пиљевином). 

Oргански пероксиди 
 
 
 
 
 

5.2 

Опасност од егзотермног разлагања на 
повишеној температури у контакту са другим 
материјама (као што су  киселине, једињења 
тешких метала или амини) услед трења и 
удара. То може да води до стварања 
запаљивих гасова и паре које су штетне по 
здравље или до самозапаљења. 

 
Избегавати мешање са 
запаљивим или сагоривим 
материјама (нпр. 
пиљевином). 

Отровни гасови 
 
 
 
 
 

6.1 

Опасност од тровања удисањем,у контакту са 
кожом или гутањем. 
Опасност по водену средину. 

Користите маску за 
евакуацију. 

Заразне материје 
 
 
 
 
 

6.2 

Опасност од инфекције. 
Могу изазвати озбиљна обољења код људи 
или животиња.  
Опасност по водену средину. 

 

Радиоактивне материје 
 
 
 
 

7A 7B 
 
 
 
 
 

7C 7D 

 
Опасност од апсорбовања и спољног 
озрачивања. 

 
Ограничено време 
излагања  

4 

4 4 

5.1 

5.2 5.2 

RADIOACTIVE 

7 

 



Додатна упутства за чланове посаде у вези са поступцима које треба предузети, која се односе на особине 
опасности у транспорту опасних терета. 

Ознаке опасности и велике ознаке 
опасности, опис опасности 

Особине опасности Додатна упутства 

(1) (2) (3) 
Фисиони материјал 

(или материје) 
 
 
 
 
 

7E 

 
Опасност од нуклеарне ланчане реакције. 

 

Корозивне материје 
 
 
 
 
 

8 

Опасност од опекотина изаваних корозијом. 
У међусобном контакту, у контакту са водом 
или другим материјама може доћи до снажне 
реакције. 
Изливене материје могу да изазову корозивна 
испарења. 
Опасност по водену средину. 

 

Разне опасне материје и предмети 
 
 
 
 

 9 9A 

 
Опасност од опекотина. 
Опасност од пожара. 
Опасност од експлозије. 
Опасност по водену средину. 

 

Напомена:  1. За опасан терет са вишеструком опасношћу и за мешовити товар мора бити уважен сваки 
примењив назив (класификација).  

2. Горе наведена додатна упутства у колони (3) табеле могу бити прилагођена да би се 
приказала класа транспортованог опасног терета и транспортно средство. 

3. За опасности такође видети и називе у транспортном документу, Поглавље 3.2 табелеC 
колоне(5). 

Додатна упутства за чланове посаде у вези са поступцима и обележавање које треба предузети, која се 
односе на особине опасности у транспорту опасних терета 

Знак Особине (карактерисике) опасности Додатна упутства 

(1) (2) (3) 
 
 
 
 

Материје опасне по животну 
средину 

Опасност по водену средину.  

 
 
 
 
 

Повишена температура материје 

Опасност од опекотина изазваних топлотом. Избегавајте контакт са 
врелим деловима 

транспортне јединице и 
изливеним материјама. 

 
Опрема за личну и општу заштиту за предузимање (спровођење) општих и конкретних поступака у 

случају опасности на броду у складу са чланом 8.1.5 ADN 
Опрема прописана у колони 9, поглавља 3.2, Табели А и колони 18, Табеле C, треба да буде присутна на 
броду за све опасности наведене у транспортном документу. 
 

 


