АДР – ЕЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА
К
А ЗА МЕЃУН
НАРОДЕН ПР
РЕВОЗ НА ОП
ПАСНИ МАТТЕРИИ ВО ПАТНИОТ
СООБРА
АЌАЈ

АДР Кон
нвенцијата преставува меѓународ на законскаа регулатива
а со која сее регулира превозот
п
на опасни материи во патниот сообраќај.
равни и фи
изички лица
а кои вршаат подготоввка, превоз,, товарање,, претовара
ање или
Сите пр
истовар
рање на опаасни матери
ии, или ако во текот на превозот, на било коој начин до
оаѓаат во
контактт со опаснитте материи, мораат да бидат соодветно стручно оспособ ени за да можат
м
на
безбедеен начин да бидат вклучени во преевозот на оп
пасните мате
ерии.
За опассни материи
и се сметаат сите ониее материи кои
к што при
и производдството, ракувањето
(пакување, товарање, превоз, истоварањ
ње), како и при нивно
ото користеење, предсттавуваат
ијална опассност по жи
ивотот и здрравјето на луѓето,
л
мате
еријалните добра и се
екако по
потенци
животнаата срединаа.
Основната законскка регулатив
ва со која сее регулира превозот
п
на
а опасните м
материи во патниот
дба за меѓу народен па
атен превоз на опаснитте материи, позната
сообраќќај е Европсската спогод
под краатенката АД
ДР, додека за превозоот со железн
ница важи конвенцијаата за меѓун
народен
железнички прево
оз COTIF, чи
иј што состаавен дел е Правилник
кот за меѓуннароден пр
ревоз на
опаснитте материи во железни
ичкиот сооббраќај RID.
Во овааа прилика би
и се задржа
але на АДР‐ Конвенцијаата, која е донесена на 30 Септемв
ври 1957
година во Женеваа, од стран
на на Европпската Комисија на Обединетите
О
е Нации за Европа
(УНЕЦЕ)), која што сттапи на сила
а на 29 Јанууари 1968 година.
Во текотт на изминаатите години
и спогодбатта има претр
рпено многуу измени, а нејзините анекси
а
А
и Б, постојано се меенуваат и до
ополнуваат..
Значи саамата АДР спогодба
с
е многу
м
куса и едноставн
на и се состо
ои од неколлку членови, додека
нејзини
ите составни
и делови ‐ прилозите А и Б се достаа обемни и го опфаќаатт следното:
-

Прилогот А се состои
и од 7 погллавја (цели
ини), во кои е
опфатена класифика
ацијата на сите поззнати опасни
у
зза нивно пакување и
материи, како и условите
обележување
Прилогот А ја содр
ржи компллетната таб
бела на сите
класифицир
рани опасни
и материи, пподредени соред нивниот
единствен четирициф
френ број, познат како
к
број на
ите неопход
дни
Обидинетитте нации – ОН број, з аедно со си
детали за основните и спореднитее карактерисстики на сек
која
пооделна опасна
о
материја, нејзинниот начин на пакувањето
и посебнитее одредби што
ш требадаа се земат во
о предвид, во
в зависност
ст од тоа која
а опасна
материја сее превезува;

-

Прилог Б ги
г содржи прописите за конструкцијата на
а опрематаа и операц
циите со
возилата со
о кои се врш
ши превозотт на опаснитте материи..

ите А и Б по
остојано се менуваат
м
ид
дополнувааат, а таквите измени се објавуваат на
н секои
Прилози
две неп
парни годин
ни, што значчи дека 20133 година се
е објавени последните и најнови измени
и
и
дополнеенија на АД
ДР – Конвенц
цијата.
АДР ‐ К
Конвенцијатта се приме
енува за прревоз што се врши на територијатта на најма
алку две
договор
рени страни.

До денес АДР ‐ Конвенцијата ја имаат потпишано 47 Европски земји и тоа: Албанија, Андора,
Австрија, Азербејџан, Белорусија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар,
Чешка, Данска, Естонија, Финска,
Франција,
Германија,
Грција,
Унгарија, Ирска, Италија, Казахстан,
Летонија, Лихтенштајн, Литванија,
Луксембург, Малта, Молдавија,
Црна Гора, Мароко, Холандија,
Норвешка, Полска, Португалија,
Романија, Русија, Србија, Словачка,
Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Македонија (стапи на сила на 18 Април 1997
година), Украина, Велика Британија, Северна Ирска, Турција и Тунис.

Национална законска регулатива со која се регулира превозот на опасните материи во
патниот сообраќај
Целокупната материја која се однесува на опасните материи во Република Македонија е
опфатена со неколку законски и подзаконски акти. Основниот закон со кој се регулира
превозот на опасните материи е Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај, објавен во Службен весник на РМ број 92 од 24.07.2007 година, како
и Закон за изменување и дополнување на законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај, објавен во Службен весник на РМ број 161 од 30.12.2009 година.
Во Правилникот за должностите, одговорносните и стручното оспособување на возачите за
превоз на опасните материи, поблиски услови за правните лица кои вршат стручно
оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот за стручно
оспособување на возачите, објавен во Службен весник број 10 во 2008 година, опфатена е и
регулирана задолжителната обука на лицата кои што се вклучени во превозот на опасните
материи.
Во Правилникот за должностите, одговорностите и стручното оспособување на советникот за
безбедност при превоз на опасни материи, поблиските услови кои треба да ги исполнуваат
правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на
сертификатот и уверението за стручно оспособување на советникот, објавен во Службен
весник број 19 во 2008 година, опфатени се и регулирани должностите и одговорносните на
советниците за безбедност при превоз на опасните материи.
Покрај оваа законска регулатива, постојат и други закони кои ја регулираат проблематиката за
одделни видови на опасни материи.
Тоа се следните закони:
Закон за заштита од експлозивни материи, објавен во Службен весник на СРМ број 4/78 и
Службен весник на РМ бр.12/93, 31/93, 66/07 и 84/08;
Закон за промет на експлозивни материи, објавен во Службен весник на РМ бр.12/93, 66/07 и
86/08;
Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, објавен во Службен
весник на РМ бр.48/2002, како и измените и дополненијата објавени во СЛ. Весник на РМ
бр.135/2007.
Потребно е да се напомене дека АДР – Европската конвенција за меѓународен превоз на
опасните материи во патниот сообраќај се однесува за подрачјето на Европскиот континент.
Миладин Попоски

