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1.0 Увод 
 

Иако се право заштите животне средине почело формирати са почецима права 
уопште, први посебан закон донешен из ове области, био је Закон о заштити 
историјских грађевина (Грчка, 1834. године). Међутим, први системски закон који се 
појавио, јесте Закон о заштити животне средине (Шведска, 1969. године), који је настао 
у доба ,,солидног’’ загађења. Елем, прво појављивање појмова ,,опасне активности’’ 1 и 
,,опасне супстанце’’ 2 (материје) дефинишу се у Конвенцији о грађанској одговорности 
за штете настале услед активности опасних по животну средину (Лугано, 1993. године). 

Мере заштите од загађивања опасним материјама подразумевају: превентивне мере, 
услове заштите животне средине, поступање са опасним материјама и планове и 
програме, што представља само један оквирни схематски приказ. ,,Мере заштите од 
опасних материја делимо на мере које се односе на: 1) производњу и промет 2) 
поступање са опасним материјама 3) удес и поступање у случају наступања удеса и 4) 
израду планова и програма’’ (Миленковић, Д. 2006.). 

Како су питања ове материје изузетно компликованa и мултидисциплинарнa, знање 
неопходно за њихово систематизовање превазилазе поља проучавања правних и 
еколошких наука. Проблеми опасних материја и њихове мере заштите не ретко дотичу 
и дисциплине медицине, фармације, агрономије, хемије, физике, балистике, и тд. Како 
су ови домени окосница данашњег знања, јасно је да су опасне материје свеприсутне и 
неизбежне. ,,Трагови токсичности присутни су у свим живим организмима`` (Ђорђевић 
– Милорадовић, Ј. 2001.). Тако све ,,популарнија’’ постаје посебна грана биологије, 
екотоксикологија која се бави отровношћу ретких елемената (метала и металоида) у 
природи, као и појавама, симптомима и лечењем токсикоза код биљака, животиња и 
човека услед токсичности опасних материја. На жалост, много пута екотоксикологија 
касно укаже на промене у животној средини, при чему је статистика која бележи 
морбидитет и морталитет услед опасних материја, ту неумољива. Интересантна је и 
паралела које се може направити између метода којима се анализирају одабрани узорци 
и постојећег стања које влада у окружењу. Како аналитички компјутери 
(спектрофотометри) бивају свe прецизнији, тако откривамо колико је природа, у ствари, 
деградирана, а то је много више, него што се то раније коментарисало и заговарало. 

Како би се еколошке равнотеже вратиле у нормалу и избалансирале, неопходно је 
само строго примењивање мера заштите којима је пуна ,,лепеза понуда’’ против 
опасних материја. И тамо где постоји правосуђе, у правом смислу те речи, заштитне 
мере се примењују и тиме се затвара циклус загађења и опасних материја. Код нас је 
ситуација нешто лошија, утолико више, уколико се ради о опасном отпаду. ,,Проблем 
опасног индустријског отпада код нас није решен, нити приближно у односу на 
индустријске отпадне воде’’ (Станисављевић, П. М. 2010.). Морамо додати, да ни те 
отпадне воде нису решене у потпуности, чиме се схвата у ком је стању Србија по 
питањима опасних материја и мере заштите против њих. ,,Чак не постоје предвиђене 
депоније које би биле уређене по технолошко – техничким критеријумима за одвођење 
и пречишћавање процедних вода’’ (Станисављевић, П. М. 2010.). А депоније су нешто 
најосновније, када се ради о отпаду, а камоли о опасном. Оне су, такорећи, минимум 
минимума. Нада, у сваком случају, постоји, и баш данас се дешавају први прописни 
кораци ка решавању ових круцијалних питања. Разумевања мора бити, када се узме у 
обзир бројност нерешених питања којима је наша земља окружена, тако да је сваки 
помак, успех. Један од путева ка успеху су стратегије управаљања отпадом (сада је 
актуелна она за 2009-2018. годину). Ту су и разни правилници и уредбе, које у 
прилозима имају упитнике чијим се попуњавањем добија ,,налаз’’ затеченог стања, а 
које прописује ресорни министар. Како би све било јасније, морамо кренути од почетка. 
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2.0 Опасне материје 
 

 Као што стара војна тактика сугерише да, да би се победио непријатељ, исти се, 
претходно, мора упознати, тако ћемо и ми, на самом почетку, дефинисати ентитет 
опасне материје. О овоме пише став 21, члана 3. (Значење израза) Закона о заштити 
животне средине: ,,опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају штетне 
и опасне карактеристике;’’ (,,Службени гласник РС’’, бр. 135/04.).* Сем у овом члану, 
опасне материје се помињу и у 29., а поготово у 56. (3. Мере заштите од опасних 
материја · 3.1. Производња и промет · Супстанце које оштећују озонски омотач), али и у 
57. (Увоз, извоз и транзит отпада), 58. (3.2. Поступање са опасним материјама · Обавезе 
правног и физичког лица), 59. (Одговор на удес), 60. (Обавеза достављања 
обавештења), 61. (Обавезе надлежних органа), 62. (Проглашавање стања угрожености), 
63. члану (Предузимање санационих мера и супсидијарна одговорност), истог закона. 
 Појединцу побројани чланови не значе ништа конкретно. Појединца интересују 
шта тачно спада у опасне материје, како да их препозна и избегне. Једноставно речено, 
у опасне материје можемо убројати тешке метале (видети 2.1 Индустријски опасан 
отпад), запаљиве течности (горива) и експлозиве, нуклеарни, медицински отпад, 
растворе киселина, база и соли, органска једињења и њихове хомологе и икс других 
молекуларних компекса. Ово компоненте су или екплозивне или запаљиве, или 
оксидирајуће или корозивне, гадне, отровне, заразне, канцерогене, радиоактивне, .... 
Опасне материје морају бити прописно обележене како би било јасно на који начин 
делују, а то се мора урадити на што простији али уочљивији начин. Управо се то 
постиже симболима који одговарају свакој опасној материји, посебно (сл. 2.0.1). 
 

    
токсично експлозивно иритирајуће штетно 

    
оксидујућа 
средства 

запаљива 
средства 

штетна по 
животну околину 

корозивна 

Слика 2.0.1 Ознаке хемијских опасности**  
 
Ове ознаке прате и упути о томе шта радити, ако се дође у контакт са контаминентом, и 
савети за одлазак лекару, а најбоље је не користити хемикалије које имају овакве 
симболе ако нисмо сигурни како са њима треба поступати на правилан начин. 
 Какве год да биле опасне материје у домаћинствима, ипак су оне, практично, 
занемарљиве, у односу на материје носиоце опасности из индустријских постројења. 
Колико год индустрија била корисна, она често бива много више деградирајућа, него 
прогресивна. Не мора тако бити, јер постоје бројне регенеративне и рециклажне 
технологије за трансформацију опасних материја у корисне фабрикате, али, опет, .... 

                                                 
* Преузето од Миленковић, Д. 2006. 
**  Тубић, Ј. 2006. (www.bznr.org/uploads/sc/07.ppt) 
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2.1 Индустријски опасан отпад 
 

 Највећи продуцент опасних материја је, свакако, индустрија са својим опасним 
отпадом. Као (нус)продукт из неке индустрије може изаћи радиоактивни отпад, 
запаљиви и отрован талог (муљ), али најчешће је то метална шљака ,,засићена’’ 
тoксичним, тешким металима. Шта су, тачно, тешки метали? Тешки метали су они 
метали са густином већом од 5 g/cm3, тј. атомским бројем вишим од 20 (са изузетком 
Al), а већином су то метали иза гвожђа (Fe), у периодном систему хемијских елемената. 
Растућим низом, то су: Cr (хром), Co (кобалт), Ni (никал), Cu (бакар), Zn (цинк), As 
(арсен), Mo (молибден), Cd (кадмијум), Hg (жива), Pb (олово), .... Неки су од њих, шта 
више, биогени олигоелементи (микрокомпоненте), али то само значи да су есенцијални 
само при ниским концентрацијама, док при вишим, изазивају токсикозе (биљака, 
животиња и људи). Да ствар буде знатно гора, ове опасне метале редовно прате и други 
штетни елементи (манган, берилијум, флуор, магнезијум, титан, силицијум, хлор, ...). 
 Генерално, тешки метали, а и остале опасне материје, у оквиру индустрије, могу 
настати на два начина. Први је кроз настајање опасног отпада који је консеквенца 
пречишћавања отпадних вода и/или гасова, а други, путем опасног отпада који настаје 
приликом технолошких процеса производње. У многим индустријама је неминовно 
настајање опасног отпада, али оно што се не мора препустити случају јесу мере 
заштите, којима ћемо се позабавити са неколико аспеката. Како то изгледа без 
заштитних мера је поражавајуће и обесхрабрујуће, јер се чак и не крију опасне материје 
из фабричких кругова, при чему је лако уочљиво колико мало треба токсикантима да 
продру у земљиште, а затим и у подземне воде. Фоторепортери су имали прилику да 
забележе бурад опасног отпада фирме ,,Звезда Хелиос’’ из Горњег Милановца 
изложена атмосферилијама у Бечевици, општина Кнић (сл. 2.1.1). 
 

  
Слика 2.1.1 Неосигурана бурад опасног 
отпада

* 
Слика 2.1.2 Складиште отпадног 
галванског муља у подруму фабрике**  

 
Тамо где је опасан отпад сакривен од погледа јавности, по сутуренима, онда се, исти, не 
пакује ни у бурад, већ у пластичне вреће и представља опасност по раднике (сл. 2.1.2). 
А, то им не треба, јер су, често, и овако изложени хемикалијама (нпр. хлорисање и 
зрачење воде Со-60), где важе посебни прописи и режими (детектори, вентилација, ...). 
 Главни ,,кривци’’ опасног отпада, у том погледу су металопрерађевачка, нафтна 
и петрохемијска, текстилна, кожарска,  месна, млекарска, воћна и повртарска, пивска 
индустрија, производња метанола и сирћетне киселине, целулозе и папира, боја и 
лакова, пекарског квасца, .... Поред тешких метала, ове индустрије испуштају и 
цијаниде, алдехиде, киселине, базе, минерална уља, феноле, толуен, трихлоретилен, 
тетрахлоретилен, пестициде, алкилбензосулфонате, додецилбензосилфонате, сулфиде, 
сулфате, и многе др. Све су то канцеро-, мутано- и тератогени загађивачи. 
                                                 
* http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=02&dd=28&nav_category=16&nav_id=347480 
**  Станисављевић, П. М. 2010. 
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3.0 Саобраћај и аутотранспорт опасних материја 
 

 Саобраћајни транспорт је вредан помена у нашој причи, јер се често опасан 
отпад, односно, материјал, ствара на једном месту, док се његово одлагање мора 
извршити на неком другом, некада крајње удаљеном (нпр. у некој другој држави). 
Транзит опасних материја може бити усмерен и у супротном правцу, а што се дешава 
када се овакви специјални контигенти увозе ради рентабилне прераде и остваривање 
новчане добити. Из тог разлога, губици било где током превоза нису опција, а ту је 
свакако, и питање безбедности учесника у саобраћају, случајних пролазника, као и, 
уопште, животне околине. 
 У наредној причи уверићемо се у то да је питање опасних материја и начина 
заштите од њих недовољно решено, па се тако, и у оквиру превоза опасних материја 
баве више саобраћајни прописи, него еколошки. У другим местима, ситуација је знатно 
боља, али једнога дана ће тако бити и код нас. Једноставно, мораће боље да буде, јер 
нас други на то упућују, већ ако смо ми, сами по себи, индолентни. ,,За земље Европе, 
потписнице, вреди Европски споразум о међународном путном превозу опасне робе 
(ADR – Accord European relatif eu transport international de marchandises Dangereuses par 
Reute) потписан 30. 09.1957. године’’. * На основу овог споразума, код нас је донет 
Закон о превозу опасних материја, које чине: експлозивне материје, запаљиве течности, 
сабијени гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском, запаљиве 
чврсте материје, оксидирајуће материје, отрови, радиоактивне материје и остале опасне 
материје. У Закону су опасне материје класификоване у 9 класа, али у 13 група, укупно. 

Иначе, овај закон дефинише паковање и означавање опасних материја, техничке 
карактеристике возила за превоз опасних материја, опрему тих возила, заштитну 
опрему возача, управљање моторним возилом којим се превозе опасне материје, 
поступке посаде возила у случају квара или саобраћајне незгоде, и др. 
При транспорту опасних материја користе се ауто-цистерне, бродови-танкери, вагон-
цистерне, и сл. (сл. 3.0.1). Транспортери опасних материја се препознају по две 
стандардизоване ознаке (с предње и задње стране), рефлектујуће наранџасте боје, 
овивичене и хоризонтално подељене на пола, црним цртама (сл. 3.0.2). 
 

  
Слика 3.0.1 Контејнер-цистерна којим се 
измешта 128 t угљен-дисулфида из 
фабрике ,,Вискоза’’ из Лознице**  

Слика 3.0.2 Знак за обележавање возила 
којим се превозе опасне материје

* 
(димензије су у mm-а) 

 
Први (горњи) ред бројева, означава главну и додатну опасност коју опасна материја 
може изазвати, а доњи означава број материје из списка по ADR-у, тј. име материје која 
се под тим бројем налази. ,,Х’’ испред горњег реда казује о апсолутној забрани додира 
те материје са водом. Поред ових, постоје још неке листе и налепнице, које су сличне, 
                                                 
* Фићовић, Ж. 2007. 
**  http://www.ekoplan.gov.rs/src/Pocelo-izmestanje-ugljen-disulfida-iz-fabrike-Viskoza-u-Loznici--881-c29-
content.htm 



Мере заштите од инж. Стефан Гроздановић, 
опасних материја                                                                                                  струк. еколог 

Пожаревац, 2012. 7 

па чак и исте, симболима којима се обележавају опасне материје у свакодневном 
животу и индустрији, а које смо помињали у претходним параграфима (сл. 3.0.3). 
 

 
склона 

експлозији 
опасност 

од пожара 
запаљиве 
материје 

радиоактивне 
материје 

отровне 
материје 

 
корозивне 
материје 

опасне 
материје 

чувати 
на сувом 

ова страна 
горе 

пажљиво 
манипулисати 

Слика 3.0.3 Паковање и означавање опасних материја* 
 
Опрему возила за превоз опасних материја чини возачки алат и дизалица за возило, 
најмање два апарата за гашење пожара (један за пожар на мотору, а други за пожар на 
терету), две ручне батеријске лампе (с трептавим или сталним светлима наранџасте боје 
која се могу приметити са удаљености од, најмање, 150 m), преносна лампа (која се 
може прикључити на акумулатор возила и која не може изавати експлозију, пожар), два 
знака којима се означава моторно возило (када се заустави на коловозу), две заставице 
за означавање возила (црвене боје са црном ивицом), две лопате и један будак. Возило 
које превози радиоактивне материје, уз то, мора имати још и уређај за контролу 
зрачења (дозиметар) и две заставице за означавање возила којим се превозе 
радиоактивне материје (наранџасте боје са црном ивицом). Такође, и посада возила 
мора имати персоналну заштитну опрему, и то заштитну кацигу, наочаре са визиром 
(штитником за лице), рукавице, заштитну одећу и обућу и заштитну маску са филтером 
за ваздух (о чему ће и касније бити речи). 
Ако посматрано возило све наведено поседује, може проћи технички преглед и добити 
сертификат (сведочанство) које доказује да је прихваћено од стране ADR-а. Још неке 
неопходне правилности су те да лице може управљати возилом којим се превозе опасне 
материје, само ако је напунило 21 годину живота и ако је стручно оспособљена за такву 
врсту терета. Та стручност се испоштује проучавањем упутством (хемијске картице) о 
посебним мерама безбедности које се предузимају приликом превоза или у случају 
саобраћајног удеса. На возилу морају бити исправна два округла наранџаста светла (на 
предњој страни возила, у горњим угловима и светлеће површине од, најмање, 10 cm), 
два округла црвена светла (на задњој страни возила, такође, у горњим угловима и исте 
светлеће површине). Поменута светла морају бити упаљена само приликом транспорта 
опасних материјала и отпада. 
Код превоза опасних материја, велики фактор је и опрезност и искуство управљања 
возилом. Међутим, тиме се не завршава понашање шофера, већ се ограничава и њихова 
брзина кретања, без обзира на радни стаж и дисциплину, чиме се, апсолутно, смањује 
вероватноћа за настанак саобраћајке изазване људским фактором. Зато се приликом 

                                                 
* Фићовић, Ж. 2007. 
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управљања моторним возилом којим се превозе опасни терети, ограничава брзина 
кретања на, максимално, 70 km/h. Ова максимална брзина се мора поштовати и на 
аутопуту (где је за остале учеснике у саобраћају максимално ограничење брзине 120 
km/h) и на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила (где је ограничење 100 
km/h). На свим другим путевима, возило које превози опасне материје, мора се кретати 
брзином која не сме бити већа од 80 % од највеће дозвољене, тј. прописане брзине на 
тим путевима. То значи да се на осталим саобраћајницама максимално може возити 
брзо до 54 km/h (што представља 80 % од 80 km/h), у насељеном месту 48 km/h (где се 
иначе вози 60 km/h) или ако је ограничење брзине условљено саобраћајним знаком, 40 
km/h (а не 50 km/h). Оваква ограничења су с разлогом оформљена, јер се цистерне 
(којим се, најчешће, превозе опасне материје – течности) веома чудно понашају током 
вожње (поготову током наглог кочења и убрзавања или у кривинама), јер на товар 
делују силе инерције. Инерција се јавља и при умереној вожњи, па је логично да би 
прекоречења ограничења брзина биле фаталне. Ово често померање положаја тежишта 
возила, поред утицаја на стабилност, истог, негативно се одражава и на самог 
камионџију који се зато брже замара и узбуђује, што неповољно делује на режим 
саобраћаја и безбедност по околину. 
Колико год да је возач камиона раздражен, он ни по коју цену не сме оставити своје 
возило без надзора (сувозача, пратиоца). Такође, возило се не сме зауставити на 
коловозу пута, а ни паркирати у насељеном месту. Исто тако, сем возача, сувозача и 
пратиоца терета, нико други се не сме превозити, због правне сигурности. 
Што се тиче поступака посаде возила у случају квара или саобраћајне незгоде, битно је 
рећи да се највећи број незгода, приликом транспортовања опасних материја, дешава 
при руковању теретом, односно, током утовара, претовара и приликом истовара, а 
најмање током самог управљања возилом. Овај статистички податак доста говори о 
позитивној страни строгог али праведног закона и свих осталих мера заштите од 
опасних материја. Ипак, ако се несрећа догоди, место удеса се обележава тракама црно-
жуте или бело-црвене боје, иза возила се постављају два троугла (на удаљености од, 
најмање, 50 m иза возила) и возач упућује сувозача или пратиоца да на удаљености од 
100 – 150 m иза заустављеног возила упозорава друге учеснике у саобраћају на 
инцидент, махањем заставице (црвене боје оивичене црном) или, у ноћним сатима, 
лампом наранџастог светла. Уколико се не ради о удесу, већ о квару на возилу, 
примењују се, апсолутно, исте мере за обележавање заустављеног возила са опасном 
материјом, али само ако посада не успе по отклони и поправи квар и оспособи возило 
за безбедну вожњу. Такође се позива и најближа станица полиције. 
 Све описано, детаљно је предочено у Уредби о превозу опасних материја у 
друмском и железничком саобраћају (,,Службени гласник РС’’, бр. 53/02), и то 
поготово у члановима 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23. Уредба садржи, укупно, 24 
члана. Оно што се не тиче уредбе и закона о превозу опасних материја, а има везе са 
возилима која транспортују опасан материјал, јесу саобраћајни знаци забране 
саобраћаја за возила која превозе опасне материје (сл. 3.0.4), а што се тиче Закона о 
саобраћају и који су познати и онима са положеном А и/или Б категоријом. 
 

   
Слика 3.0.4 Забрана саобраћаја за: возила која превозе опасне материје изнад 
одређене количине, експлозивне или неке лако запаљиве материје изнад одређене 
количине, цистерне (с лева на десно) 
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4.0 Мере заштите 
 

 Постоји неколико заштитних мера од опасних материја, а њихова разноврсност 
је условљена, управо разноликошћу, истих. Као што ,,свака крпа нађе своју закрпу’’, 
тако и свака опасна материја има свој, доказано, најбољи начин безбедног уклањања. 
 У овом раду, категоризација мера заштите животне средине од опасних 
материја, извршена је на правне, физичке, физичко – хемијске, хемијске и биолошке. У 
свету се мање-више, све, подједнако, употребљавају, у зависности од тога која држава 
продукује коју врсту опасног отпада. Земље које поседују нуклеарне електране, 
сигурно, предњаче у физичким мерама заштите, док оне у чијој привреди и економији 
доминирају нафтна и/или петрохемијска индустрија, практикују хемијске заштитне 
мере. Металопрерађевачка индустрија може користити физичко-хемијске мере, али 
индустрија метала, такође, може вршити и биолошке заштитне мере. Ипак, 
,,најстарије’’ и најмеродавније су, најпре, правне мере, које ,,контролишу’’ и 
,,заповедају’’ осталим. Једна од њих је, наведена конвенција која помиње ,,инцидент’’ 3 
и ,,руковаоца’’ 4, а који су у корелацији са опасним материјама (,,Лугано’’). 
 Код нас се опасан отпад прво сакупља, а затим, најчешће, само складишти, па 
чак ни то пуко депоновање није увек сигурно и обезбеђено на прави начин. Евентуално 
се врши његова физичко – хемијска инертизација (или нека друга), али је, углавном, 
прва идеја, његово спаљивање. Али, и ови третмани за собом остављају, поново, отпад, 
само неопасан, односно, инертан, који се, такође, најчешће само депонује, на још мање 
уређеним локацијама. Могућ је и извоз опасних материја, што се често врши (сл. 4.0.1). 
Сви ови третмани постоје на папиру, оно што преостаје је њихово спровођење у дела. 
 

ОПАСАН ОТПАД

Центри за сакупљање 

опасног отпада из 

домаћинстава

Централна регионална 

складишта опасног отпада 

Центар за физичко-

хемијски третман 

опасног  отпада

Инсинератор за 

спаљивање опасног и 

медицинског отпада

Депонија опасног отпада

Извоз опасног отпада

Центар за третман опасног и медицинског отпада

 

За који год ,,план’’ се 
одлучили, сваки мора проћи одређени 
програм своје валоризације. 
Примаран је приступ сарадњи, након 
чега се врши процена постројења (за 
отклањање опасног материјала), 
процењују се и бирају технике, онда 
се, исте, остварују, уз константно 
праћење, након чега долази ревизија 
изабране технолошке операције, тј. 
читаве технологије (сл. 4.0.2). 
 

 
Слика 4.0.1 Схема управљања опасним 
отпадом у Србији* 

Слика 4.0.2 Схема програма 
минимизације опасног отпада**  

                                                 
* ,,Национална стратегија управљања отпадом 2009-2018.’’, 2009. 
**  Станисављевић, П. М. 2010. 
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4.1 Правне 
 

 У причи коју следимо, најпре разматрамо правне мере заштите и аспекте 
заштите животне средине од опасних материја, јер од њих зависе све остале заштитне 
мере. У правне мере спадају сви закони, прописи и правилници који се односе на 
опасне материје, њихове узроке и последице, и зато су ова законска акта ,,надређена’’ 
осталим заштитним методама, такође, одговарајућих и адекватних норми. Њима се 
придружују и остали закони из области заштите животне средине, као и врховни 
правни документ наше државе ,,Устав Републике Србије’’. Ипак, право даје само 
теоријски оквир пратећој проблематици, док су други органи предвиђени за његово 
правилно спровођење у пракси. А, то је питање од посебног значаја и важности. У 
Европи, тиме се баве документи Савета Европе у области заштите животне средине. 
 У Србији, као правне мере заштите против опасних материја, присутни су 
следећи општи законски акти (хронолошким редом): 
- Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС’’, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 53/95 и 135/04); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(,,Службени гласник РС’’, бр. 135/04); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС’’, 
бр. 135/04); 
- Закон о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС’’, бр. 135/04); 
,,Oва 4 усвојена закона су усаглашена са прописима ЕУ {EIA, CEIA, IPPC, Arhuska 
Konvencija’’, [Парежанин, С. 2006. (www.sepa.gov.rs/download/Uloga_inspekcije-
Svetlana_Parezanin.ppt)]}. 
- Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник 
РС’’, бр. 36/09); 
- Закон о измени и допуни Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени 
гласник РС’’, бр. 36/09). 
Посебни законски акти који у свом називу садрже термине опасне материје и опасан 
отпад, су (хронолошки): 
- Закон о превозу опасних материја (,,Службени лист СРЈ’’, бр. 27/90); 
- Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања 
опасних отпада и њиховом одлагању (,,Службени лист СРЈ’’, Међународни уговори бр. 
2/99). 
Други посебни законски акти који су у примени (хронологијом): 
-  Закон о производњи и промету отровних материја; 
- Закон о комуналним делатностима; 
- Закон о управљању отпадом; 
- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности; 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења; 
- Закон о хемикалијама; 
- Закон о биоцидним производима; 
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду. 
Актуелни су и Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних 
материја (,,Службени гласник РС’’ бр. 12/95); Правилник о садржини документације 
која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада 
(,,Службени гласник РС’’ бр. 60/09); Уредба о одређивању појединих врста опасног 
отпада које се могу увозити као секундарне сировине (,,Службени гласник РС’’ из ’09). 
Из ових групација (хронолошким поретком) примењују се и: Закон о водама, Закон о 
комуналним делатностима, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити природе, Закон о 
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хемијском оружју, .... ,,Помоћни’’ закони су: Закон о геолошким истраживањима, 
приватним предузетницима, регистрацији привредних субјеката, привредним 
друштвима, општем управном поступку, раду, прекршајима, привредним преступима, 
слободном приступу информацијама од јавног значаја, планирању и изградњи, као и 
Кривични законик. Постоји још много покрајинских уредби и међународних договора. 
Из приложеног, лако се уочава да у нашој земљи проблем опасних материја није решен 
на правилан начин, а оно мало што се остварује по том питању односи се, више на 
закон о саобраћају (Закон о превозу опасних материја, Правилник о садржини 
документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 
отпада), и интернационалне одредбе и споразуме (Закон о потврђивању Базелске 
конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању), 
него на државне законе о заштити животне средине (,,Службени гласник РС’’ бр. 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 135/04 и 36/09). Може се рећи и да је непримерен 
Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја 
(,,Службени гласник РС’’ бр. 12/95), јер се документ не односи конкретно на директне 
опасне материје, већ само на отпатке који имају таква својства!? Сувишна је и Уредба о 
одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне 
сировине (,,Службени гласник РС’’ из ’09), јер, већ дуже време, Србија нема 
рециклажне центре ни за неопасан отпад и материје, а камоли за оне опасне. Самим 
тим, не постоји разлог зашто бисмо опасне материје импортовали. Тако, док не 
развијемо одговарајућа постројења за рециклирање опасног отпада, можемо сматрати 
оправданим само извоз, тј. експорт, истих, као једини међудржавни транзит. 

Компликације нису само правне природе, већ се, исте, дешавају и на нивоу 
стручних инспекција. Што се тиче права, дужности и овлашћења инспектора, 
неопходно је присуство минималних критеријума у виду редовних (планираних) и 
ванредних (представке, захтеви странака, акциденти, ...) инсепкција. Такође, 
инспецијски прегледи се врше, по врсти, као превентивни, а обухватају опасне материје 
и отпад. Ресори инспектората су и промовисање испуњења законских мера и мере 
принуде. У прве спадају промоције нових законских регулатива из области заштите 
животне средине, развој и припрема оперативних упутстава – помоћ оператерима да 
усагласе рад са законским захтевима, ,,селф мониторинг’’ и добровољни споразуми, 
преговарање када се не испуњавају услови, а у принудне мере формална писма 
упозорења (,,ургенције’’), суспензије или опозиви дозвола, привремена заустављања 
рада постројења, а по потреби и затварање, истих, као и кажњавање, односно, пријаве 
(кривичне, прекршајне, за привредни преступ). Наиме, све ово је тешко остварити са 
кадром кога чини 45 инспектора за заштиту животне средине од загађивања, 13 
инспектора за интегрисану дозволу и један инспектор за системску подршку 
интегрисаном управљању границама, који раде у одељењу за заштиту животне средине 
од загађивања са девет одсека. Оваква служба за инспецијске послове испуњава кључне 
принципе, само ако је доступна јавности. Тако, јавност треба да има приступ 
информацијама о активностима инспекција и утицају инсталација на животну средину, 
које се морају уступати проактивно, а, касније, јавност има право да поднесе жалбу. 
Дакле, цела правна мера заштите животне средине од опасних материја, повезана је 
спрегом између надлежних инспекторских органа и јавности, преко јасних 
информација. У данашње време имамо и појаву комуналне полиције, са истим циљем. 

Правне мере су, иначе, ,,уткане’’ и у многе остале. На пример, заштитна одела и 
маске из физичких мера заштите морају, такође, испуњавати захтеване стандарде. 
Наравно, ни то не осигурава заштиту од 100 %, али се ризик повређивања при излагању 
опасним материјама смањује на најмању могућу меру. Физичке заштитне мере су, 
понекад, неодвојиве од физичко – хемијских, тј. хемијских мера заштите. 
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4.2 Физичке 
 

 У физичке (механичке) мере заштите спадају, разумљиво, све методе за 
,,изолацију’’ опасних материја, било да се ради о заштитном складиштењу хазардног 
отпада, или личне заштите субјеката који раде са кризним материјалима. Самим тим, у 
физичке заштитне мере уврстићемо специјализоване контејнере за опасне материје (и 
бетонску грађу), заштитне гас-маске, херметички заптивене комбинезоне и скафандере. 
 Контејнери за одлагање опасних материја се праве за различите свхе, у 
зависности од тога за какав материјал су пројектовани (сл. 4.2.1). Исти су конструисани 
за медицински отпад, коришћено моторно уље, старе и потрошене акумулаторе, песак, 
.... О коме год се опасном отпаду радило, пожељно је да контејнер у коме се он налази 
буде закључан и недоступан нестручним лицима, животињама и падавинама (сл. 4.2.2). 
 

   
Слика 4.2.1 Еко-контејнер за опасне материје (лево) 
и ,,Еуро’’ контејнер за опасне материје (десно), 
фирме ,,Tehnix’’* 

Слика 4.2.2 Спремиште за 
контејнере са опасним 
отпадом, фирме ,,Tehnix’’* 

 
Овај вид заштите, можда је и најзначајнији, јер је он, одмах после правних санкција и 
обавеза, једина барикада између опасних супстанција и становништва. Физичка 
заштита је, такође, релативно јефтина, а сигурно исплативија од свих других мера 
заштите, а често и сасвим довољна за комплетну и потпуну заштиту, поготово ако се 
ради о малим количинама опасних супстанци и ниских концентрација и које се не 
стварају константно, већ шаржно (повремено). Међутим, и тамо где су неопходни и 
други начини заштите, а не примењују се, овакви контејнери ,,под кључем’’ су сасвим 
довољна привремена заштита, док не настану услови за остале. То важи и за 
медицински отпад. ,,Врло је честа појава и да се инфективни материјал, који би иначе 
по закону морао да се спаљује, одлаже на депонију. У овом случају, ваздух се загађује 
микробиолошки и што је најопасније ову врсту загађења не можемо уочити чулима 
(као нпр. код хемијских где осећамо мирис или видимо боју дима). Уколико дође до 
неповољних метеоролошких услова, овако загађен ваздух може доспети у град и 
довести до масовне епидемије инфективних болести, а да се често ни не предпоставља 
да је узрок непрописно складиштење медицинског отпада’’ ( Јовановић-Панић, Љ. 
2011.). Видимо да је ова солуција заштите, сушта супротност сликама са почетка рада. 
 Ипак, опасни отпад се не пакује сам од себе у, за то, предвиђена места, већ то 
морају обавити обучени људи. Буквално и метафорички речено. Особе које раде на тим 
пословима одлагања опасних сировина морају знати све ризике којим су угрожени, али 
и имати заштитну гардеробу. Намерно кажемо гардеробу, а не одело, мантил или 
комбинезон и униформа, јер је потребно носити целокупну ,,гарнитуру’’ одеће како би 
се осигурала конкретна заштита на највећем могућем нивоу. Наравно, нису све опасне 
материје подједнако опасне, али то се мора претпоставити. Тако се, при додиру и 

                                                 
* http://www.tehnixbeo.rs/asortiman.php?tmpl=gall_eko_kontejneri 
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контакту са опасним материјалима морају носити одевни предмети за заштиту сваког 
дела тела, посебно. То су одоре од непромочиве пластике или гуме, оловне кецеље, 
панцири, слушалице, наочаре, маске, шлемови, каљаче, рукавице, гумиране чизме 
дебелих, силиконских ђонова. Овакав ,,аутфит’’ мора осигурати, у реду, превентиву од 
опасности које вребају, али и удобност, комфор и несметаност у раду, што, поново, 
дотиче безбедност и заштиту. Ништа не вреди замаскирати хигијеничара тако да ништа 
не види или да не може да се креће. Зато, ако ситуације нису превише ризичне, 
најчешће се примењују обичне заштитне ,,кабанице’’ од полиетилена, сличне кесама из 
самопослуге (сл. 4.2.3). Увек су могуће и комбинације неколико физичких заштитних 
метода, ако акцидентни сценарио то налаже. Тад се морају користити ,,врећаста’’ одела, 
маске, рукавице и чизме, .... Овакве режиме рада, у великом броју случајева, прати и 
централизовани довод ваздуха (кисеоника) што захтева сложенију логистику (сл. 4.2.3). 
 

    
Слика 4.2.3 Заштитна: одела*, гас-маска за одрасле**  и бебе*** , од опасних материја 
(с лева на десно) 
 
Гас-маске, сматрамо, није потребно превише коментарисати обзиром да их је, скоро, 
свако видео бар једном у свом животу. Постоје оне веће порозности, какве се користе у 
грађевинарству и др. занатима, али и финије, са порама микроскопских величина које 
пружају активну и примарну заштиту од хемијске или биолошке контаминације (сл. 
4.2.3). На жалост, некада су овакве контаминације биле учесталог карактера, када су се 
водили ратови и када се експериментисало са бојним отровима на недужном народу. 
Нико није био тотално заштићен и безбедан, све док овакве маске нису ушле у масовну 
производњу и дистрибуцију широким народним масама, нацијама и народностима. То 
је, поготово, била свакодневница Велике Британије, данaшње Енглеске, која је морала 
производити заштитне гас-маскице и оделца за децу, обзиром да је у једном периоду 
своје историје имала  веома низак проценат становништва, те је морала, на овакав 
начин, уложити у њега сва неопходна средства (сл. 4.2.3). Ипак, из оваквих недаћа могу 
се извући корисне поуке. Тако су сличне катастрофе биле инспирација за уметнике, 
дизајнере и изуметеље, као што је то Елена Боднар, која је осмислила грудњак који се у 
ванредним околностима трансформише у гас-маску. Овај иновативни брусхалтер 
(,,Emergency Bra’’), за хитне случајеве, описан је као двострука гас-маска и грудњак без 
бретела. То је значи, маска за корисницу, али и за њеног партнера, ако је са њом, или 
ако не, могу се користите обе ,,корпе’’ за додатну предострожност. Иначе, за 
коришћење изума потребно је од једне до пет секунди (у сврхе гас-маске), а већина 
жена га носи у свакој прилици (брусхалтер). Креација је настала као одговор на 
радиоактивна догађања у Чернобиљу, али све чешћи повод за њено коришћење могу 
бити и екстремисти и терористички напади. Иноваторка сматра да би се, уз помоћ 
сличних проналазака, могло избести удисање Ј-131, који изазива радијацију, у првим 
сатима након топљења језгара у нуклеарној електрани у, свима, познатом месту. 
                                                 
* http://www.safety.com.hr/index.php?main_page=index&cPath=6_71 
**  http://approvedgasmasks.com/mask-gas.htm 
***  http://www.makingthemodernworld.org.uk/everyday_life/img/IM.0769_zl.jpg 
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 Физичке мере заштите од опасних материја обухватају и примарно и терцијарно 
пречишћавање отпадних вода. Од примарних, физичких мера пречишћавања, то су 
физичко таложење и флотација суспендованих и емулгованих полутаната. У физичкој, 
терцијарној обради отпадне воде, помиње се пешчана филтрација. Требало би поменути 
и претходно пречишћавање, а које је, у основи, физичко. Оно подразумева сита и 
решетке, песколове, мастолове. Настали муљ се може дехидратисати згушњавањем 
(гравитационо, флотационо) и механичким одводњавањем (вакуумом, центрифугом). 
Ваздух се исто може чистити физичким методама, а оне су широког спектра. Пласирају 
се као гравитационе коморе, ,,Хавардов’’ тип таложне коморе, инерцијални 
импакторски пречишћивачи, циклони, паковане куле, центрифугални влажни 
колектори, ,,Вентури’’ скрубери, филтери. 
 
 

4.3 Физичко – хемијске 
 

 До сада је постало јасно и разумљиво да су најопасније и најштетније оне опасне 
материје које су радиоактивне и високорадиоактивне. Уочљиво је и то да није свако и 
увек изложен њиховом зрачном дејству, те су ово, више, теоретске претње и опасности. 
Са друге стране, тешки метали су свуда око нас и стално. Њих удишемо, пијемо, 
једемо, а многи их свесно сорбују у организам (оловне пломбе). Њихове концентрације, 
односно, наша изложеност њима је законски регулисана, али то нас не дистанцира у 
потпуности од тешких метала. То нам доказују аналитичке претраге људског пепела у 
коме су нађени многи најтоксичнији метали, али у дозама које нису ни близу оним које 
иду у корист мање отровним (сл. 4.3.1). Може се рећи да квалитет надомешћује 
квантитет, и обрнуто. Поред тешких метала, опасне материје могу бити и зауљене. 

Очигледно је да се нешто поводом ове проблематике мора учинити. Делање 
креће у металопрерађевачкој индустрији, која је највећи емитор тешких метала 
(алуминијумска шљака), а која применом физичко – хемијских мера заштите 
(солидификације, витрификације) може ,,инкапсулирати’’ полутанте, и, исте, користити 
као хидроизолацијски слој у грађевинарству. Рециклирана шљака алуминијума (стакло-
керамика), шта више, не мањка ни у погледу естетских категорија (сл. 4.3.2). 
 

  
Слика 4.3.1 Просечан садржај метала у 
људском пепелу* 

Слика 4.3.2 Визуелни приказ стакло-
керамике

**  
 

Да појаснимо појмове солидификација и витрификација. Солидификација је 
очвршћивање опасног отпада пешчаним силикатима и цементом, негашеним и гашеним 
кречом, термопластичним материјалима, органским полимерима, и тд. Витрификација 
је постакљивање опасног отпада додавањем стакластих материја. Видимо да физичко – 
хемијских заштитних мера има мало, али су изузетно ефикасне (чак и за опасна уља). 

                                                 
* Јаковљевић, Ј. 2009. Загађивање земљишта тешким металима 
**  Станисављевић, П. М. 2010. 
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Поред њих, поменућемо и (из примарног третмана, искључиво отпадне воде) 
екстракцију (солвентну) растварачима (високо ефектна), евапорацију (упаравање), 
дестилацију, стрипинг (продувавање, раздвајање), аерацију и (из терцијарне обраде 
отпадних вода) мембранске сепарационе процесе (реверзна осмоза, ултрафилтрација, 
хиперфилтрација, микрофилтрација, нанофилтрација, електродијализа), јонску измену 
и адсорпцију. Физичко – хемијска дехидратација муља врши се термичким 
кондиционирањем и сушним одводњавањем, а стабилизација спаљивањем / пиролизом. 
 
 

4.4 Хемијскe 
 

 Хемијске мере се примењују на загађеним водама и у примарном поступку и 
само ћемо их навести. То су неутрализација, коагулација са флокулацијом и 
таложењем, хемијска оксидација и редукција, хемијска преципитација (таложење). 
Постоје и електрохемијске примарне мере, као електрохемијска оксидација и 
редукција, електрокоагулација, електрофлотација и неконвенционални електрохемијски 
системи. Дехидратација муља се може урадити и хемијским кондиционирањем, али и 
стабилизовати, хемијски или компостирањем, што има везе и са биолошким мерама. 
 
 

4.5 Биолошке 
 

 У биолошке заштитне мере спадају микробиолошке технологије (ако се штити 
вода, тзв. секундарни третман) и методе биоремедијације са рекултивацијом (уколико 
штитимо земљиште). Ове технике подражавају природне процесе аутопурификације 
(самопречишћавања) животне средине и зато њих треба преферирати, када год је то 
могуће. А то је могуће, углавном, после свих поменутих мера заштите, јер су многе 
опасне материје токсичне и за најиздржљивије микроорганизме и биљке. Једноставно, 
да је природа у стању да целокупно загађење сама пречисти, ми, око тога, не бисмо 
имали шта да размишљамо. Зато јој у томе морамо што више помоћи, како би ефекат 
пречишћавања био што бољи и учинковитији. Ту су посебан проблем баш тешки 
метали јер многи изазивају леталне ефекте микробима и флори већ са концентрацијама 
од 0,1 mg/l (бакар, шестовалентни хром, кадмијум, ...). Али ако њих пречистимо неким 
другим методама, пре биолошких, онда бактерије и биље може деловати на неке друге 
опасне компоненте, које је, и иначе, тешко уклонити другим поступцима, осим, 
биолошких. Након ових поступака, опасне материје можемо сматрати елиминисаним. 
 Тако се аеробним и анаеробним биохемијским процесима од стране прокариота 
успешно могу разградити органске опасне материје, као што су угљоводоници. Познате 
су бактерије које се ,,хране’’ нафтом, а неке су нађене и у керозину. Бактеријске мере 
су такође значајне, јер се њиховим практиковањем може издвајати биогас, који је 
еколошко гориво. У примени су процеси активним муљем и квасцем, биофилтри и 
биолагуне (што чини аеробне поступке прочишћавања) и различити дигестори (за 
анаеробно чишћење) у којима се обављају фазе растварања или хидролизе, стварања 
органских киселина или ацидогенезе и стварања метана или метаногенезе, зависно од 
тога у којој се биохемијској фази налазе бактеријске ћелије. ,,Биолошка разградљивост 
једног једињења зависи од његове компатибилности са метаболизмом 
микроорганизама’’ ( Јовановић-Панић, Љ. 2011.). Посебно је значајно уклањање азота 
нитрификацијом и денитрификацијом применом, истоимених, нитрификаторних и 
денитрификаторних бактеријских организама. Наука је нашла још један начин 
,,експлоатације’’ микроорганизама, тачније, њихових продуката, а то је примена 
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њихових ензима. Неки од примењиваних ензимских система су лигниназе, хидролазе, 
пероксидазе, ..., и њима се могу уклонити неки од највећих загађивача, поготово, 
органских, као што су нпр. феноли! Цела ова ,,техника’’ коришћења монера ,,in situ’’ се 
назива ландформинг. Након микробиолошких операција настаје одређена количина 
муља који се рецуркулише (најчешће 1/3), а на крају дехидратише и стабилизује, 
такође, већ помињаним методама, или неким другим. Пожељна је и дезинфекција воде. 
 Када говоримо о ,,вишим биљкама’’, ту се ради о поступцима ремедијације 
терена, најчешће, ,,захваћеног’’ тешким металима (што се може комбиновати са 
претходним биолошким мерама заштите, које не прeпoзнају овакав вид загађења). 
Мисли се на металофилне биљне врсте (металофите) које се деле на: супер-
акумулаторе, акумулаторе, индикаторе и биљке које накупљају метале у малим 
количинама. Ипак ова флора тешких метала није свемогућа. То се посебно уочава код 
загађења радионуклидима као једним од најопаснијих материја. Зато се загађење 
оваквим опасним материјалом градира у три степена: високом, средњем и ниском, при 
чему се зна где је коришћење биолошких  мера рекултивације оправдано, а где није. 
,,Код високе се не раде никакве мере на земљишту, чека се спонтано смањење, код 
средње изводе се одређене мелиоративне мере и биљке се са таквих површина не 
користе у исхрани људи и животиња’’ ( Јаковљевић, Ј. 2009.). Код ниске контаминације, 
земљиште се не подвргава никаквим мерама санације, већ се сасвим нормално може 
користити у пољопривредне сврхе. Међутим, у овој причи не морају бити корисне само 
биљке које метаболишу тешке метале и остале опасне материје. Не, ту је користан 
сваки биљни организам који нам укаже на присуство полутанта у околини (земљишту, 
води, па и ваздуху), преко специфичних патолошких процеса и појава. Посебно су 
карактеристичне и интензивне пеге на листовима, хлороза, некроза, .... ,,Ниже биљке’’, 
поготово, лишајеви, могу послужити само као биолошки индикатори загађености. 
 
 

5.0 Закључак 
 

 Ето, дођосмо до краја, а, опет, смо на самом почетку. Основни циљ је био да се 
увиди што већи број опасних материја, и да се стекне представа, како се оне уклањају. 
 Опасне материје нас окружују где год били и у свако време. Може се одговорно 
тврдити да нико није поштеђен, али је, такође, чињеница и да највеће опасности настају 
у индустријама, при производњи, паковању, транспорту, употреби (коришћењу), 
складиштењу и уклањању опасног отпада. То су гасови (пара, дим, магла), нагризајуће, 
отровне и иритирајуће течности и прашкови хемикалија и, често, алергени. 

Како ће опасне материје деловати на нечије здравље, зависи од неколико 
фактора: физичко – хемијских својстава, концентрације и дужине излагања, темпа 
дисања (тежине рада), средстава личне заштите, општег стања организма. Како се ови 
фактори не би ,,прекорачили’’, за многе опасне материје су утврђене максималне 
дозвољене вредности (МДК) и краткотрајне граничне вредности. Ипак неке опасне 
материје, као што су оне канцерогене, немају утврђене своје МДК вредности, јер и 
најмања доза, може изазвати тумор, или, већ постојећи, малигно трансформисати. 

Ако и дође до контаминације опасним материјама, последице могу бити акутне и 
хроничне природе. Ипак, последице је најбоље спречити и избећи, што се постиже 
предузимањем заштитних мера и идентификацијом хемијских материја. Превентивне 
мере заштите су подељене исто као и врсте опасних материја. Физичке мере најбоље 
делује на ,,физичке’’ полутанте, физичко – хемијске на истоимене, хемијске на те, 
биолошке на биоразградљиве опасне материје, а правне мере заштите обухватају све 
остале. У свету се далеко догурало са заштитним мерама, што је, на неки начин, 
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искупљење за настало загађење услед убрзаног и експанзивног технолошког развоја, у 
корист земаља Европе и oстатка планете. Код нас је стање знатно лошије, али је код нас 
и мање загађење опасним материјалима, када се узме у обзир величина и развијеност 
државе и број становника. Ипак, несреће су се дешавале, и то не тако давно (таб. 5.0.1). 
 
Табела 5.0.1 Неки од хемијских акцидената у нашој земљи* 
2002. ТЕ Никола Тесла 

Обреновац 
Аеро загађење изазвано је разношењем пепела током 
неправилног функционисања депоније пепела. 

2002. Железник Иво Лола Рибар – ливница, пожар у трафо станици. 
2002. ТЕ Костолац Изливање веће количине пепела са депоније у водоток. 
2004. Раковица Пожар у складишту старих гума. 
2004. ТЕ Никола Тесла 

Обреновац 
Изливање 200-300 литара 5-процентног раствора HF и 
HCl у термоелектрани током радова на реконструкцији 
и чишћењу котла и система блока Б. 

2006. Прва Искра Барич Експлозија у делу наменске производње (3 погинула 
радника). 

2008. Галеника – 
фитофармација 

Експлозија пет буради са диметаноатом (40 
повређених). 

2008. Панчево – фабрика 
скроба 

Експлозија филтера за сушење. 

2008. Лештане – фабрика 
за производњу 
ракетних горива 

Експлозија смесе за пуњење ракета – 3 повређена 
радника. 

2008. Вискоза – Лозница Пожар који је изазвао неколико пута повећану 
концентрацију СО2. 

2008. Трајал – Крушевац Пожар у наменској производњи – повређено 7 радника. 
2009. БИП – Београд Исцурела сона киселина из танка запремине 25 тона. 
2009. Први Партизан 

Ужице 
У фабрици оружја експлозија – 7 погинулих. 

2009. Застава - Крагујевац Пожар у делу монтаже. 
 
 Иако су опасне материје, превасходно, везане за индустријска постројења, оне се 
могу наћи у градским депонијама чврстог отпада. Додатна опасност је што су често 
депоније неуређене, а некада се налазе поред ораница. У њима доминира минерални 
отпад, али и органски, па и медицински, што, све заједно, представља загађујуће 
материје у виду нутријената које могу направити проблем у водотоцима где изазивају 
забаривање (еутрофикацију, еутрофизацију), али и уништење приноса у аграру, због 
изузетно великих концентрација азотних и фосфорних једињења, чиме се постиже 
ефекат пестицида. ,,Корист испољава само рудерална (нитрифилна) вегетација која 
опкољава отпад који се, буквално, налази између њива’’ ( Гроздановић, С. 2011.). 
 Често је тако природа препуштена сама себи, а при томе се и не мисли о 
могућим последицама које се непосредно тичу нас самих. Најреалнија самокритика се 
састоји у томе да смо целокупно настало загађење створили само ми и нико више сем 
нас. Али, једино ко је способан да загађење уклони, опет смо ми. Народна пословица 
вели: ,,боље спречити него лечити’’, а ми ћемо то мало модификовати у тврдњу да се 
треба надати најбољем, али морамо бити спремни на најгоре. А то најгоре је пред нама, 
и очекује нас врло брзо ако се не променимо. Међутим, промене морају настати одмах, 
у нашем времену, јер је сутра - већ касно! Мислимо о томе, јер је времена све мање. 

                                                 
* Тубић, Ј. 2006. (www.bznr.org/uploads/sc/07.ppt) 
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У смислу ,,Лугано Конвенције’’ (Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 
Dangerous to the Environment, ETS No. 150): 
1 ,,опасна активност’’ је свака активност која се врши у оквиру обављања одређених делатности (нпр. 
индустрија, комерцијалне активности, пољопривредне, научне активности и др.) које могу да доведу у 
опасност живот и здравље људи, њихову имовину и животну средину. 
2 ,,oпасна супстанца’’ подразумева сусптанце које имају физичке или хемијске особине које представљају 
значајан ризик за човека, животну средину или имовину (експлозивне супстанце, запаљиве и токсичне 
супстанце, препарати који су карциногени, мутагени и др.). 
3 ,,инцидент’’ је сваки изненадни догађај (пожар, емисија штетних материја и сл.) које имају исто 
порекло и које доводе до оштећења или представљају озбиљну опасност од настанка штете. 
4 ,,руковалац’’ је лице које врши контролу опасне активности. 


