
 
 

Оцена, са образложењем да уз Нацрт закона о потврђивању Протокола о изменама и 
допунама члана 1 (а), члана 14 (1) и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 
1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (ADR) не 

треба да се приложи Aнализа ефеката закона 
 
 

У складу са одредбама члана 40.став 2. и члана 46. став 6. Пословника Владе 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као предлагач Нацрт закона 
о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14 (1) и члана 14 (3) 
(б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни 
друмски транспорт опасног терета (ADR), (у даљем тексту: Протокол), сматра да не треба 
приложити Анализу ефеката закона с обзиром на то да доношење овог закона представља 
испуњавање међународне обавезe имајући у виду да је наведени међународни споразум 
ратификовала СФРЈ - Уредбом о ратификацији Европског споразума о међународном 
друмском превозу опасне робе и протокола о потписивању Европског споразума о 
међународном друмском превозу опасне робе ("Сл. лист СФРЈ" -  Међународни уговори, 
бр. 59/72, 8/77). 

Република Србија је као правни наследник СФРЈ предала Уједињеним нацијама 
сукцесорску изјаву 12. марта 2001. године и на тај начин преузела све обавезе које 
произилазе из Споразума. 

Напомињемо да је Протокол о изменама и допунама Европског споразума о 
транспорту опасног терета усвојен 28. октобра 1993. године у Уједињеним нацијама у 
Женеви и да представља саставни део Европског споразума о међународном транспорту 
опасног терета те овим Нацртом закона Република Србија испуњава своју међународну 
обавезу. 

Овај Протокол ступа на снагу месец дана након што су га потписале све Уговорне 
стране Споразума, без резерве на ратификацију, прихватање или одобрење, или су 
депоновале своје инструменте ратификације, прихватања, одобрења или приступања. 
Имајући у виду да су до сада 33 државе потписале Протокол, неопходно је да и Република 
Србија што пре потпише Протокол. 


