
НАЦРТ ЗАКОНА 
О ПОТВРЂИВАЊУ ПРОТОКОЛA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЧЛАНА 1 (А), 
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Члан 1. 
Потврђује се Протокол 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), сачињеног у Женеви 28. октобра 1993. године. 
 

Члан 2 
Текст 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 оригиналу на енглеском језику и преводу на 
српски језик гласи: 



 
ПРОТОКОЛ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЧЛАНА 1 (а), ЧЛАНА 

14 (1) И ЧЛАНА 14 (3) (б) ЕВРОПСКОГ СПОРАЗУМА ОД 
30. СЕПТЕМБРА 1957. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА МЕЂУНАРОДНИ 

ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА (ADR) 
 

СТРАНЕ ПОТПИСНИЦЕ ОВОГ ПРОТОКОЛА, 
 
РАЗМОТРИВШИ одредбе Европског споразума о међународном друмском 

транспорту опасног терета (ADR), потписаног у Женеви 30. септембра 1957. године (у 
даљем тексту: Споразум), који се односи на дефиницију израза „возило“ у члану 1 (а) и 
поступак за измену Споразума анексима, нарочито одредбе члана 14 (1) Споразума; 

ИМАЈУЋИ у виду да је поступак за измену и допуну Анекса уговорним странама 
Споразума причињавао тешкоће у спровођењу, у погледу рокова предвиђених чланом 14 
(3) Споразума, неопходне су унутрашње мере у циљу ступања амандмана на снагу; 

ПОРЕД ТОГА, ИМАЈУЋИ у виду ставове Радне групе о транспорту опасног терета 
Одбора за копнени транспорт Економске комисије Уједињених нација за Европу, као и 
предлозима владa Аустрије и Француске о изменама Споразума; 

САГЛАСНЕ су о следећем: 
 

Члан 1 

Амандман на члан 1 (а) Споразума 

Члан 1 (а) Споразума мења се и гласи: 
„(а) израз „возило“ означава свако моторно возило, oсим возила које припада 

оружаним снагама Уговорне стране или је под њиховом командом, намењено за употребу 
на путу, комплетирано или некомплетирано, које има најмање четири точка и максималну 
пројектовану брзину већу од 25 km/h, и његова прикључна возила, са изузетком возила 
која се крећу по шинама и пољопривредних и шумарских трактора и свих покретних 
радних машина.“ 

Члан 2 

Амандман на члан 14 (1) Споразума 

Члан 14, став (1) Споразума мења се и гласи: 

„1. Независно од поступка ревизије предвиђеног у члану 13, свака Уговорна страна 
може предложити један или више амандмана на Анексе овог споразума. У том циљу ће 
предметни текст доставити генералном секретару Уједињених нација. Генерални секретар 
такође може предложити амандмане на Анексе овог споразума ради обезбеђивања 
усклађености између тих анекса и других међународних уговора који се односе на превоз 
опасног терета. 

Поред тога, он може да предложи амандмане на Анексе овог Споразума који су 
усвојени од стране Радне групе за транспорт опасног терета Одбора за копнени транспорт 
Економске комисије Уједињених нација за Европу, на захтев Радне групе.“ 



Члан 3 

Амандман на члан 14 (3) Споразума 

Члан 14, став (3) (б) Споразума мења се и гласи: 
„(б) Уговорна страна, или, као што може бити случај, генерални секретар, подношењем 
предлога амандмана у складу са ставом 1 овог члана, може напоменути у предлогу, у 
циљу ступања на снагу амандмана, прихватање истог у периоду дужем од три месеца.“ 

Члан 4 

Потпис, ратификација, прихватање, одобрење или приступање 

1. Уговорне стране Споразумa могу постати Уговорне стране овог протокола: 
(а) потписивањем; 
(б) депоновањем инструмента ратификације, прихватања или одобрења уз потпис који 

подлеже ратификацији , прихватању или одобрењу; 
(в) депоновањем инструмента о приступању. 

2. Овај протокол ће бити отворен за потписивање у канцеларији извршног секретара 
Економске комисије за Европу, Женева, почев од 28. октобра 1993. до 31. јануара 1994. 

Члан 5 

Депозитар 

Инструменти ратификације, прихватања, одобрења или приступања депонују се 
код Генералног секретара Уједињених нација. 

Члан 6. 

Ступање на снагу 

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, како 
случај налаже. 

Члан 7. 

Свака држава која постаје потписница Споразума након ступања на снагу овог 
Протокола, сагласно члану 6, сматраће се као Уговорна страна Споразума измењеног и 
допуњеног Протоколом. 

Члан 8 

Оригинал овог протокола чији су енглески и француски текст подједнако изворни, 
биће депоновани код Генералног секретара Уједињених нација. 
 



Члан 9 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије – Међународни уговори“. 
 


