
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану  97. став 1. тачка 13. Устава 

Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, режим и 
безбедност у свим врстама саобраћаја. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 
 

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), (у даљем тексту: Протокол) потписан је у 
Женеви 28. октобра 1993. године. 

 
Циљ Протокола је да се олакшају процедуре при транспорту опасног терета и 

смање трошкови, а да се тиме не повећа ризик од несрећа које могу утицати на здравље 
људи и животну средину. 

 
Потписивањем Протокола, који има за предмет измену техничке норме ADR 

споразума која се односи на појам возила, обезбеђује се усклађивање правила која се 
односе на транспорт опасног терета у друмском саобраћају  са европским стандардима у 
тој области. 

 
Наиме, према Протоколу термин „возило” означава свако моторно возило сем 

возила које припада оружаним снагама уговорне стране  ADR споразума 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.  

 
Такође, за обављање транспорта опасног терета неопходно је испунити  услове, и 

то: класификацију терета, одобрену амбалажу, постуке при отпреми (укључујући 
обележавање и означавање комада за отпрему, постављање великих ознака опасности 
(плаката) на транспортна средства и обележавање транспортних средстава, као и 
прописана обавештења), одредбе које се односе на конструкцију, испитивање и одобрење 
за амбалажу и цистерне, одобрења транспортних средстава (укључујући утовар, 
заједнички утовар и истовар), обуку лица која учествују у транспорту опасног терета и 
одговарајућу документацију за терет,  транспортна средства и запослене. 

 
Протокол су до сада потписале: Албанија, Андора, Аустрија, Белгија, Бугарска, 

Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, 
Италија, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Молдавија, Холандија, 
Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Руска Федерација, Словачка, Словенија, 
Шпанија, Шведска, Швајцарска, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 
Ирске. 

 



 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА ЗАКОНА 
 
    Чланом 1. Закона 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), који је потписан у Женеви 28. 
октобра 1993. године. 
 
    Чланом 2. Закона даје се 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 и француском језику и преводу на српски језик. 
 
 Чланом 3. уређује се ступање на снагу Закона.   
 

 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у Буџету Републике 
Србије.  
 


