ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум: 28.11.2017. године
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26,
Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Ана Сеничић, ana.senicic@mgsi.gov.rs;
0113122780
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о начину и поступку издавања ADR сертификата о одобрењу за возило, 5 страна
Rulebook on the manner and procedure for issuing the ADR approval certificates for vehicle
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:
Члан 42. став 13. Закона о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број 106/16)
5. Веза са другим прописима: Директива ЕУ 68/2010 (Директива је била основ за доношење Закона о транспорту опасне робе)
6 Разлози за доношење техничког прописа:
Примена овог правилника има за циљ унапређење безбедности, нивоа ефикасности, експедитивности као смањење вероватноће
настанка ванредног догађаја у обављању транспорта опасне робе у друмском саобраћају.
Compliance with EU Directive 68/2010
6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће):
8704.21 – Возила за превоз робе чија укупна маса не прелази 5 тона
8704.22 -- Возила за превоз робе чија укупна маса прелази 5 тона али не прелази 20 тона
8704.23 -- Возила за превоз робе чија укупна маса прелази 20 тона
8716.31 – Цистерне приколице и полуприколице
8716.39 -- Остало
8716.40 – Остале приколице и полуприколице
8716.80 – Остала возила
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Једна од обавеза коју утврђује ADR односи се на возила за транспорт опасне робе. У поглављима 9.2 – 9.8 ADR утврђене су
категорије и врсте возила за транспорт одређене опасне робе, захтеви које та возила морају да испуне да би могла да се користе за
транспорт опасне робе, као и издавање ADR сертификата о одобрењу за возило (ADR сертификат).
Именована тела за оцењивање усаглашености возила су надлежна за издавање ADR сертификата о одобрењу за возило.
Доношењем овог правилника дефинишу се услови као и неопходна техничка документација за сва возила која први пут подносе
захтев за издавање ADR сертификата или која поседују важећи ADR сертификат, што обухвата и возила која су ушла у систем ADR
сертификата, а да у том тренутку нису испуњавала све услове за то. Такође, доношењем правилника биће избегнуто преношење
проблема на власнике возила и смањује се могућност појаве прекида снабдевања привредних субјеката, здравствених установа,
школских и предшколских установа.
Овим правилником се обезбеђује да возила која имају функционалан систем и неопходну документацију остану у систему ADR
сертификата, при чему су узета у обзир сва возила која су у време доношења Закона о транспорту опасне робе поседовала важећи
ADR сертификат.
This Rulebook ensures that vehicles that have a functioning system and necessary documentation remain in the ADR certificate system,
taking into account all vehicles that were in possession of a valid ADR certificate at the time of enactment of the Law on Transport of
Dangerous Goods.
9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду:
10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 31.12.2017. године
12. Предложени датум примене прописа: 01.01.2018. године
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:
Правилник о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима под којима се издаје, односно враћа сертификат о одобрењу

за возило ("Службени гласник РС", бр. 36/2013 од 19.4.2013. године)
14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[

] Нe

18. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Дa

[

] Нe

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[

] Дa

[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

