
 

 
 
Дана: 16.04.2015 године 

ИЗВЕШТАЈ СА 
САСТАНКА ОДРЖАНОГ У МУПу 

на позив начелника УСП г дина Владимира Ребића 
 

 
Састанак је одржан након достављања дописа Министру полиције од стране наше 

коморе, а везано за организовања протестне вожње Београдом и захтевом да се 

састанем са њим. Пре тога смо имали састанак са саветницом министра г ђом Тањом 

Сантрач. 

Састанак је одржан у просторијама МУПа. Састанку су присуствовали: 

 Начелник управе саобраћајне полиције г дин Владимир Ребић са сарадницима 

o Замеником г дином Слободаном Малешићем 

o Бранимир Пејовић 

o Влада Николић 

o Арсов Небојша и 

 Петар Рашета, дипл.инг.саобр. генерални секретар ПКАШС и 

 Милан Тодоровић, АШ Делфин Београд, члан организационог одбора протеста 

После уводног излагања г дина Ребића изнео сам наше захтеве и услове за прекид 

штрајка. Истако сам проблем не прихватања наших ставова које смо изнели и 

аргументима потврдили на јавној расправи и у писменом допису. 

Поред основних услова које смо у писменој форми доставили министру на овом 

састанку смо предложили решење за овај проблем у три тачке: 

1. Да се стопира усвајање Измене Правилника, јер то није у овом моменту 

рационално пошто ће ти исти Правилници морати да се мењају након измене 

Закона 

2. Да се усвоји Измена правилника само у смислу да се све одредбе које ступају на 

снагу 25 априла, па до доношења нових Правилника после усвајања измена 

Закона одложе са применом до доношења Закона, а након тога и измена 

Правилника 

3. Да се представници ПКАШС укључе у директне активности око измена закона по 

принципу поштовања аргументованих предлога и против предлога 

Тражили смо да нам се достави писмени доказ да ће се прихватити овај наш предлог. 

Г дин Ребић је рекао да он нема права да донесе такву одлуку, па нам је предложио да 

прекинемо са организовањем протеста, а да нам он закаже састанак од недеље. 

Наравно на ово нисмо могли да пристанемо, јер такав мандат нисмо добили од 

Вас. 

Предложили смо  г дину Ребићу да до 15 часова контактира министра или неког ко има 

права да одлучи по нашем захтеву. 

Око 15 часова нам је г дин Ребић јавио да су се они договорили да могу да прихвате да 

се из правилника избрише обавеза видео надзора у возилима на практичном делу 



возачког испита и ништа више. Ово нисам прихватио, те нам је преостало само  

ДА СУТРА ИЗАЂЕМО НА УЛИЦЕ БЕОГРАДА И БОРИМО СЕ ЗА СВОЈА ПРАВА. 

РЕЗИМЕ: 

Заиста је чудно како се све понавља као прошли пут. Просто не могу да верујем да они 

толико омаловажавају ставове струке. Просто не могу да верујем да је 

БИРОКРАТСКА БАТИНА толико јака да они мисле да могу да нас сломе. Руку на 

срце, морам да признам, да сам у ставовима и погледима већине присутних осећао 

жељу да се направи корак ка решавању проблема. Зашто је победила мањина и 

откуд им толика снага и батина у руци? Појма немам. 

И поред истицања аргумената да је овај систем обуке контрапродуктиван и да не 

постоје аргументовани подаци који би потврдили да је његово спровођење довело 

до побољшања квалитета обуке и у крајњем случају повећања безбедности 

саобраћаја, као и да оваквог система нема нигде у свету представници МУПа нису 

желели да одустану од својих ставова.  

Понеки ставови представниак МУПа су ме толико вређали да сам у неким моментима 

реаговао веома оштро и помало грубо. Омаловажавање и понижавање је било 

очито. Посебно поново истичем да је Бранимир Пејовић и овде истицао како су 

представници коморе тражили надзор у возилима, и то званично. За њега је то 

значајно као и мишљење појединих, по њему правих, ауто школа, а није му 

значајан став коморе која окупља преко 300 ауто школа. СТРАШНО И 

ПОНИЖАВАЈУЋЕ. Тако је то кад нас неке колеге ТАКО ЛАКО ИЗДАЈУ И МИСЛЕ 

САМО НА СЕБЕ И КАКО ДА УНИШТЕ ДРУГЕ ОКО СЕБЕ.  

 

ГОСПОДО, 

ШТА ДА ВАМ КАЖЕМ? 

Једно сигурно од мене немојте да очекујете, а то је да Вас позовем да се предате. Ако 

се предате онда ће тек да наступи омаловажавање и репресија. Газе се слаби, а 

не јаки. 

Напротив, ПОЗИВАМ ВАС ДА СЕ ЈОШ ВИШЕ УЈЕДИНИТЕ. БОРИТЕ СЕ ЗА СЕБЕ И СВОЈА 

ПРАВА, ЗА СВОЈУ ЧАСТ И ДОСТОЈАНТСВО. НЕ ОЧЕКУЈТЕ ДА ТО НЕКО ДРУГИ УРАДИ 

УМЕСТО ВАС. 

 

ВИДИМО СЕ СУТРА. АКО ПОКУШАЈУ ДА ВАС ИЗОЛУЈУ ИЛИ ИЗБАЦЕ СА ТРАСЕ ВИ СЕ 

ВРАТИТЕ ПОНОВО НАЗАД. ПРАТИТЕ ВОЗИЛА БЕОГРАДСКЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ДА СЕ 

НЕБИ ПОГУБИЛИ. АКО ИЗБАЦИВАЊЕ СА ТРАСЕ БУДЕ ОЧИГЛЕДНА НАМЕРА ОНДА 

ЗАУСТВАИТЕ ВОЗИЛА, ПА ЋЕМО БЛОКИРАТИ САОБРАЋАЈ. 

БЛОКАДА САОБРАЋАЈА НАСТУПА И У 13 ЧАСОВА, АКО НАС ДОТЛЕ НЕ ПОЗОВЕ 

МИНИСТАР НА РАЗГОВОР. БЛОКАДА ТРАЈЕ 15 МИНУТА КАО ОПОМЕНА. АКО БУДЕ 

ТРЕБАЛО ПОНОВИЋЕМО БЛОКАДЕ. 

НЕ ОДУСТАЈТЕ НИКАКО. 

ПОНЕСИТЕ СОКОВЕ, КАФУ (НЕКО КАЖЕ И ШАТОРЕ) И ГРИЦКАЛИЦЕ. 

 

ИДЕМО У ОБИЛАЗАК БЕОГРАДА. 

ПОНЕСИТЕ И ПОДЕЛИТЕ ЛЕТКЕ ДА БИ БЕОГРАЂАНЕ УПОЗНАЛИ СА СИТУАЦИЈОМ И 

ЗАМОЛИЛИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ. 

 

Петар Рашета, дипл.инг.саобр. 

Генерални секретар ПКАШС 

 


