
 

 
 
Дана: 17.04.2015 године 

ИЗВЕШТАЈ СА 
ПРОТЕСТНЕ ВОЖЊЕ 

одржане у Београду 17 априла у периоду од 12 до 20 часова 
 
Уводно размишљање 
Присутно је у почетку било нешто преко100 возила. Касније је наступило осипање 

броја због дуготрајности протеста, те је протест завршен са око 60 најистрајнијих.  

Веома сам поносан на све оне који су схватили озбиљност ситуације и учествовали у 

заштити интереса струке.  

Веома сам разочаран онима који нису дошли, али их не оптужујем. Жалим их, јер нису 

били на нашем најзначајнијем скупу. Ипак, поручујем им: НИЈЕ СРАМОТА ПАСТИ 

СРАМОТА ЈЕ НЕУСТАТИ. Устаните, требате нам, јер нам предстоје одлучни дани у 

заштити наших интереса. 

 

Опис протеста: 

 

Прва возила су се на путањи нашла већ око 11,45 часова. Око 12, 30 смо већ први пут 

блокирали Славију. Око 13,05 смо стали на Славији, али је МУП удаљио саобраћај од 

нас, па смо одлучили да одемо испред Скупштине и блокирамо десни део коловоза, 

јер нас нико у тих првих сат времена није контактирао. У току вожње био сам 

директно укључен у програм радио Београда 1. Пошто нам се нико није јавио нити 

после три сата протеста присутни су предложили да блокирамо цео плато. Тако је и 

урађено. То је био добар предлог. У међувремену сам дао неколико интервјуа 

куриру, бети, танјугу и незнам више коме.  



Седели смо ту и чекали и чудили се да никоме не смета што је саобраћај у граду у 

колапсу, што је плато испред скупштине блокиран више од седам сати. Полицајци на 

терену били веома коректни и фер. МНОГО ИМ ХВАЛА што нису доливали уље на 

наше муке.  

Тек после седам сати чекања и вероватно због наших разговора са одређеним људима 

у МУПу у међувремену појавили су начелник УСП г дин Владимир Ребић и његов 

заменик  г дин Слободан Малешић. Покушали су да објасне неопходности да се овај 

поступак настави, али за присутне они нису имали довољно аргумената за те 

тврдње. После низа телефонирања, контактирања и покушаја да се дође до лица 

које може да потпише неки папир којим нам се гарантује да ће се обуставити 

примена правилника и одредби које треба да ступе на снагу 25 априла па надаље 

веома тешко смо прихватили компромис, а то је: 

1. Да се прихвати објашњење Начелника и заменика што не може да се добије 

писмена гаранција за наш договор. Да се верује представницима МУПа да нас 

неће обманути. Сав процес договарања је снимам мобилним телефонима, делом 

камером, те постоје необориви докази за то. Молим присутне да не 

злоупотребљавају те снимке и да их у том делу не објављују док не видимо 

коначан став у ПОНЕДЕЉАК. 

2. Начелник и заменик начелника су обећали да ће они предложити донешење 

Измена Правилника у којем ће се дефинисати одлагање примене свих спорних 

одредби које ступају на снагу ових дана и то до дана доношења нових 

Правилника, а после доношења Измена Закона. 

3. Да се у понедељак у 11 часова одржи састанак  код г дина Ребића са 

представницима ПКАШС и дефинише начин и динамика ових потеза и изађе са 

заједничким ставом 

4. Да се стручни представници ПКАШС директно укључе у аргументовано 

дефинисање Измена Закона, а затим и сачињавања НОВИХ ПРАВИЛНИКА. 

5. Да се 25 априла настави са радом по старом до дана ступања на снагу Измена 

Закона и Правилника. 

Протест је завршен тачно у 20,00 часова. 

 

Резиме: 

На састанак у понедељак ћемо ићи Милан Тодоровић и ја. Радну стручну групу ћемо 

касније формирати од чланове наше радне групе која већ постоји, али у ужем 

саставу, јер ми као ПКАШС већ имамо усвојене ставове и предлоге. 

Веома сам захвалан Г дину ребићу и г дину Малешићу на труду и издвојеном времену 

да још једном покушамо да решимо овај проблем. Жао ми је што то нисмо учинили 

предходног дана, али је очигледно да код њих то није тако једноставно и да то не 

зависи само од њих. Надамо се да ће схватити да ми волимо нашу струку, да желимо 

поштено да радимо, да желимо да пренесемо знање, а не да продајемо возила и да 

ЗНАМО ЗНАЊЕ. 

Надамо се да неће изневерити наше поверење (ја сам лично убеђен да су они поштени 

људи и да имају своју част и достојанство). 

Веома сам поносан на све оне који су јуче учествовали у овом догађају. Веома сам им 

захвалан. Онима који нису дошли поручујем: требате нам, устаните и наставите са 

борбом. Нико Вам неће ништа замерити. И то је људска особина. 

Молим све оне који су сачињавали снимке и видео записе да ми их доставе да би их 

сачувао у aрхиви. Емаил адресе за доставу су: office@autoskolesrbije.org I 

office@raseta.co.rs.  

 

Петар Рашета, дипл.инг.саобр. 

Генерални секретар ПКАШС 
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