
 

 
 
Дана: 20.04.2015 године 

ИЗВЕШТАЈ СА 
САСТАНКА ОДРЖАНОГ У МУПу 

на основу договора између представника ауто школа и мУПа на 
протестном скупу 

 
 
Састанак је одржан на основу дфоговора између представника организационог одбора  

протеста и представника УСП МУП РС Г дина Ребића и  г дина Малешича. 

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 Арсов Небојшом и 

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

 Милан Тодоровић, АШ Делфин Београд, члан организационог одбора протеста 

Циљ састанка је био да се потврде ставови изнети на протестном скупу и утврди 

динамика даљих активности и разговора везаних за измене Закона и Правилника. 

Представници МУПа нису били спремни да дају потврду тих разговора и потпис на 

Споразум о разумевању који сам им понудио, јер '''нису били овлашћени за 

потписивање таквих докумената''. 

Овај Споразум који сам им оставио на потпис стављам у прилог овог Извештаја. 

Представници МУПа су и даље били на становишту да је доношење новог Правилника о 

изменама и допунама којим би се одложиле примене одредби које ступају на 

снагу 25 априла и даље дуг процес и да је боља варијанта да се потпише 

понуђени Правилник који ми нисмо ни видели, јер он дефинише да се све ради по 

старом до краја јуна 2015. Године. Ја имам материјал који то не гарантује. Чекам 

да ми Ребић пошаље Правилнике. 

Представници МУПа су изнели да имају захтеве других удружења ауто школа који су 

другачији и супротни нашим. Рекао сам им да бих то волео да видим. 

Договорили смо се да наставимо рад у заједничкој радној групи у понедељак 27 априла 

са почетком у 10 часова када би вратили Предлог Измена Закона у ''рикверц'' и 

почели поновне разговоре. Они су напоменули да би на том састанку били 

присутни и представници других удружења. Захтевао сам да се ти представници 

морају легитимисати и казати кога представљају, јер ми је доста ''шуровања'' 

МУПа и појединаца, слободних стрелаца. 

Ова моја претпоставка се, већ одмах после састанка, показала као основана, јер су 

представници МУП током суботе и недеље после протеста звали представнике 

ауто школа који су имали рачунаре да дођу данас на састанак негде у исто време 

када и ми. Тако је Бранимир Пејовић био задужен да забавља ове представнике 

док Ребић, Малешић и Арсов не заврше са нама, па су им се и они придружили. 

Нећу ни да предпостављам какав је то састанак био и како то да за њих имају 



времена, а за нас немају. Ово ми личи, како кажу политичари,  на 

НЕПРИНЦИПИЈЕЛНУ КОАЛИЦИЈУ. Нека им је на њихову душу. 

На нама је да докажемо да мислимо исправније и на корист свих, а посебно на корист 

грађана Србије. Ако држава жели да подржава МОНОПОЛ богатих, а не монопол 

СТРУЧНИХ и ако тим подржава и корупцију и мито нека им је на част. 

На нама је сада да се ''наоружамо'' са још више аргумената којим би побили њихове 

предлоге. Ако и то не прихвате ГОСПОДО ПРИПРЕМИТЕ СЕ ОПЕТ ЗА ИЗЛАЗАК НА 

УЛИЦЕ. Сада имамо искуства. Све аргументе ћемо доставити јавности, наравно и 

НАШЕ И ЊИХОВЕ. 

Вечерас ћу саставити УПИТНИК којим можемо да сазнамо како се ради обука у региону 

и шире путем анкетирања Ваших рођака, пријатеља и других у иностранству. 

 

 

П.С. 

Како многи нису видели допис Слободана Милошевића МУПу стављам и њега у прилог. 

Ако добијем Правилнике и њих ћу да поставим на сајт. 

 

БОРБА ПРЕДСТОЈИ. Они који су ПАЛИ нека УСТАНУ, није то срамота. Срамота је 

допустити да Вас ГАЗЕ. 

 

НАСТАВИТЕ ДА ПРИКУПЉАТЕ ПОТПИСЕ ЗА ПЕТИЦИЈУ ОД АУТО ШКОЛА. ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА 

ПРЕЂЕМО 300 ПОТПИСА. 

НАСТАВИТЕ ДА ПРИКУПЉАТЕ ПОТПИСЕ КАНДИДАТА. ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА ПРЕЂЕМО 20000 

ПОТПИСА. 

 

 

Петар Рашета, дипл.инг.саобр. 

Генерални секретар ПКАШС 

 


