
 

kabinetpremijera@gov.rs 

Република Србија 

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДE 

г. Александру Вучићу 

 

Поштовани господине председниче Владе Републике Србије, 

После неколико безуспешних покушаја да, кроз разговоре и договоре 

са представницима МУП као предлагача измена Закона о безбедности 

саобраћаја, решимо проблеме везане за рад ауто школа у следећем периоду 

приморани смо да Вам се обратимо, јер мислимо да Ви МОЖЕТЕ, а по нама и 

МОРАТЕ  да решите овај проблем. 

Наиме, Привредна комора ауто школа Србије је, као једина 

репрезентативна и правно организована асоцијација малих предузећа у 

области оспособљавања кандидата за возаче, упозоравала предлагача да 

предлаже одредбе у Закону и правилницима који: 

1. Директно угрожавају наставак рада ових предузећа у следећем 

периоду 

2. Дефинише обавезе овим предузећима који нису у директној вези 

са делатношћу коју обављају 

3. Угрожавају интегритет и достојанство радника запослених у овој 

области 

4. Које су контрапродуктивне и супротне усвојеним ставовима 

везаним за доношења правних аката које је усвојила Народна 

скупштина Републике Србије  

Привредна комора АШС је доставила стручне аргументе који доказују 

ове наше тврдње Предлагачу. Предлагач није доставио нити један стручно 

научни аргумент који би указао на оправданост предложених одредби од 

стране предлагача. 

Привредна комора АШС је активно учествовала на свим скуповима 

поводом организоване јавне расправе по овим предлозима предлагача, те је 

на свим скуповима указивала на ове проблеме и достављала своје ставове. 

 Пошто имамо поуздане информације да предлагач није желео да 

уважи наше аргументоване примедбе и предлоге, те да ће Влади предложити 

текст ПРЕДЛОГА измена Закона у форми и садржини који очигледно 

занемарује ставове стручне и научне јавности и мишљења са јавне расправе 
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МОЛИМО ВАС 

да одложите усвајање и примену ових законских одредби док се не 

упознате са аргументима правних лица која ће морати да обављају делатност 

под тим условима и која сматрају да им је угрожена егзистенција што могу и 

доказати чињеницама и непобитиним аргументима 

Поштовани господине председниче Владе, 

Морамо да Вас упознамо да је данас на ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ПКАШС 

заузет став да се подржава захтев запослених у ауто школама да се 17 

априла 2015 године организује ПРОТЕСТНА ВОЖЊА УЛИЦАМА 

БЕОГРАДА са неколико стотина возила ових правних лица из целе Србије.  

Трајање протеста је планирамо  до испуњавања захтева 

радника у овој области или сусрета и разговора са Вама. 

Молимо Вас да предупредите овај, за Београд и Србију, немио догађај 

и да нађете времена да заједно са нама анализирате целокупан проблем, те 

да га заједнички решимо у интересу свеукупне безбедности саобраћаја на 

нашим путевима. 

Такође Вас обавештавамо да смо допис у којем је садржан апел за 

разумевање у решавању овог проблема као и упозорења на могуће 

последице упутили и: 

1. МУПу у неколико наврата 

2. Министру привреде, 

3. Министру Рада, 

4. Министру саобраћаја, 

5. Поверенику, 

6. Заштитнику грађана, 

7. ПКС, 

8. Посласничким клубовима, 

9. Одбору за законитост и уставност, 

10. Агенцији за безбедност саобраћаја,  

11. Унији послодаваца и др. 

Господине председниче Владе, 

Надамо се да ћете схватити наш проблем, те да ћете наћи 

слободног времена  да разговарате са нама и да ћете нас о томе на 

време обавестити. 

Унапред Хвала. 

Генерални секретар 

Привредне коморе ауто школа Србије 

Петар Рашета, дипл.инг.саобраћаја 

Контакт Е маил: 

office@autoskolesrbije.org 

office@raseta.co.rs  

Контакт телефони: 

063/474-034; 063/111-70-83 
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