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Резиме: На северу Косова и Метохије (КиМ) и у српским енклавама, Срби и грађани неалбанске националности сусрећу се са проблемима коришћења и издавања личних докумената, укључујући и документа за возаче и возила. У тежем положају су Срби из енклава,
који су приморани да користе косовска документа. Мали број Срба прихвата да обуку за
возаче и полагање возачког испита обавља по косовском закону, из разлога што се возачка
дозвола издаје у држави коју они и држава Србија не признају и што се самим тим не може
користити у Србији. У овом раду приказано је постојеће стање у реализацији обуке за
возаче и полагању возачког испита за српско становништво на територији јужне српске
покрајине и дати су конкретни предлози за превазилажење тог стања.
Кључне речи: Обука возача, возачки испит, безбедност саобраћаја.
Abstract: In the north of Kosovo and Metohija (KiM) and in Serbian enclaves, Serbs and nonAlbanian citizens face the problems of use and issuance of identity documents, including
documents of drivers and vehicles. In a more difficult position are Serbs from the enclaves, which
are forced to use the documents of Kosovo. A small number of Serbs accepts that training for
drivers and driving tests performs by the law of Kosovo, because the driving license is issued in
the state that they and the state of Serbia do not recognize and which therefore can not be used in
Serbia. This paper describes the current situation in the implementation of training for drivers and

1
Суботић Петар, дипл. инж. саобраћаја, Наставник, Техничка школа ''Михаило Петровић Алас'', Лоле
Рибара 29, Косовска Митровица, Србија, pekosubotic@gmail.com
2
Васић Небојша, маст. инж. саобраћаја, Асистент, Висока техничка школа струковних студија из
Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу, 24 Новембар бб, Лепосавић, Србија,
v_nebojsaobracajni@yahoo.com
3
Гордић С. Радомир, дипл. инж. саобраћаја, Професор, Висока техничка школа струковних студија из
Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу, 24 Новембар бб, Лепосавић, Србија,
gordicradomir@gmail.com

229

Петар Суботић, Небојша Васић, Радомир Гордић
СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ У ОБУЦИ ВОЗАЧA У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

passing the driving test for the Serbian population in the territory of the southern Serbian province
and given concrete proposals to overcome this condition.
Keywords: Driver training, driving test, road safety.

1.

УВОД

Успешна обука кандидата за возаче предуслов је безбедности друмског саобраћаја и представља изазов за стручњаке широм света. Због проблема са којима се, у
овој области сусрећу грађани српске националности на КиМ, обука возача је добрим делом у супротности са овим начелом. Квалитетна обука кандидата за возаче
и транспарентно полагање возачког испита, један су од предуслова за побољшање
нивоа безбедности друмског саобраћаја у свим друштвеним заједницама. Међутим, за Србе из енклава4, као и становнике северног дела КиМ, обука возача и
полагање возачког испита не реализује се на уобичајени начин. Разлог за то је што
су грађани српске националности и остало неалбанско становништво, настањено
на територији јужне српске покрајине, самопроглашене тзв. државе Косово, приморани да обуку за возаче и полагање возачког испита реализују по косовском
закону, или у оквиру система образовања Републике Србије (РС), углавном као
ванредни ученици.
У овом раду, указује се на изузетно лошу ситуацију са којом су суочени Срби и
неалбанско становништво у јужној српској покрајини и елаборирају проблеми у
обуци кандидата за возаче и полагању возачког испита, са циљем да се покрене
стручна расправа и иницира изналажење меродавног и прихватљивог решења.
2.

ОБУКА ВОЗАЧА И ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ПО
КОСОВСКОМ ЗАКОНУ

Важећи Закон о безбедности у друмском саобраћају на Косову5, усвојен у Скупштини Косова6 2007. године у време Привремене административне мисије УН на
КиМ (енгл. The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK).
Овај закон, као и многи други, усвојени у облику уредби UNMIK-а, на снази су и
након проглашења независности Косова 2008. године. Њиме се уређују услови и
начела сектора безбедности саобраћаја на путу на конкретан начин, узимајући за
основ међународне стандарде. Закон третира понашање учесника у саобраћају,
систем саобраћајних знакова, дужности службених лица, припрему кандидата за
возаче, услове за стицање права управљања возилом итд.
Закон о безбедности у друмском саобраћају предмет је надзора, управљања и
примене Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације, Косовске
4
Енклава (грч. еn, лат. clavis кључ) мање подручје једне државе опкољено са свих страна страним земљиштем. Више одговара термин ексклава (лат. ех, clavis кључ) део државног подручја који је као посед друге државе искључен из матице земље, јер се ради о насилном отцепљењу дела територије РС.
5
Закон Бр. 02/Л-70 о безбедности у друмском саобраћају усвојила је Скупштина Косова 11. јануара
2007., на основу Уредбе UNMIK-а бр. 2001/9, од 15. маја 2001. године.
6
У раду се користи званични назив уставно-правног система РС „Косово и метохија“, а „Косово“ само
ако је то нужно због цитирања прописа или навођења институција тзв. државе Косово.
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полиције и других одговорних органа. Са друге стране, осим наведеног
министарства, и скупштине општина полажу право да наложе промене у
организовању саобраћаја.
У овом Закону од члана 229 до члана 282 описани су услови који морају бити
испуњени, као и поступци који морају бити примењени у циљу успешне реализације обуке за возаче, полагања теоријског, практичног и испита из прве помоћи и
издавања возачке дозволе.
Оспособљавање кандидата за возаче врше ауто-школе, које након испуњавања
услова и критеријума предвиђених за лиценцирање добијају лиценцу за рад од Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације, посебним правним подзаконским актом (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 229.1 и 229.2). Контролу рада ауто-школа,
односно надзор обуке и полагања, у погледу испуњавања предвиђених услова,
врше лица овлашћена од Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације7
(Закон Бр. 02/Л-70, чл. 244.1). Возачке дозволе издаје Министарство унутрашњих
послова у складу са одговарајућим законским одредбама (Закон Бр. 02/Л-70, чл.
249).
Јединствени наставни програм оспособљавања кандидата за возаче, обухвата
наставне предмете: „Прописи саобраћаја и безбедности“, „Управљање возилом на
моторни погон“ и „Давање прве помоћи лицима повређеним у саобраћајним незгодама“ (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 230.1). План и програм о оспособљавању кандидата
за возаче усваја Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације у
консултацији са Министарством за образовање, науку и технологију (Закон Бр.
02/Л-70, чл. 230.4).
Наставу из предмета „Прописи саобраћаја и безбедности (теоријски део)“ реализује стручни предавач, који има најмање високу школску спрему (не мора у
струци), возачку дозволу Б категорије најмање три године и одговарајућу лиценцу
коју издаје Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације (Закон Бр.
02/Л-70, чл. 232.1, 232.2 и 233.1). Предавач теоријске обуке по закону РС (ЗОБС,
члан 221.) поред високе стручне спреме мора имати и најмање пет година радног
искуства у области безбедности саобраћаја. Тиме се намеће питање стручне компетенције предавача у ауто-школама на територији јужне српске покрајине.
Обуку кандидата за возаче из „Управљања возилом на моторни погон (практични део)“, по косовском закону изводе возачи - инструктори, који поседују возачку
дозволу и важећу лиценцу за возаче - инструкторе за одговарајућу категорију, коју
издаје Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације (Закон Бр. 02/Л-70,
чл. 232.3 и 232.4). По ЗОБС-у РС (члан 223.) за инструктора вожње може полагати
возач који је навршио 21 годину живота и има најмање три године возачку дозволу
за возаче возила оне категорије за коју полаже испит за инструктора вожње. Из
овог следи, да су инструктори вожње у ауто-школама у српским енклавама и осталим срединама на КиМ, на нижем нивоу зрелости, искуства и стручне оспособљености, јер за њих није прописана календарска зрелост и возачко искуство.
Овим се доводи у питање квалитет обуке, остварени трансфер знања, преношење
искуства и развој вештина и навика кандидата, што може бити у корелацији са
безбедношћу саобраћаја младих возача.
Оспособљавање кандидата из предмета „Давање прве помоћи лицима повређеним у саобраћајној незгоди“ обавља институција овлашћена од Министарства за
7

У РС надзор обуке кандидата за возаче и контролу рада ауто-школа врши МУП.
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транспорт, пошту и телекомуникације, у сарадњи са Министарством за здравство
(Закон Бр. 02/Л-70, чл. 232.5).
Планом и програмом обуке возача Б категорије, предвиђен је минимални број
часова теоријске обуке 16, практичне обуке 16, и обуке прве помоћи 9 часова, ако
кандидат не поседује возачку дозволу неке категорије (Административно упутство
бр. 2008/10), што значи да је минимални укупни број часова 41 (16 + 16 + 9).
Упоређујући овај фонд са бројем часова из Правилника о теоријској и практичној
обуци кандидата за возаче РС, где је минималан укупан број часова 88, (30 + 10
часова теоријске обуке8, 40 часова практичне обуке и 8 часова прве помоћи),
долази се до закључка да се будућим возачима, на КиМ не нуди довољно ни
теоријског ни практичног знања, па су тиме сви учесници у саобраћају, не само
возачи угрожени са аспекта безбедности.
Оспособљавање кандидата за возача може отпочети три месеца пре старосне
границе за поједине категорије (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 234.). Кандидати за возаче
полажу испит за одређене категорије, када стекну потребне године. Старосна
граница за возаче Б категорије је 18 година (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 263.). По ЗОБСу (чл. 182.) кандидат може отпочети теоријску обуку већ са 16 година, а са 17 може
стећи пробну возачку дозволу.
Пре полагања теоријског испита, кандидат треба да положи пробни тест у аутошколи (Административно упутство бр. 2008/9, чл. 10). Теоријски део возачког
испита полаже се писмено (тестом). Услови полагања су прописани
Административним упутством бр. 2008/9 о полагању возачког испита (чл. 13 и 14).
У Административном упутству бр. 2008/9 о полагању возачког испита (чл. 14) дат
је максимални и минимални број поена на тесту, према категорији за коју се
полаже. Такође у поменутом упутству (чл.14) може се видети да је минималан број
поена на тесту, које кандидат треба да оствари, да би положио испит за Б
категорију 90, а време решавања теста је 45 минута. По Правилнику о
организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита РС разликује се
минимални број поена (85% од 100), а за полагање теста дато је 60 минута. Ово
указује да су критеријуми за полагање теоријског дела испита на КиМ строжији, уз
краће време за његову реализацију и мањи фонд часова за теоријску наставу.
Возачки испит чини јединствену целину наставних предмета „Прописи саобраћаја и безбедности (теоријски део)“ и „Управљање возилом на моторни погон (практични део)“. После положеног теоријског дела испита, кандидат полаже практични део извођењем одређених радњи на полигону (слика 1). Анализом слике 1, а
посебно слике 1б) и 1ц), уочава се да је на слици 1б) смер кретања возила приказан
неправилно и слободоручно, док је на слици 1ц) неадекватан приказ возила, имајући у виду смер његовог кретања, погрешно обележену стартну позицију возила
(ознака СТАРТ) и непропорционалне елементе – нпр. вредност 2L (Административно упутство бр. 2008/9).
Део испита из предмета „Управљање возилом на моторни погон (практични
део)“, кандидат полаже на полигону или другом простору ван јавног пута, где обавља бар три радње. По прописима РС кандидат на практичном делу испита изводи
све прописане радње. Након позитивног оцењивања испитивача, кандидат други
део испита полаже на јавном путу.

8

За предавање је предвиђено 30 часова, а 10 за вежбање.
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а) Вожња напред и назад и држање правца

б) Полукружно окретање

ц) Паркирање возила
Слика 1. Полигонске радње по косовским прописима (Административно упутство бр.
2008/9).

Испит из предмета „Управљање моторним возилом“ кандидат може да полаже
и на возилу са аутоматским мењачем и у том случају има право да управља само
овом врстом возила (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 246).
После положеног возачког испита, возач Б категорије према (Закон Бр. 02/Л-70,
чл. 269.1), у прве две године не сме да управља возилом брзином већом од:
• на аутопуту 110 km/h,
• на мотопуту 80 km/h и
• на осталим путевима 70 km/h.
Поред изнетог, возачи не смеју имати алкохола у крви (Закон Бр. 02/Л-70, чл.
269.2).
3.

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ СРБИ И НЕАЛБАНСКО
СТАНОВНИШТВО У ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Српско становништво које живи на територији јужне српске покрајине осим
што страхује за безбедност и свакодневну материјалну егзистенцију, константно је
изложено притиску косовских власти у погледу поседовања валидних личних до233
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кумента. То није проблем само српског, већ и осталог неалбанског становништва
на овим просторима. Да би остварили право да јавно учествују у саобраћају, након
успешно завршене обуке за возача и положеног возачког испита, Срби и остало неалбанско становништво морају имати возачку дозволу, издату од стране надлежне
институције тзв. државе Косово. С обзиром да РС није признала Косово као
независну државу, возачка дозвола издата од стране надлежних косовских органа
не може се користити у РС. Највећи проблем имају Срби јужно од реке Ибар, који
немају избора и морају да се повинују косовским законима и свим процедурама у
вези обуке за возача и полагања возачког испита, па самим тим и поступку
издавања возачке дозволе. Из практичних разлога Срби са КиМ, посебно у
енклавама, принуђени су да против своје воље користе дупла документа.
Намеће се питање, да ли, ако српско становништво већ нема избора у погледу
похађања обуке за возаче и полагања возачког испита, има могућности да ту обуку
обави квалитетно и професионално, и након тога потпуно равноправно и транспарентно полаже возачки испит, да би безбедно учествовало у саобраћају?!
Косовске институције нису заинтересоване за безбедност Срба, па ни за њихову безбедност у саобраћају. Њих не интересује квалитет обуке Срба за возаче. Срби који су се обучавали за возаче и полагали возачки испит у ауто-школама јужно
од реке Ибар, тврде да је обука неквалитетна, да теоријску обуку на српском језику
реализују само малобројни власници ауто-школа српске националности. Они истичу да постоји више проблема у обуци и полагању возачког испита, јер су Закон о
безбедности у друмском саобраћају и сви подзаконски акти, као и тестови за полагање возачког испита, лоше преведени са албанског на српски језик, па је текст тешко разумети. На пример, једно питање у тесту почиње овако: „Ако се возило креће равно...“, а адекватан превод би требао бити „Ако се возило креће право...“. Даље, рецимо, превод члана 259 из Закона о безбедности у друмском саобраћају гласи: „Програм о возачкој дозволи возилима, обухвата садржај...“ итд. Јасно је да се
надлежни за организацију и реализацију обуке за возаче и полагања возачког испита нимало не оптерећују, а требали би итекако да брину, да ли ће Срби и остало
неалбанско становништво бити у стању да разумеју питања у тестовима и права и
обавезе из Закона о безбедности у друмском саобраћају.
Програм обуке возача и возачког испита, по косовском закону, нормативно и
садржајно се разликује од обуке возача по закону РС. Обука возача по косовским
прописима је скромнија, а испит лакши, што се у корелацији са другим факторима,
може негативно одразити на безбедност саобраћаја.
Поред изнетог, постоје и други проблеми при полагању тестова и вожње, нпр.
корупција, и то не само за српско становништво, мада је код њега она најизражајнија. Корупција у обуци возача и издавању возачких дозвола потврђена је и у
самом Министарству за саобраћај, пошту и телекомуникације, према коме постоје
злоупотребе на овом нивоу, јер се возачка дозвола може купити, а да се уопште не
полаже возачки испит (http://koha.net/?id=8&arkiva=1&l=102356, 10.01.2016.).
На северу КиМ, 25. октобра 2013. године престале су са радом све ауто-школе,
због ступања на снагу „новог“ Правилника о условима за добијање дозвола за рад,
којим је суспендован рад свих ауто-школа на територији северног дела КиМ.
Други, заправо пресудни разлог је био потписивање Бриселског споразума, након
чега је Влада РС донела декрет о пензионисању свих припадника Министарства
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унутрашњих послова (МУП) РС на територији јужне српске покрајине9. Самим
тим онемогућена је функција контроле рада ауто-школа, надгледање процес обуке
возача и спровођење возачких испита на овом простору, по прописима РС.
Према изнетом, на територији КиМ могуће је вршити обуку за возаче и полагати возачки испит по програму тзв. државе Косово у областима јужно од реке Ибар,
или у саобраћајним школама за редовне и ванредне ученике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНиТР) РС, у складу са
Законом о безбедности саобраћаја РС (чл. 207).
4.

ОБУКА ВОЗАЧА И ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА НА КИМ У
ОКВИРУ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На северу КиМ пре примене Бриселског споразума радило је 6 ауто-школа и 8 у
српским енклавама. Сада не ради ни једна. Пошто није могуће обезбедити обуку и
реализовати полагање у ауто-школама по законима РС, велики број кандидата за
возаче, једино решење види у похађању обуке и полагању возачког испита у
оквиру образовања РС.
На простору КиМ раде три средње техничке школе у којима се школују кадрови саобраћајне струке: Грађевинско-саобраћајна школа у Грачаници, Техничка
школа „Драги Поповић“ у Горњем Кусцу код Гњилана и Техничка школа „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици. Ове школе су у обавези да за потребе
редовних ученика испуњавају услове прописане Законом о безбедности саобраћаја
РС, у циљу реализације обуке и полагања испита за возаче.
Техничка школа „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици је једина,
која по Закону о безбедности саобраћаја РС (чл. 207) нуди то решење, за редовне и
ванредне ученике. У овој школи сваке школске године за возаче Б категорије
положи око 28 редовних ученика. Од септембра 2014. године, од када је почела
обука грађана (ванредних ученика) за возаче Б категорије, до краја 2015. године,
уписана су 93 кандидата. Сви су завршили теоријску наставу, 67% је положило
теоријски део испита, а 33% и практични. Њих 27% похађа практичну обуку, а 7%
из разних разлога нису почели практичну обуку. Од уписаних кандидата 33% још
није полагало теоријски испит. Школа има 3 возила за Б категорију и 3
инструктора практичне обуке, па је капацитет школе за сада задовољавајући, али
са повећањем броја кандидата на обуци то ће бити уско грло.
У Грачаници сваке школске године, обуку за возача Б и Ц категорије заврши
око 20 ученика. За сада нема полагања возачког испита за грађане. У систему
образовања РС, на КиМ се једино у Грачаници обучавају возачи Ц категорије, и то
редовни ученици, који се школују за возаче моторних возила.
У Горњем Кусцу код Гњилана, нису почели обуку возача, јер имају материјалних проблема и плаше се да косовска полиција неће дозволити обуку и полагање
возачког испита.
Број ванредних ученика у систему образовања РС, за полагање возачког испита, који одобрава МПНиТР није довољан за север КиМ. У енклавама Срби су

9
Влада РС. ''Уредба о условима за остварење права на посебну пензију запослених у МУП на
територији АП КиМ''. Службени лист РС, бр. 55/05, 71/05, 2013.
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принуђени да полажу возачки испит по косовском закону, па тамо и нема
интересовања за овом обуком.
Прописи РС о обуци возача у систему образовања у потпуности се поштују.
Проблеми су: што Срби у енклавама не могу да се обучавају за возаче по прописима РС, што је на северу КиМ већа заинтересованост кандидата од броја који
школа може да упише по одобрењу МПНиТР РС и што је капацитет школа за
практичну обуку недовољан.
Редовни и ванредни ученици су у потпуности изједначени у погледу
вредновања диплома и права која имају у току школовања. Услов за
преквалификацију и упис на ванредно школовање је завршена било која средња
школа. Можда изгледа компликовано али је то једино могуће решење. Кандидати
за полагање возачког испита Б категорије уписују се на ванредно школовање на
образовни профил техничар друмског саобраћаја, полажу разлику испита, и у
оквиру предмета практичне наставе у другом разреду похађају теоријску наставу
обуке за возача и полажу тестове. У оквиру практичне наставе у трећем разреду
реализује се практични део обуке вожње и полагање возачког испита. Комплетна
обука и полагање испита за возаче обавља се у школи, без учешћа службеника
МУП РС. Надзор обуке и полагања врше овлашћени представници МПНиТР РС.
Ванредни ученици иду на предавања и полажу испит из Прве помоћи у Црвеном
крсту. На основу уверења о положеном возачком испиту, уверења о положеној
првој помоћи и лекарског уверења, кандидати (ванредни ученици) добијају
возачку дозволу у својој полицијској управи на територији централне Србије.
Редовним и ванредним ученицима на располагању је сајт Заједнице саобраћајних школа (http://e-nastava.zss.edu.rs), где могу путем електронског учења да
вежбају тестове, а наставници да их прате и указују на грешке. Комуникација са
ученицима је путем електронских порука. Овај вид учења показао се као веома
користан у учењу, што резултира већом пролазношћу на испиту, код ученика који
користе овај сајт (слика 2).

Слика 2. Сајт Заједнице саобраћајних школа за е-наставу (http://e-nastava.zss.edu.rs/,
10.01.2016.)
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Проблем у спровођењу обуке и полагању возачког испита представља
ограничен број ванредних ученика, који се могу уписати на образовни профил
техничар друмског саобраћаја, с обзиром на то какво је интересовање присутно по
том питању. Треба напоменути, да ванредни ученици након школoвања, поред
возачке дозволе, добијају и диплому саобраћајне струке, па појединци због тога
настављају школовање и на четвртој години.
За кандидате који не успеју да се упишу на ванредно школовање, једино
решење за стицање возачке дозволе, али нимало једноставно, је похађање часова
обуке у најближим градовима на територији Србије ван КиМ, у којима полажу и
возачки испит.
5.

ЗАКЉУЧАК

Српско становништво на КиМ у току обуке за возаче и полагања возачког испита сусреће се са многобројним проблемима који утичу на безбедност саобраћаја. То се нарочито односи на Србе који живе јужно од реке Ибар, у српским енклавама. Самопроглешена држава Косово настоји да их по сваку цену интегрише у
свој програм обуке, по косовскиом закону, присиљавајући их да у ту сврху поседују лична документа са обележјима тзв. државе Косово. То заправо значи да Срби
и остало неалбанско становништво након полагања возачког испита, добијају косовске возачке дозволе, које не могу користити у РС. Ако томе додамо чињеницу
да се обука и полагање возачког испита одвијају отежано због неадекватног
превођења и тумачења косовског Закона о безбедности у друмском саобраћају, као
и осталих подзаконских аката и правилника, јасно је да не постоје елементарни
услови за ефикасну обуку возача у српским срединама на КиМ.
Ауто-школе на КиМ успешно су радиле до 25. октобра 2013. године, након чега
су предале документа за пререгистрацију, али ни једна од њих није добила
лиценцу за рад, јер није био испуњен услов надзора и учешћа, на теоријском и
практичном испиту радника МУП РС. Бриселским споразумом радници МУП РС
не могу бити присутни на Косову10, а самим тим не могу бити ангажовани на
пословима, који се тичу надзора ауто-школа и полагања возачког испита.
Полагање возачког испита по програму РС, није могуће у ауто-школама на
КиМ, али постоји могућност полагања у систему образовања, који на КиМ и даље
функционише у оквиру образовног система РС. У члану 207. Закона о безбедности
саобраћаја РС, обуку кандидата за возаче и полагање возачког испита, могу да
спроводе и средње стручне школе, које испуњавају услове, односно средње
саобраћајне школе или стручне школе, које имају саобраћајни смер. Редовни и
ванредни ученици су изједначени при стицању знања, па равноправно могу да
заврше обуку за возача и стекну возачку дозволу, али само Б категорије.
Срби на КиМ, осим ученика Грађевинско-саобраћајне школа у Грачаници не
могу да заврше обуку за возаче Ц категорије. Обука возача А, Е и Д категорије и
возача трактора, не организује се у српским срединама на КиМ, а за том обуком
има потребе.
Обука возача утиче на безбедност саобраћаја, привредни, културни и свеукупни развој друштвене заједнице и у уској је вези са слободом кретања, па је нео10

Према Резолуцији УН 1244 на КиМ је дозвољено присуство одређеног броја службеника МУП РС.
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пходно да држава Србија помогне српском и неалбанском становништву у јужној
српској покрајини да превазиђе проблеме у овој области и унапреди обуку возача.
За превазилажење уочених проблема предлажемо:
1. Кроз преговоре са привременим институцијама у Приштини, обезбедити
Србима и у енклавама, да се за возаче моторних возила обучавају по
прописима РС, без обзира на уставно-правни статус и признавање
докумената.
2. Да МПНиТР повећа квоту за упис ванредних ученика у средњу Техничку
школу „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици за образовни
профил техничар друмског саобраћаја, ради обуке возача Б категорије.
3. Преко МПНиТР омогућити упис ванредних ученика на образовни профил возач моторних возила у Грађевинско-саобраћајну школу у Грачаници, ради обуке возача Б и Ц категорије.
4. Преко Канцеларије за КиМ Владе РС покренути иницијативу да се нађе
меродавно решење за обуку возача А и Д категорије и возача трактора.
5. Недостатак капацитета за практичну обуку из вожње, решити кроз пословно-техничку сарадња са ауто-школама, тако што ће се, у сарадњи са
МНПиТР обезбедити лиценцирање одабраних инструктора вожње за
наставнике практичне наставе и укључити их у обуку ванредних ученика
из управљања моторним возилима и полагање возачког испита.
Реализацијом ових предлога повећала би се ефикасност обуке возача у српским
срединама на КиМ, а то би резултирало унапређењем и јачањем безбедности саобраћаја.
У овој области треба тражити свеобухватана и системска решења, кроз промену прописа, промену надлежности и преношење надлежности на Заједницу српских општина и општине, аналогно косовском закону.
6.
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