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Улогата на Јавното Сообраќајно Претпријатие –Скопје во безбедноста на сообраќајот во 

град Скопје 

 

Апстракт 

 

Во овој труд ќе бидат анализирани причините кои доведуваат до загрозување на 

сообраќајната безбедност на превозот на патници во Јавниот градски превоз во град Скопје, преку 

анализа на факторите од кои зависи сообраќајната безбедност. Внимание ќе се посвети на  

работата на  Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје односно како таа влијае врз севкупната 

безбедност во ЈГПП. 

Но користењето на јавниот превоз покрај своите предности кои треба да ги обезбеди 

(точност, навременост, доверливост, безбедност, удобност, интегрираност) има и свои 

недостатоци кои се манифестираат врз безбедноста на сообраќајот и околината.  

Потикнувањето на масовно користење на јавниот превоз од институциите на град Скопје 

со себе носи и поголеми  предизвици, како да се одговори на таквата побарувачка за превоз, а 

притоа да се задоволат критериумите за безбедност во сообраќајот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клучни зборови: Јавен градски превоз, безбедност, патници, возиила, пат, возачи, 

автобуси, автобуски постојки, мерки.  
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Abstract 

 

The role of the Public Transport Company – Skopje in the traffic safety in the city of Skopje  

 

This Thesis analyses the causes which lead to endangerment of traffic safety of passengers  using 

public transport in the city of Skopje. Factors directly influencing traffic safety shall be analysed. 

Attention is given to the performance of the Public Transport Company-Skopje, more precisely its 

influence on the overall safety of the public city transport.   

Apart from the advantages provided by using public transport (precision, punctuality, reliability, 

safety, comfort, integration), there are certain drawbacks reflecting on the transport and environment 

safety.  

The encouragement for massive use of public transport by the city of Skopje institutions, results 

in greater challenges in the attempt to appropriately respond to the increased public transport demand 

while meeting the transport safety criteria.   
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ПРВ ДЕЛ:  

 

ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

 

Се што постои во овој свет е во некое движење, така и човекот од неговото создавање 

па се додека постои, ќе биде во некое движење. Од првите првобитни  општества па се до 

најразавиените цивилизации, човекот се обидувал да си ги олесни секојдневните 

активности со постојано пронаоѓање на различни средства и начини. Еден од поголемите 

проблеми со кои се соочувал и ќе се соочува човекот е совладувањето на растојанијата при 

движењето, без разлика дали тоа се однесува за индивидуални потреби кога треба да се 

придвижи од едно место на друго или пак да пренесе одреден материјал, суровина, вест, 

производ, информација и.т.н. За таа цел развил многу различни средства, во почетокот 

почнувајќи од наједноставните обувки за пешачење, преку припитомување на животни кој 

ги користел и за транспорт. Потоа со пронаоѓање на тркалото  како основен дел во 

револуцијата на движењето, а преку него и до појавата на првите запрежни двоколки и 

кочии.  

Вистинската револуција во совладување на растојанијата и зголемување на брзината 

на пренос на информации се јавува со индустриската револуција и пронаоѓањето на парните 

мотори и  моторите со внатрешно согорување. Тие се основата за појавата на модерниот 

начин на совладување на растојанијата, преносот на луѓе, материјални добра и  

информации. Совладувањето на растојанието не се одвивало секогаш едноставно и без 

проблем. Во поголем дел тоа било попречено  од некакви пречки на патот, или од некакви 

ситуации кои го загрозувале движењето. Затоа уште од самиот почеток луѓето настојувале 

движењето да го остварувааат без да се доведуваат во ситуации во кои ќе биде загрозен 

нивниот живот или пак пронаоѓале средства со кои опасната ситуација до колку се појави 

ја надминувале без последици.  

Со пронаоѓањето на современите средства за движење и совладување на 

растојанијата се појавуваат и нови животно загрижувачки ситуации кој треба да се 

надминат.  
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 Појавата на првите автомобили, камиони, преку океански бродови, авиони па се до 

современите  ракети (space shuttle) за совладување на космички растојанија доведува до 

појава на нова стопанска гранка во општеството а тоа е “сообраќајот“. 

Сообраќајот преставува пренесување на луѓе, добра, вести, енергија од едно место 

на друго, а зборот транспорт во директен превод значи пренос или превоз и потекнува од 

латинскиот збор „transportere”што значи пренесување. По поимот транспорт се подразбира 

дејност која со помош на посебни технички средства  и посебна организација ги совладува 

растојанијата пренесувајќи ги луѓето добрата од едно на друго место.1 

Сообраќајот преставува една од основните стопански гранки на било кое општество. 

Развиеноста на сообраќајот е право пропорционално со развојот на општеството. Што 

повеќе е развиен сообраќајот, тоа повеќе е развиено  општеството и обратно, за да биде 

развиено општеството треба и сообраќајот да биде развиен, едно без друго не може.  

Со развојот на сообраќајот се појавуваат и проблемите кои се од социоекономски, 

безбедносен, урбанистичко - архитектонски, еколошки и здравствен карактер како што се: 

потреба од поголеми површини за сообраќајници, создавање на сообраќаен метеж, 

зголемена бучава, загадување на воздухот и околината, загрозување и одземање на човечки 

животи и.т.н.  

Податоци за решавање на проблемите кој произлегуваат од сообраќајот наоѓаме 

уште од I век од нашата ера во градот Помпеја, каде се пронајдени мрежа од ортогонални 

улици, кој по димензија се поделени на две категории на главни сообраќајници и стамбени 

улици, односно секоја четврта улица била од повисока категорија. Улиците од повисока 

категорија биле двонасочни, а стамбените улици биле еднонасочни.2 

 Со појавата на индустријализацијата и зголемувањето на градовите се менува и 

структурата на населението. Се појавува миграција од селските региони, луѓето се 

населуваат во градовите и ја менуваат нивната големина и структура. Со ширењето на 

градовите растојанијата од една точка до друга се зголемуваат (од центар кон периферија). 

Потребите за патување стануваат различни: работа, домување, училиште, административни 

и здравствени потреби, културно спортски активности  и сл.   

                                                           
1 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 
2 Драгач, Р,Вујаниќ,М, 2002 (Beograd) Bezbednost saobracaja II deo,  
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Главната промена во сообраќајот е периодот на  појавата на моторите со внатрешно 

согорување  (Николаус Ото 1875, Дајмлер и Бенц 1875) и моторните возила кон крајот на 

19 и почетокот на 20 век, посебно на патничките моторни возила-автомобили. Предноста 

на патничките моторни возила е во тоа што тие обезбедуваат ефикасност, слобода на избор 

на патот, време на патување, удобност, брзина, независност од другите видови на 

транспорт, потоа тие се престиж и покажуваат статус во општеството, обуката за нивно 

управување е лесна и речиси достапна за секого, итн. Поради овие карактеристики 

автомобилите се желба на се поголем број на луѓе, а тоа доведува до заголемување на бројот 

на возилата на постоечките сообраќајници кои не можат да го пратат брзиот развој на 

моторните возила.3 Оваа разлика на понудени сообраќајници и бројот на моторни возила 

доведува до зголемување на густината на сообраќајот. Хаосот кој настанува на 

сообраќајниците доведува и до првите сообраќајни незгоди и жртви како последица на 

сообраќајот. Поради тоа неминовно се јавува потреба од изнаоѓање на решенија за ваквиот 

проблем.  Па така се појавуваат првите семафори во 1918 во Париз, 1924 во Лодон, 1930 

Москва и Санкт Петерсбург, пешачки премини во црвено бела боја како симбол за 

пролеаната крв на пешаците4.  

Покрај другите, едно од решенијата е организирањето на разни видови на јавен 

превоз како што се трамвај, автобус, тролејбус, метро, се со цел  со помал број на возила за 

пократко време да се превезат повеќе патници, за да се намали бројот на автомобили на 

сообраќајниците.  

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачува дека 

патувањето со јавен превоз, не е толку пријатно и комотно како патувањето со сопствено 

возило, но особено важно е да се истакне дека постојат повеќе  реални причини зошто треба 

да се користи јавен превоз. Замислете еден голем милионски град како би функционирал 

без организиран јавен превоз. Блокада, општ сообраќаен хаос,  закочен сообраќај, отежнато 

движење, загаден воздух и сл. 

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ни нуди неколку 

корисни совети зошто треба да се користи јавен превоз: 

                                                           
3 Драгач, Р,Вујаниќ,М, 2002 (Beograd) Bezbednost saobracaja II deo, 
4Драгач, Р,Вујаниќ,М, 2002 (Beograd) Bezbednost saobracaja II deo, 
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Безбедност. Според статистичките податоци, ако се земе во предвид бројот на 

поминати километри и бројот на пренесени патници, јавниот превоз е најбезбедниот начин 

за пристигнување до посакуваната дестинација. 

Сигурност. Јавниот превоз е редовен и загарантиран. Со користење јавен превоз се 

елиминираат потенцијалните ризици кои го загрозуваат патувањето: техничка 

неисправност на возилото, откажување на возилото на пат итн. 

Сообраќаен метеж. Гужвите и застојот во сообраќајот значително ќе се намалат 

преку зголемена употреба на јавниот превоз, а тоа всушност значи безбеден сообраќај и 

заштедување време - како еден од најважните ресурси на 21 век. Полн автобус значи замена 

за 50 автомобили на улиците. 

Економија. Јавниот превоз заштедува пари. Дефинитивно, економски 

најисплатлива форма на патување е користењето јавен превоз. Без трошоци за гориво, без 

трошоци за одржување и амортизација на возилото, без трошоци за регистрација и 

осигурување, без трошоци за паркинг итн. 

Екологија. Организираниот јавен превоз дефинитивно значи и помалку емисија на 

штетни гасови и поздрава животна средина. Предизвикот за ставање во функција автобуси 

на електричен погон е далеку пореална и побрзо остварлива опција од масовното користење 

електрични автомобили. Бројот на пренесени патници со јавен превоз е далеку поголем од 

бројот на пренесени патници со автомобили, особено ако се има во предвид трендот дека 

автомобилот сѐ повеќе е средство за личен превоз на едно лице, а не семејно возило. Покрај 

тоа, јавниот превоз ја намалува потребата од паркинг простор и овозможува пренамена на 

просторот за други цели (изградба на здравствени и образовни установи, паркови, спортски 

објекти и др). 

Здравје. Користењето јавен превоз носи повеќе позитивни бенефити по здравјето на 

корисниците. Истражувањата на релевантни меѓународни организации, покажуваат дека 

лицата кои користат јавен превоз се физички поактивни (пешачење до автобуската постојка, 

пешачење од почетната и до крајната дестинација), помалку се изложени на стрес (стрес од 

случувањата во сообраќајот, одговорност, потрага по паркинг места и др.) и имаат можност 

за опуштено и релаксирано патување (слушање музика, читање книга, играње компјутерски 

игри и др.). 
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Социјална интеграција. Јавниот превоз обезбедува мобилност за секој поединец 

т.е. можност за патување за секого без оглед на социјалниот статус во општеството, 

здравствената состојба, возраста, потребите итн. Покрај тоа, за разлика од изолираните 

патувања со автомобил, јавниот превоз нуди можност за комуникација, дружење и ширење 

познанства и пријателства. Јавниот превоз помага да се поттикне чувството на припадност 

кон заедницата. На пример, луѓето што патуваат заедно имаат поголема веројатност да 

почувствуваат врска со заедницата, од оние кои патуваат со автомобили во изолација. 

Едноставно, јавниот превоз ја зголемува социјалната кохезија, преку промоција на 

позитивна интеракција помеѓу корисниците. 

Од наведеното, можеме да донесеме заклучок дека, секој дел од општеството, 

поединците, семејствата, заедниците и бизнисот имаат корист од јавниот превоз.   

Јавниот превоз обезбедува лична мобилност и слобода за луѓето и е клучен за 

достапноста на секој град. Користењето на јавниот превоз треба да биде секојдневна 

практика, а градењето култура и навика за користење на јавниот превоз, како алтернатрива 

на личните автомобили, е особено важно и е во функција на општиот и заеднички интерес 

за сите.5 

Градскиот автобуски превоз во Република Македонија се појавува во град Скопје во 

1947 година. Во оваа година со решение на Извршнот народен одбор на Градот, од 11 Јули 

1947 година била донесена одлука за основање на Градско претпријатие за автотранспорт. 

Како датум за основање на ЈСП-Скопје се зема датумот кога претпријатието е регистрирано 

во судскиот регистар, а тоа е 17.01.1948 година под името Градско автобуско сообраќајно 

претпријатие. Првата и единствена линија во тој период била  линија број “2“  на релација 

Градски парк-Трошарина, која ја опслужувале 5 возила од различно производство: Рено, 

Шкода, Клокнер, Шевролет и Барлет. Дневно биле превезени 1235 патници или на годишно 

ниво околу 450 775 патници.  

Денес ЈСП–Скопје располага со 417 автобуси, кои поминуваат околу18 милиони 

километри и превезуваат 45 милиони патници годишно. 

Што се однесува до  сообраќајните незгоди на годишно ниво во кои биле 

инволвирани возила на ЈСП таа бројка изнесува 291 сообраќајна незгода, во кои имало 96 

повредени и  двајца загинати. Бројот на инциденти во автобусите на ЈСП изнесува 189 

                                                           
5 https://www.rsbsp.org.mk/nekolku-prichini-zoshto-da-koristite-javen-prevoz (пристапено :21.02.2020) 

https://www.rsbsp.org.mk/nekolku-prichini-zoshto-da-koristite-javen-prevoz
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инциденти од кои физички напади на возачи 15, Физички пресметки во автобус 20, 

оштетувања на возила 141 и закани врз возачи 13.6 

Во Република Македонија, јавен превоз освен во град Скопје каде што е 

најорганизиран и најмасовен, има уште и во градовите Битола, Прилеп и Куманово. 

Кога ќе се погледаат бројките за сообраќајните незгоди и инциденти кој се случуваат 

во ЈГПП, не земајќи го во превид учеството на приватните превозници и такси возилата, се 

доаѓа до заклучок дека безмалку секојдневно во град Скопје се случува инциндент во кој е 

инволвирано возило со кое се врши јавен градски превоз. Ова е доволен показател дека 

треба сериозно, научно и студиозно да се пристапи кон изнаоѓање на решенија за решавање 

на проблемите поврзани со сообраќајната и физичката безбедност во јавниот градски 

превоз. 

Не возможно е градските власти притиснати од реалните проблеми кои се последица 

од сообраќајот, како една од мерките кои ја предлагаат е масовно користење на јавниот 

превоз, а од друга страна понудената услуга да не обезбедува доволна сообраќајна 

безбедност. 

 

ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Теоретско определување на предметот на истражување 

            Предмет на истражување во овој труд ќе бидат причините кој доведуваат до 

загрозување на сообраќајната безбедност на превозот на патници во Јавниот градски превоз 

во град Скопје, преку анализа на факторите од кои зависи сообраќајната безбедност. 

Внимание ќе се посвети на  работата на  Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје односно 

како таа влијае врз севкупната безбедност во ЈГПП.   

- Сообраќајна инфраструктура (потреба од одвојување на трасата на ЈГПП од 

останатиот сообраќај), 

- Непочитување на собраќајните правила и прописи, 

                                                           
6 Годишен извештај за работењето на ЈСП-Скопје за 2018 година 02-423/3-1 од 19.04.2019  година, Скопје, 

пристапено на 25.08.2020 
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- Недоволна едукација и обука на сите учесници во сообраќајот.  

- Начинот на одржување на возилата за ЈГПП во ЈСП-Скопје 

- Улогата на одделението за внатрешна контрола и безбедност во сообраќајот при 

ЈСП-Скопје во реализација на ЈГПП.7 

 

Појмовно-категоријален систем 

 

 За да се избегнат можните недоразбирања и различно толкување на одредени поими 

и термини во овој специјалистички труд, подолу ќе се укаже на нивната специфичност. 

Поголемиот дел од поимите се дефинирани и прифатени од научната јавност и како такви 

се содржани  во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, затоа и така ќе бидат 

применувани во овој труд.   

• Безбедност  

Безбедноста традиционално се гледа како превенција на несреќи, односно избегнување 

да се случуваат несакани настани. Безбедноста, исто така, може да се гледа и како темелна 

вредност на работното место. Ако се усвои продуктивен начин на размислување, тогаш 

безбедноста ќе се гледа како техничка отпорност и соодветно на тоа, во случај на 

непредвидливи предизвици, работните операции треба да се вратат назад во нормалниот 

тек со само минимални штети. Во постојано менувачкиот работен живот и работна средина, 

безбедноста треба постојано да се подобрува. Постигнувањето на саканото ниво на 

безбедност бара континуирана работа, истовремено и на ниво на управување и на 

оперативно ниво. 

Безбедноста се темели врз две дискретни активности: обемот на ризикот и вредноста 

ставена на ризикот. Безбедноста се занимава со можноста работниците да работат на начин 

со кој нивното здравје нема да биде загрозено. Безбедноста во индустријата се занимава со 

превенција на индустриските несреќи, кои можат да бидат предизвикани, на пример, од 

пожар или со ослободување на опасни хемиски супстанци. 

Безбедноста исто така се занимава и со ресурсите за управување со ризиците. Кога 

зборуваме за безбедност, целта треба да биде да се спречат несреќи, а не само да се 

                                                           
7 Улогата на одделението за внатрешната контрола и безбедност во сообраќајот при ЈСП-Скопје во реализација на ЈГПП, Правилник  

за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје 
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преживеат. Превенцијата на несреќи традиционално се зема во предвид само откако ќе се 

случи несреќата. Мотивацијата за да се спречи слична несреќа се појавува само по несреќата 

и откако ќе предизвика економски трошоци. Безбедното работење е дел од оперативните 

практики на ниво на поединецот и на организацијата.8 

• Безбедност во сообраќајот  -  претставува состојба  на оптимално нормално одвивање на 

сообраќајот и на заштитеноста на учесниците во сообраќајот како и на материјалните добра, 

со елиминирање на можните извори на опасност или нивна контрола во однапред поставени 

и рамки 9 

• Безбедност во патниот сообраќај е организиран систем од мерки и активности  на сите 

фактори што работат во унапредување на безбедноста во патниот сообраќај, насочени кон 

попречување, откривање и отстранување  на загрозувањата и опасностите кои всушност ги 

продуцираат сообраќајните незгоди/несреќи.10 

• Неповолни состојби по безбедноста во сообраќајот на патиштата се: загрозување, 

опасност и сообраќајна несреќа. 

• Загрозување, представува неповолна соостојба  по безбедноста во сообраќајот на 

патиштата предизвикана од човекот или природата  со манифестација на непочитување на 

правните, техничките и други норми од страна на одделни субјекти во сообраќајниот систем 

(Ч-П-В-О) и системот на општествена самозаштита, односно со непочитување на правилата 

и нормите за движење и поведение во сообраќајот, од кои е зависна безбедноста. 

• Опасност, во сообраќајот на патиштата е повисок степен на загрозеност односно 

неповолна состојба по безбедноста во сообраќајот на патиштата, во која како последица на 

загрозувањето што предходело, е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во 

сообраќајот, но без конкретна материјална штета  или повреди. 

• Сообраќајна незгода, највисок степен на загрозување односно финализирање на 

неповолните состојби на состојби по безбедноста на луѓето и имотот  во сообраќајот на 

патиштата, со манифестација на штетни материјални последици, загуба на човечки животи, 

                                                           
8https://oshwiki.eu/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D1%82 Посетено 20.02.2020  

9Мургоски, Б, Казнено правни аспекти на сообраќајната деликвенција 
10 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 

https://oshwiki.eu/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://oshwiki.eu/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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повреди на човечкиот интегритет (телесни повреди) и оштетување или уништување на 

имотот.11  

• Дефиниции за сообраќајна незгода, има две групи на дефиниции за сообраќајни незгоди: 

нормативни и научни. 

- Нормативните дефиниции се оние кои се запишани во законот, стандардите или 

други подзаконски акти. Бидејќи овие дефиниции се врзани за конкретни правни 

акти може да се менуваат  и се ограничени (додека не се промени прописот) и 

просторно (важат само во границите на државата).12 

Научниците Webster, Rivers и Baker се залагаат за следната дефиниција: 

Сообраќајна незгода е настан во серија на настани кој обично предизвикува смрт, повреди 

или имотна штета. 

Во текот на процесот на усогласување на на нормативните дефинициии разликите 

меѓу државите се намалува со тек на време. По се изгледа дека сите нормативни дефиниции 

тежнеат кон следната дефиниција кој е и научна дефиниција: 

- Сообраќајна незгода е настан на патот или друго место отворено за сообраќај или 

кој е започнат на такво место, во кој учествувало најмалу едно возило во движењеи во кое 

едно или повеќе лица се повредени или настанала материјална штета. 

Според нашиот закон за безбедност на патиштата сообраќајната незгода е дефинирана 

како настан на патот предизвикан како последица од непочитување на сообраќајните 

правила и прописи во кој учествувало најмалку едно возило во движење и во кој најмалку 

едно лице е повредено, загинало или од последиците на таа сообраќајна незгода починало 

во рок од 30 дена или од истата е предизвикана материјална штета. За сообраќајна незгода 

не се смета настанот во кој мобилна машина, мотокултиватор, трактор или запрежно возило 

кое се движи по некатегоризиран пат или при вршење на работи во движење, слетало од 

некатегоризираниот пат или се превртело, односно удрило во некоја природна препрека, а 

притоа не учествува друго возило или пешак и кога со тој настан не му е предизвикана 

штета на друго лице.13 

                                                           
11 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 
12 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 
13 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
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 • Пат е сообраќаен објект на кој се врши сообраќај14 

• Патник во патен сообраќај е секое лице кое набавило возен билет или соодветна возна 

исправа и влегло во автобус со цел да се превезе до определено место.15 

 •  Возач е лице кое управува со возило на пат16 

• Автобус е моторно возило наменето за превоз на лица со повеќе од девет седишта, 

вклучувајќи го и седиштето на возачот; 17;  

• Јавен градски превоз се карактеризира со транспортна услуга на однапред дефинирана 

линија на градски превоз, на кои се движат возила по однапред определен возен ред, со 

објавена цена на возење. Превозот е отворен секому што ќе ја плати воспоставената цена на 

билетот. По правило јавниот градски превоз на патници користи возила со голем капацитет, 

специјално дизајнирани за циркулација на голем број на патници кои влегуваат и излегуваат 

на стојалиштата по должина на линијата. Најпознати претставници на јавниот градски 

превоз се автобусот, тролејбусот, трамвајот и метрото, но постојат и други видови на 

превоз. 18 

• Траса на ЈГПП е градска површина обезбедена за движење на возилата. Трасата е 

поделена по категории  А, Б, Ц во зависност на одвоеност на возилата ЈГПП од останатиот 

сообраќај.19 

• Стојалишта преставуваат обележани места по должина на линијата каде возилата на 

ЈГПП застануваат и каде патниците влегуваат и излегуваат .20 

• Возен ред  Со возниот ред точно се одредува кое возило и кој возач, кога почнува, каде и 

до кога работи, на која линија, за секој ден во текот на годината.21 

                                                           
14 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
15Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
16 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
17 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
18 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
19 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
20 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
21 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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• Брзина  Претставува изминат пат во единица време22   

• Дозволена брзина е бризина која  со закон  е допуштена на одредено меѓустојалишно 

растојание и се определува врз основа на на безбедното движење на возилата на патот. 23 

• Сообраќајна  брзина е просечна брзина која возилото ја остварува помеѓу две точки при 

што се вклучени времињата на возење (движење на возилото) и застоите заради условите 

на одвивање на сообраќајот (семафори, закрчување и.т.н). Во ЈГПП сообраќајната брзина 

која се остварува на ЈГПП е однос на должината на линијата и вкупното време на возење 

меѓу стојалишта.24 

 

Операционално одредување на предметот на трудот 

 

           Предметот на истражување во овој специјалистички труд се однесува на факторите 

кои влијаат на сообраќајната безбедност во ЈГПП во градот Скопје. За таа цел е треба да се 

проучат односите во системот Човек (Возач, Патник), Возило, Пат и Опкружување. 

Условите во ЈГПП кој влијаат врз неговата безбедност се објективни и субјективни. Во 

објективни се патот - трасата на линијата, возилото - автобусот, опкружувањето, временски 

неприлики, а субјективни се однесувааат на човекот - возач, патник и неговите 

психофизички карактеристики. 

Учесниците  во јавниот градски патнички превоз се луѓето како што се: возачите на 

автобусите на ЈГПП (како извршители на услугите кои ги нудат превозните претпријатија), 

патниците (корисници на услугите), возачите од останатиот патен сообраќај, пешаци и 

велосипедисти,  како директни учесници и индиректни учесници како што се надлежни 

субјекти, институции, органи и тела кои се одговорни за спроведување на непречено 

одвивање на сообраќајот. 

                                                           
22 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
23 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 

 
24 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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Мотивите, интересите и целите во ЈГПП се транспортната услугата што ја нуди градот на 

неговите граѓани да биде таква што ќе гарантира безбедност, брзина, економичност и 

квалитет, за општо добро на сите негови учесници.  

Актиностите во ЈГПП треба да се одвиваат во насока на безбедна реализација на 

транспортната задача. 

Методи и средства се однесуваат на начините на сообраќање во ЈГПП и како тие негативно 

влијаат врз безбедноста на луѓето. 

Резултати. Користењето на ЈГПП е придобивка за неговите корисници, но и закана за 

нивната безбедност, ако не се почитуваат утврдените закони и прописи со кои лошите 

последици се ставаат во некои разумни граници. 

 

Временско утврдување на предметот на истражување: 

Временската рамка во која ќе  биде набљудувана и истражувана појавата ќе опфати 

5 годишен период (2013-2018). 

 

Просторно утврдување на предметот на истражување 

Емпириското истражување ќе ги опфати безбедносните состојби во јавниот градски 

превоз на територијата на градот Скопје. Патната мрежа во Скопскиот регион ја сочинуваат: 

магистралните, регионалните и локалните патишта. Магистралните и регионалните 

патишта имаат вкупна должина од 361,46 км од кои 339,74 се асфалтирани, 5,17 км се со 

макадамска коловозна конструкција, а останатите 16,55 километри се со земјена подлога 

или се непробиени патишта. Според податоците и проценките на ДЗС во скопскиот регион 

има  615 949 жители со тенденција за негово зголемување.25 

Дисциплинарно утврдување на предметот на истражување 

Науките и научните дисциплини во чии рамки се проучува предметот на 

истражување се од областа на општествените науки и е мултидисциплинарен. Тука спаѓаат 

безбедност (криминологија, криминалистика), правни науки (кривично- материјално и 

кривично-процесно право), сообраќајна наука (безбедност во сообраќајот, сообраќајно 

                                                           
25 http://investicii.skopje.gov.mk/2016/07/patna-infrastruktura/( пристапено:17.02.2020) 

http://investicii.skopje.gov.mk/2016/07/patna-infrastruktura/
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право, сообраќајна психологија) и општествени науки (методологија на истражување на 

безбедносните појави). 

• Предметот на истражување е од научната дисциплина безбедност во сообраќајот и 

ги изучува штетните последици од сообраќајот со акцент на ЈГПП. Кои мерки и активности 

треба да се преземат за да се намалат и отстранат последиците и сообраќајните незгоди во 

ЈГПП на територија на град Скопје.  

• Криминологијата е застапена преку етиолошките и феноменолошките 

карактеристики на сообраќајните незгоди во ЈГПП на територија на град Скопје, со цел да 

се утврди видот и степенот на одговорност на учесниците во овој вид на сообраќај, а преку 

тоа и до утврдување на стратегија за превенирање на сообраќајната деликвенција. 

• Сообраќајното право се поврзува преку анализата на постојаната сообраќајна 

регулатива како што е Законот за безбдност на патиштата. 

• Методологија: се применуваат методи, техники и статистичко-методистички 

постапки и алатки за утврдување на одговорност на учесниците во ЈГПП 

 

ЦЕЛИ НА ТРУДОТ 

             Основна цел на теоретското и емпириското истражување на овој специјалистички 

труд е да се добие појасна претстава  за проблемите кој доведуваат до собраќајни незгоди, 

а со тоа и до намалување на безбедноста на директните учесници во Јавниот градски превоз 

на патници и како проблемите да се надминат и да се зголеми безбедноста. Посебни цели 

се: 

•  Да се утврди кои се најчестите причини кои доведуваат до сообраќајните незгоди и на кои 

начини може да се отстранат. 

•  Да се утврдат критичните места и во кои делови од денот  се случуваат сообраќајните 

незгоди 

• Да се согледаат мислењета на корисниците на ЈГПП и да се разгледаат нивните реакции 

околу услугите кои ги користат. 

• Да се утврди стратегија од страна на Градот, СВР Скопје,  ЈСП и Приватните превозници 

како да се превенираат сообраќајните незгоди во ЈГПП на територија на град Скопје 
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ХИПОТЕТИЧКА РАМКА-ХИПОТЕЗИ 

 

Основна хипотеза  која се поставува во истражувањето: 

Преку анализа на сообраќајните незгоди се согледуваат недостатоците и пропустите на сите 

учесници во ЈГПП, а тоа води кон понуда и изнајдување на конкретни решенија како да се 

намалат сообраќајните незгоди. 

Безбедноста во ЈГПП е загрозена од повеќе фактори човек (возач, патник), пат (траса на 

линијата), возило, околина, временски неприлики, меѓучовечки и општествени услови и др. 

Со поставување на оваа хипотеза ќе се даде одговор на повеќе прашања: Кој од овие 

фактори најчесто влијае за настанување на сообраќајни незгоди: дали човекот како возач, 

патник или одговорно лице за одржување на возилото? Потоа, дали е тоа трасата на линијата 

т.е нејзиното опкружување? Дали нарушените меѓучовечки односи доведуват до зголемен 

број на сообраќајни незгоди? 

 

Посебни хипотези:  

• Возачите на моторните возила се најодговорни за безбедноста во ЈГПП во Град Скопје. 

• Трасата од “Ц“ категорија по која сообраќаат возилата на ЈГПП во град Скопје во голема 

мера допринесува за загрижувачки ситуации, опасности и сообраќајни незгоди. 

• Начинот на одржување на возилата влијае врз безбедноста во ЈГПП во Град Скопје. 

• Возниот ред како фактор кој влијае врз безбедноста во ЈГПП во Град Скопје, потребно е 

предимензионирање на мрежата на линии, а со тоа и промени во возниот ред. 

• Превземените мерки од органите задолжени за спроведување на законските обврски кон 

учесниците во ЈГПП, даваат минимални резултати од сообраќајно безбедносен аспект.  

• Не доволната едукација на учесниците во сообраќајот допринесува за влошување на  

сообраќајната безбедност во ЈГПП . 

• Не доволната комуникација помеѓу главните чинители и носители на ЈГПП (Јавното 

сообраќајно претпријатие, Градот Скопје, општините и полицијата) доведуваат до 

зголемување на ризиците и опасностите по сообраќајната безбедност во ЈГПП. 
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НАЧИН НА ИСТРАЖУВАЊЕ (МЕТОДИ И ТЕХНИКИ) 

 

Десткриптивен метод: опишување на сообраќајната безбедносната состојба  во ЈГПП. При 

дескриптивниот метод ќе се користи поголем број на научна и стручна литература  и 

конкретни истражувања од релевантни стручни лица и институции како од земјава така и 

од странство. 

Статистички метод: ќе бидат обработени податоците за сообраќајни незгоди во кои 

учествувале возила на ЈСП-Скопје од одделението за статистика на податоци при ЈСП-

Скопје,  

Компаративен метод: Споредба на сообраќајните незгоди во Република Македонија, на  

ниво на Град Скопје и учеството на  возила на ЈСП во нив. Податоците кои ќе се споредуваат 

ќе бидат од годишните извештаи на заводот за статистика, МВР и годишните извештаи за 

работењето на ЈСП – Скопје. 

 

Посебни научни методи:  

Анализа на нормативно правната регулатива (нормативен метод) се однесува на 

безбедноста во патниот сообраќај, Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

Законот за превоз на патници и други законски акти. 

Анализа на содржина на документите која се однесува на предметот на истражување. При 

користење на овој метод ќе бидат анализирани записниците од сообраќајните незгоди кои 

ги составува службата за внатрешна контрола и безбедност во сообраќајот при ЈСП-Скопје. 

Извори на податоци: Извори на податоци ќе бидат: соодветни извештаи од ЈСП-Скопје, 

СВР Скопје, медиумски прилози, други истражувачки трудови, извештаи кои се поврзани 

со проблемот на истражување. 

 

НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ  

          Безбедноста во сообраќајот е широка и интересна тема за која има напишано научни 

трудови. Но конкретно за  факторите од  кои зависи безбедноста на јавниот градски 

патнички превоз  конкретно не е изработен труд. Јавниот превоз е дејност од јавен интерес 

во секој поголем град па така и во градот Скопје. Во услови кога загадувањето на воздухот 
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е хроничен проблем, еден од начините за намалување на загадувањето е и користењето на 

ЈГПП од страна на граѓаните, со што ќе се редуцира останатиот моторен сообраќај. Но 

користењето на јавниот превоз покрај своите предности кои треба да ги обезбеди (точност, 

навременост, доверливост, безбедност, удобност, интегрираност)  има и свои недостатоци 

врз безбедноста на сообраќајот и околината. Потикнувањето на масовно користење на 

јавниот превоз од институциите на град Скопје со себе носи и поголеми  предизвици, како 

да се одговори на таквата побарувачка за превоз, а притоа да се задоволат критериумите за 

безбедност во сообраќајот.  

          Општествената оправданост на трудот е во изнаоѓањето на начини, мерки и решенија  

како да се решат проблемите кои се поврзани со факторите од кои зависи безбедноста во 

ЈГПП. Ова истражување има практична цел, а тоа е користа кои би ја имале корисниците на 

ЈГПП, тука се предлагаат конкретни решенија, мерки и решенија за: Возач (обуки и 

едукација), Патник (едукација за начинот на користење на јавниот превоз), Пат (се предлага 

одвојување на трасата за ЈГПП од дугите видови на сообраќај), Возило (подобрување на 

начинот на одржување на возилата за ЈГПП преку обука и специјализација  на лицата за 

техничко одржување на возилата и модернизација на средствата за одржување), околина 

(отстранување на сите пречки на трасата по која сообраќаат возила за јавен превоз, кои 

доведуваат до загрозување на безбедноста во сообраќајот). 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА 

 

Еден месец истражување и собирање на податоци 

Еден месец прелиминарно сублимирање на сите собрани податоци и нивно обработување 

Еден месец разработување, обработување и пишување на сите собрани податоци, анкети, 

статистики и анализи. 
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ВОВЕД 

Совладувањето на растојанието од секогаш преставувало предизвик за човекот. 

Начините за да се совлада растојанието од точка “А“ до точка “Б“  биле најразлични и 

зависеле од периодот во кои биле пронајдени. Развојот на човештвото, а особено 

индустриската револуција го означува почетокот на модерниот начин на совладување на 

растојанијата и појавата на сообраќајот и транспортот како дејност со посебна организација 

и технички средства  која ги совладува растојанијата и пренесува луѓе, добра, вести, 

енергија од едно место на друго.  Развојот на сообраќајот е забрзан со појавата на моторите 

со внатрешно согорување и автомобилите. Мобилноста -подвижноста на луѓето е зголемена 

до тој степен што доведува до развој и на  градовите кои од мали рурални населби 

прераснуваат во големи индустриски градови. Новото време носи и нови предизвици. 

Автомобилите му овозможуваат на човекот независност и слобода во движењето, брзо и 

удобно превезување од врата до врата. Но таа слобода има и своја цена, загушување на 

сообраќајот, голема бучава, загаден воздух, директни и индиректни жртви како последица 

на сообраќајот. Големите градови и метрополите се принудени да понудат и друг вид на 

превоз на луѓето, затоа се појавуваат трамвајот, автобусот, тролејбусот и подземната 

железница (метро). 

Скопје како стар град ги минал сите фази од својот историскиот развој од римски 

војнички логор до современ град.  Градот го следи развојот на технологијата и сообраќајот 

особено од 1950 до 1960 година. Потребите налагаат во 1948 година да се формира градско 

автобуско претпријатие за вршење на дејноста превоз на патници. Ова претпријатие со 

Одлука на Собранието на град Скопје во 1989 година, Работната организација за градски 

сообраќај „Скопје“  е трансформирана во ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

СКОПЈЕ – СКОПЈЕ. 

Неговата улога во безбедноста во сообраќајот на градот Скопје во овој труд ќе се 

анализира преку факторите за безбедност  во патниот сообраќај, а тоа се возило, човек и 

пат. Сообраќајните незгоди колку и да се непосакувани тие се составен дел од сообраќајот, 

но задачата на стручните лица од областа на безбедноста во сообраќајот и сообраќајните 

инженери е тие незгоди да ги доведат на минимум и да бидат со што помали последици. За 

таа цел организации на кои основна дејност им е превоз на патници како што е и ЈСП-Скопје 
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задолжително мора да ги спроведуваат законите и прописите од законот за безбедност на 

патишта, да водат сметка при изборот на возачи, одржувањето на возилата, а одговорните 

субјекти за патната инфраструктура.  

Решавањето на проблемите во јавниот градски превоз се заедничка работа на Град 

Скопје и ЈСП-Скопје како и на локалната самоуправа, Републичкиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата, граѓанските здруженија, надлежните министерства, основни и 

средни училишта и други. 
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ВТОР ДЕЛ:  

ТЕМА ЕДЕН 

1. Развој на градовите и потребата од јавен превоз 

 

Најраните населувања и формирањето на населени места, а потоа и на градовите е  

поврзано со места каде што имало водни токови или покрај морињата, бидејќи водата е една 

од основните потреби за живот. Водениот сообраќај тогаш се појавува  како најефикасен 

вид на превоз бидејќи со пловните објекти можело да се пренесе поголем товор за пократко 

време на поголемо растојание, за разлика од превозот по копнен пат. Археолошките 

наоѓалишта ни потврдуваат дека поголеми и  значајни градови во античко време биле 

изградени по должина на големите реки како што се Нил, Тигар, Еуфрат, а подоцна и на 

Темза, Сена и.т.н., или покрај Средоземното море. Како прво превозно средство се појавува 

сплавот а подоцна и други пловни средства.  

Во 17 век во градовите како Лондон и Париз како прв облик на превоз во самиот град 

се појавуваат кочиите на изнајмување 26. 

Историски гледано за појава на градови во денешна смисла на зборот не може да се 

зборува пред индустриската револуција во 19 век, која е пресвртница во историјата на 

развојот на градовите. Тоа е така бидејќи пред појавата на индустријата, особено појавата 

на парните  и моторите со внатрешно согорување населението претежно се занимавало со  

аграр и занаетчиство. Тоа било сконцентрирано на помал простор околу центарот на градот 

и неговото движење било ограничено со пешачењето и достигнувало најмногу во радиус од 

околу 5 км или еден час одење на ден. 

Со индустријализацијата се менува комплетната слика на градовите. Прво 

земјиштето од аграрно станува градежно, односно се градат индустриски комплекси за кои 

се потребни работници за нивно опслужување и ракување со машините. Како основна 

потреба на луѓето се појавува  образование и обука за да може да ракуваат со средствата за 

производство (создавање училишта). Населението од аграрни работници  преминува во 

идустриски работници, се создава нова работничка класа. Индустријализацијата 

                                                           
2626 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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овозможува масовно производство, кое пак со текот на времето доведува до недостиг од 

работна сила. Како резултат на тоа се појавува миграција од руралните средини (село) во 

урбаните средини (град) и зголемување на бројот на население. Потребите на населението 

се менуваат, а со тоа и улогата на градовите и потребата од нивен развој и организирање. 

Ова неминовно води до појава на урбанизацијата. 

Урбанизацијата во најтесна смисла на зборот подразбира развој на градовите кои ги 

одредуваме со следниве карактеристики: 

- Промена на бројот и карактеристиката на жителите на градот (квантитативни и 

квалитативни промени на населениете) 

- Развој на општествени, социјални и политички функции (економско општествени 

активности) 

- Изградба и уредување на нови просторно – физички структури (во поширока смисла 

интегрирање на руралните во агломерациските структури во регионот)27  

 

Во 19 век се појавуваат и првите  градови со над 1 милион жители. Прв таков грaд е 

Пекинг, потоа Лондон, Париз итн. Индустријализацијата и урбанизацијата неминовно 

доведуваат до развој и појава на сообраќајот во градовите. Во почетокот е тоа на пониско 

ниво, а како одминува времето степенот на развој на градскиот превоз се зголемува.  

 

 

Слика 1: Омнибус во Париз 189028 

                                                           
27   В.Атанасова, Р. Богдановић, „ОСНОВИ НА УРБАНИЗАМ“, учебник, рецензија со одлука бр.07-518/8-1, 

Билтен бр.376, Битола 2013  
28 https://www.google.com/search?q=omnibus+pariz+1890&tbm=i пристапено на 15.12.20 

https://www.google.com/search?q=omnibus+pariz+1890&tbm=i
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Прв облик на градски превоз е Омнибусот кој всушност преставува долга кочија 

влечена од коњи. Разликата од обичните кочии е во тоа што биле поголеми и нуделе повеќе 

места, а за прв пат се појавуваат во Нант, Франција во 1826 година, потоа во Париз, Лондон, 

Њујорк, Прага, Будимпешта, Бирмингем, и.т.н. 

Со поставувањето на шини на улиците и со појавата на трамвај со коњска влеча се 

овозможува напредување за едно скалило на скалата на удобност во превозот на патници. 

Овој вид на превоз е ист како и омнибусот со таа разалика што трамвајот се движи по шини.  

 

Слика 2: Детроит 191029 

Вистинската предност доаѓа со конструкцијата на вжлебните шини кои биле 

израмнети со уличните површини, за разлика од предходните кои биле издигнати и биле 

пречка за останатиот сообраќај30. Овој вид на превоз на патници не се задржал многу во 

јавниот сообраќај бидејќи трошоците за одржување на коњите биле големи, а нивната 

искористеност не соодвествувала со вложените средства и очекуваниот приход.  За да се 

заменат коњите со некаков механизиран превоз инженерите имале повеќе неуспешни 

обиди, се до пронајдокот на кабловската кола.  

Овој систем бил прв пат воведен во Сан Франциско 1873 година. Системот се 

состоел од еден безконечен кабел положен меѓу шините и се придвижувал со парен мотор 

кој бил на крај на линијата. Кабелот постојано бил во движење, а „механичка рака“ која се 

наоѓала на возилото  се закачувала на кабелот и така се движело возилото се додека не 

требало да запре, кога се отпуштало од кабелот и со помош на рачна сопирачка запирало. 

Самото возило немало мотор.  

                                                           
29 detroitnews - https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2014/11/29/horses-detroit-

history/19546809/ пристапено на 15.12.2020 
30 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 

https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2014/11/29/horses-detroit-history/19546809/
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2014/11/29/horses-detroit-history/19546809/
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Со појавата на електричната енергија и развојот на индустријата и електрoмоторите,  

кабелскиот систем за превоз бил заменет со електричен трамвај. Но не одело се така лесно 

и брзо со замената од еден на друг систем на превоз. На почетокот се појавиле две 

конструктивни решенија, едниот на Сименс во 1879 година  и другиот на Томас Едисон во 

1881 година, но и двете решенија имале проблем со напојувањето со електрична енергија. 

Во 1888 година  Франк Спрејг прави револуционерно решение со усовршување на 

трамвајската трола кој се движела под воздушните напојни жици и ги усовршил електро 

моторите. Тој воведува трамвајска линија во Ричмонд, Вирџинија, САД  која била долга 19 

км. Неговиот успех довел до прогрес на електричноит трамвај, па така до 1902 година 

повеќе од 90% од трамвајските линии во САД биле електрифицирани.  

Развојот на електричниот трамвај има голема улога во зголемувањето на површината 

и бројот на жителите во градовите бидејќи овозможувал побрз и поквалитетен превоз на 

поголеми растојанија. За разлика од САД во Европа процесот на воведување на 

електричниот трамвај се одвива побавно бидејќи структурата на градовите е поразлична. 

Јадрото на европскиот град е старо, улиците се потесни и градските власти барале 

алтенативни решенија за да ги избегнат електричните кабли кои требале да ја создадат 

електричната мрежа над градските улици. Но, неможејќи да изнајдат по соодветно решение 

се применило решението од САД. Во 1900 година се започнува со примена на електричниот 

трамвај со систем со троли, до 1910 година должината на трамвајските линии се зголемил 

за три пати.  

 

                 Слика 3: Електричен трамвај во Хрватска во 1970те31 

 Индустријализацијата и развојот на градовите доведува до зголемувањето на бројот 

на жители во градовите  и претставува незапирлив процес, па така во 19 век веќе има 

                                                           
31 https://www.skyscrapercity.com/threads/croatia-tramvaji-trams.1779362/ пристапено на 15.12.2020 

https://www.skyscrapercity.com/threads/croatia-tramvaji-trams.1779362/
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градови кои ја надминуваат бројката од 1 милион жители. Толку голем број на жители на 

едно место доведува до големи проблеми како од урбанистички,  така и од сообраќаен 

аспект. Најголемиот проблем е во загушувањето на сообраќајот со што времето потребно 

да се совлада одредено растојание станувало се поголемо.  

За да се намали хаосот во сообраќајот како решение се наметнало, трасата на 

возовите како техничко решение да се изведе под земја. Во 1863 година се отвара првата 

подземна метро линија во Лондон и се нарекува Метрополитен.32 

 

 

Слика 4: Првата метро линија Лондон 1863 Метрополитен 33 

 

Парните локомотиви кои создавале проблем со чадот и вентилацијата во тунелите 

останале во употреба се до електрификацијата на линијата. Во Њујорк во 1868 година се 

прават обиди за решавање на проблемот со вентилцијата во тунелите со изведување на  

такво решение што пругата по која се движат возовите е така конструирана што се 

издигнува на челични столбови 4,5 м над коловозот кои се поставени на работ од 

тротоарите. Ова решение се покажува као неадекватно и со доста проблеми пред се со 

бучавата која ја создавале парните локомотиви и нехигиената.  

Вистински напредок на сообраќајот во градовите настанува со појавата на моторите 

со внатрешно согорување и нивно усовршување: во 1878 година од Николаус Ото, Карл 

Бенц и Готлиб Дајмлер во 1885 година, Рудолф Дизел 1900те34. Појавата на овие мотори 

                                                           
32 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
33 https://www.elandcables.com/company/news-and-events/london-underground-history пристапено на 15.12.2020 
34 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 

https://www.elandcables.com/company/news-and-events/london-underground-history
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овозможила заменување на коњите кои дотогаш служеле како погон за трамваите. За прв 

пат ова е направено во 1899 година во Велика Британија каде што до 1911 година 

најголемата градска компанија за градски превоз во Лондон сите свои омнибуси ги 

заменила со автобуси.35 Автобусот како превозно средство веднаш се истакнал со своите 

предности: како што е независноста во движењето, малите средства кои се потребни за 

негово воведување во сообраќај за разлика од тармвајот или метрото и флексибилноста. 

Овие предности на автобусот му овозможиле да стане најраспространето средство за 

градски превоз на секаде во светот. 

 

 

Слика 5: Автобус во Лондон36 

 

Автобусите биле само предвесници за револуцијата која следи во менувањето на 

физичкиот изглед на градовите и сообраќајот. Главниот пресврт се случува со појавата на 

автомобилот како индивидуално средство за превоз. За да стане масовно средство за превоз 

требало да биде достапно за широките народни маси што значи цената на производство да 

биде ниска, а со тоа и цената на продажба да биде достапна. Тоа е овозможено во периодот 

од 1908 година до 1916 година кога Хенри Форд го воведува сериското производство и за 

една година биле продадени околу 577 000 возила37.  

 

                                                           
35 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
36 https://www.londonhut.com/p/the-history-of-the-london-bus пристапено на 15.12.2020 
37 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 

https://www.londonhut.com/p/the-history-of-the-london-bus
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Слика 6: Форд модел Т 1925 38 

 

Автомобилот ја прави вистинската сообраќајна и урбана револуција во градовите. 

Најголеми негови предности се независноста и слободата во движењето со што им 

овозможува на неговите корисници брз, удобен, независен временски превоз од врата до 

врата. Автомобилот овозможил и статусен престиж помеѓу луѓето. Со своите поволности 

атомобилскиот превоз за кратко време го превзема првото место во превоз на патници од 

автобусот. Растојанијата сега не се проблем да се совладаат за кратко време, времето на 

патување можат самите да го испланираат, луѓето немаат потреба да бараат живеалишта 

блиску до местото на живеење што овозможува ширење и развој на градовите кон 

периферните делови.  

Но тука започнуваат и големите проблеми во сообраќајот, начинот и квалитетот на 

живеење во градовите. Многуте автомобили на улиците доведуваат до загушување на 

сообраќајот, голема бучава и загадување на воздухот, пред се во големите градови каде и се 

појавуваат првите директни и индиректни жртви на сообраќајот. Па така наместо времето 

на патување да биде пократко тоа станува се подолго, поради бучавата и загадувањето 

живеењето во градовите наместо да биде убаво место за живеење не ретко се претвора во 

непријатно место за живеење.  

                                                           
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T#/media/File:1925_Ford_Model_T_touring.jpg пристапено на 

15.12.2020 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T#/media/File:1925_Ford_Model_T_touring.jpg
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Слика 7:  Сообраќаен метеж вo Дака 39 

Градските власти поради ваквите појави приморани се да воведуваат рестриктивни 

мерки со кои ќе го редуцираат индивидуалниот превоз на сметка на јавниот превоз. Мерките 

се различни и зависат од градот, менталитетот, обичаите, културата, економските и 

социјални фактори на одредена земја. Проблемите се за да се решават, затоа пред стручните 

лица се поставува прашањето како да се усогласат сите чинители на градското живеење да 

функционираат во взаемна хармонија. Како дел од решенијата кои се превземаат во 

европските градови е мобилност без сопствен автомобил. Покрај тоа што се нудат автобуси, 

возови, еколошки автомобили, се нудат и велосипеди како алтернатива за автомобилот со 

мотор на внатрешно согорување. Во поново време се појавуваат и електрични скутери, а се 

размислува и за превоз на патници со летала над улиците.40 Доставата на пратки со дронови 

(безпилотни летала)  веќе се практикува низ светот.41    

 

 

 

 

 

                                                           
39 https://www.researchgate.net/publication/340453589_Object-   

Oriented_Traffic_Simulation_for_Determining_Traffic_Flow_Parameters_Using_JAVA_as_a_Programming_Tool 

пристапено на 15.12.2020 
40 https://urbanmobilitydaily.com/the-future-of-urban-mobility-can-europe-stay-on-top/ пристапено на 15.12.2020 
41 https://time.mk/c/62a6792276/amazon-izvrsi-prva-dostava-so-dron.html пристапено 15.12.2020 

https://www.researchgate.net/publication/340453589_Object-
https://urbanmobilitydaily.com/the-future-of-urban-mobility-can-europe-stay-on-top/
https://time.mk/c/62a6792276/amazon-izvrsi-prva-dostava-so-dron.html
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ТЕМА ДВА 

1. Развојот на сообраќајот - состојба во градовите  во регионот 

1.1. Развој на сообраќајот во Градот Скопје  

Скопје  се наоѓа на надморска височина од 245 метри во скопската котлина помеѓу 

планините Водно, Осој, Жеден, Скопска Црна Гора и други. Претставува административен, 

политички и научнообразовен центар со 506 926 жители според пописот од 2002 година42. 

Градот своите почетоци ги бележи уште од римско време каде се појавува под името Скупи 

и претставувал легионерски логор во периодот од 13 до 11 год п.н.е. во време на владеењето 

на Октавијан Август.43 

Низ историјата се менувале многу владетели и освојувачи, но поради својата 

местоположба Скопје секогаш бил трговски и економски центар. Почетоците на развој во 

современ град датират од средината на 19 век кога станува главен центар на Повардаријето. 

Градскиот превоз во град Скопје се појавил во 1884 година и најпрво бил организиран како 

трамвајски превоз на патници.44 За движење на трамваите се користеле коњи за влечење.  

На ова особено влијаела  изградбата на железничката пруга Солун-Скопје-Белград 

(1888 година) со која Скопје се поврзува со европските градови. 

 

Слика 8: Коњски тамвај во Скопје 1922 45 

                                                           
42 https://skopje.gov.mk/mk/footer/fakti-simboli/ пристапено на 30.11.2020 
43 https://skopjeinfo.mk/istorijata-na-skopje-niz-tekst-i-fotografii-galerija пристапено на 30.11.2020 
44https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D

0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D

0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 пристапено на 30.11.2020 
45 https://www.zeleznice.in.rs/forum/viewtopic.php?t=646 пристапено на 30.11.2020 

https://skopje.gov.mk/mk/footer/fakti-simboli/
https://skopjeinfo.mk/istorijata-na-skopje-niz-tekst-i-fotografii-galerija
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://www.zeleznice.in.rs/forum/viewtopic.php?t=646
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 Градот Скопје го следи  развојот на технологијата. Првите автомобили на скопските 

улици се појавуваат  во 1911 година и тоа од врвните производители „Форд“ и „Рено“. 

Сопственици на првите автомобили биле поимотни граѓани кои  биле индустријалци, 

трговци и лекари. Со зголемувањето на автомобилите се создала и потреба од бензиски 

станици (пумпи). Првата бензиска станица е отворена во 1927 година и се наоѓала на 

плоштадот и била со лиценца од компанијата „Шел“.  

Потоа се отвориле уште две пумпи во Старата чаршија кои биле со лиценца од 

копанијата „Стандард оил компани“. Развојот на сообраќајот продолжувал да расте па така 

во 1924 година се појавува и такси превозот во Скопје. Зголемениот број на возила доведува 

и до појавата на првите сообраќјани правила. Брзината на движење низ градот била 

ограничена на 10 км. на час, притоа возачите биле должни да дадат звучен сигнал кога  

преминувале од една улица на друга.  Истотака и кога преминувале преку мост или се 

приближувале на крстосница за да ги известат пешаците од кој правец се движат возилата. 

Биле  пропишани и казни за непочитување на правилата и тие се движеле од 150 динари 

или затворска казна од 20 дена.  

Понатамошниот развој на сообраќајот доведува и до осовременување на улиците во 

тогашно Скопје, па така на калливите улици во центарот на градот се поставуваат камени 

коцки (калдрма) во 1929 година Следната 1930 година, се поставуваат и првите сообраќајни 

знаци. Во 1932 година во Скопје имало 96 автомобили и неколку салони за автомобили.  

Меѓуградскиот автобуски превоз во Скопје започнува во 1925 година кога се 

формира и приватната компанија ВАП (Вардарско автомобилско претпријатие). 

Компанијата броела 30 автобуси и 15 возачи, имала сопствена работилница  со работници 

од сите области кои биле потребни за одржување на возилата како што биле: 

автомеханичари, автоелектричари, автолакери,  автолимари и бравари.  

Историјата на производството на автобусите во град Скопје е од 1929 година кога е 

формирана работилница, која прераснува во една од првите работилници за производство 

на автобуски каросерии на балканот. Од оваа работилница потоа се создава гигантот 

фабриката за автобуси ФАС 11 Октомври. Способноста на персоналот во работилницата е 
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во тоа што на камионските шасии тие наградувале автобуски каросерии. Подоцна се 

набавени уште неколку трамваи и била воспоставена трамвајска линија на шини. Овој вид 

на превоз трае до 1912 година кога е укинат. 46  

До првиот организиран градски превоз во Скопје ќе се чека до 1948 година кога ќе 

се формира Градското автобуско претпријатие. По завршување на втората светска војна 

градот почнува рапидно да се развива, па така во 1947 година е воведена првата линија на 

јавен градски превоз, која е опслужена со 5 стари возила и дневно се превезувале 1235 

патници. Во 1956 година на скопските улици се појавуваат 14 двокатни Лејланд автобуси, 

додека во 1964 година се набавуваат за ЈСП 324 автобуси Лејланд.47 Најголема инвестиција 

во ЈСП Скопје е направена во период од 2011 до 2013 година кога се набавени  нови 

автобуси и тоа 80 соло возила од марката ЛАЗ,  216 двокатни возила од кинескиот 

производител YOUTONG  и 16 минибуси од истиот производител.48 Во 2017 година се 

имплементира и интергрирањето на приватните превозници во единствениот тарифен 

систем и автоматската локација на возила, со што на јавниот превоз му се даде една целина 

од која корист имаат сите засегнати страни: градот, превозниците и патниците. Според 

податоците ЈСП Скопје денес располага со 404 инвентарни  возила, од кои 30 се набавени 

во 2020 година од германскиот призводител MAN кои користат CNG гориво. ЈСП Скопје 

во 2018 година има вкупно поминато 17 928 011 км. и превезено 44 726 781 патник 49. 

 

 

 

                                                           
46 https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopski-

legendi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%

BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B

F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE/ 

пристапено на 30.11.2020 
47 Крвоток на главниот град, Монографија по повод 50години од основањето на ЈСП,Скопје,1997. 
48 Годишен извештај за работењето на ЈСП-Скопје за 2013 година 02-480/3-1 од 06.05.2014  година пристапено на 

25.08.2020 
49 Годишен извештај за работењето на ЈСП-Скопје за 2018 година 02-423/3-1 од 19.04.2019  година, Скопје, 

пристапено на 25.08.2020 

 

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopski-legendi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopski-legendi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopski-legendi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopski-legendi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE/
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1.2. Развој на сообраќајот во Градот Белград 

Еден од најстарите градови во Европа. Според археолошките артефакти просторот 

помеѓу ре ките Сава и Дунав е населен во континутет околу 7000 години. Денес Белград е 

главен административно културен центар и главен град на Република Србија со број на 

жители 1 374 000 (2011). Низ историјата се менуваат  владетелите и жителите во овој град.  

Во 1893 година воведено е електрично осветлување, 1894 година се воведува 

електричен трамвај, додека во 1927 година се формира приватно претпријатие, кое воведува 

редовен автобуски сообраќај во Белград. За превезување на патниците се користеле 

модерни автобуси со пневматици. 

 
Слика 9: Трамвај во Белград 

Пред почетокот на Втората светска војна  во Белград имало 10 трамвајски линии со 

104 трамваји, 60 и 87 автобуси кој сообраќале и превезувале патници на 12 автобуски линии. 

По завршувањето на Втората светска војна градот е разрушен и бројот на трамвајските и 

автобуските линии е намален и тоа на 4 трамвајски и 3 автобуски линии. Со обновувањето 

и развојот на градот во 50 и 60-тите години од 20 век се развива и градскиот превоз во 

Белград.  

Според податоците  во 1955 година имало 162 трамваји кој сообраќале на 8 лини и 

148 автобуси кои сообраќале на 14 линии. Да напоменеме дека во јавниот превоз во Белград 

со мали прекини до денес сообраќаат и тролејбуси. Врвот на развојот на градскиот 

сообраќај во Белград е достигнат во периодот од 1990 година до 1991 година, кога низ 

градот сообраќаат 1 393 возила, со просечна старост од 4,5 години со 2,5 милиони превезени 
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патници на дневно ниво. Со почетокот на економската и воената криза во 90-тите години 

од 20 век и сообраќајот во Белград трпи големи последици.  

По 2000 година остануваат проблемите како застарен возен парк, ниска техничка 

исправност на возилата, недостаток на резервни делови и.т.н. Ситуацијата малку се 

подобрува со донацијата од страна на Јапонија на поголем број на автобуси од марката МАН 

и поклонот од градот Базел на неколку трамваји. Набавени се и одреден број од чешките 

трамваји Татра, 30 шпански трамваји CAF Urbos 3, а тролејбусите се потполно обновени со 

возила од марката "Belkommunmaš". 50 

  Од 1 февруари 2012 година во Белград започнува со работа електронскиот систем за 

управување на возила и наплата на билети. Според последните најави во Белград се планира 

до 2027 година да се заврши и да почне со работа и да функционира и метро 51 

Табела 1: Податоци за извршена транспортна работа во Белград - км, часови по години 

52 

 

 

 

                                                           
50 https://www.011info.com/upoznaj-beograd/istorija-gradskog-prevoza-u-beogradu-od-konja-koji-jure-do-

validatora-3-deo пристапено на 30.11.2020 
51 http://www.beograd.rs/cir/upoznajte-beograd/1022-istorija/ пристапено на 30.11.2020 
52 https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf пристапено на 30.11.2020 

 

https://www.011info.com/upoznaj-beograd/istorija-gradskog-prevoza-u-beogradu-od-konja-koji-jure-do-validatora-3-deo
https://www.011info.com/upoznaj-beograd/istorija-gradskog-prevoza-u-beogradu-od-konja-koji-jure-do-validatora-3-deo
http://www.beograd.rs/cir/upoznajte-beograd/1022-istorija/
https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf
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Табела 2: Податоци за извршена транспортна работа во Белград - км, часови и др. по 

типови на возила 

53 

 

1.3.Развој на сообраќајот во Градот Загреб 

Загреб е најголем и главен град на Република Хрватска со 802 328 жители. 

Историски гледано се развил од две соседни населби Градеча и Каптол кои денес го 

преставуваат стариот дел, односно јадрото на Загреб. Се наоѓа на крајниот југозападен дел 

од Панонската низина на 122 м. надморска височина. Неговата местоположба овозможува 

да биде мост помеѓу средноевропската и јадранската област. Благодарение на улогата на 

најголем сообраќаен центар во Хрватска со развиена индустрија, повеќе истражувачки 

центри, Загреб е стопански најразвиен град во државата и преставува посебна територијална 

управна и самоуправна единица.54 

                                                           
53 https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf пристапено на 30.11.2020 
54 https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb  пристапено 30.11.2020 

https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf
https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb


44 
 

Почетокот на јавниот градски  превоз во Загреб како и останатите слични градови е 

поврзан со развојот на индустријата и урбанизацијата. При крајот на 19 век Загреб наеднаш 

почнал да се урбанизира и прераснал во европски град со средна големина, а  населението 

за само неколку децении се зголемило за 50%. Овој тренд на урбанизација и развој на градот 

неминовно довел до појавата и развој на сообраќајот, па така уште од 1885 година градските 

власти размислуваат за воведување на трамвај како средство за превоз.  

Од идејата до реализацијата на овој проект требало да поминат 6 години се до 1891 

година кога низ улиците на Загреб започнува да сообраќа првиот тамвај со коњска влеча.  

На денот на пуштањето во сообраќај во 16 вагони биле превезени повеќе од 20 000 патници 

или повеќе од половина население на Загреб кој тогаш броел околу 42 000 жители. 

Должината на првата пруга била околу 8 км. 

Со понатамошниот развој на градот и технологијата се надминала потребата од овој 

вид на превоз и се пристапува кон модернизирање на превозот со замена на коњскиот погон 

со електричен. Првата електрична централа во Загреб е пуштена во работа 1907 година, а 

првиот електричен трамвај во 1910 година Возниот парк бил составен од 28 моторни  коли 

и 14 приколки. Покрај трамвајскиот превоз во 1927 година се појавува и организиран јавен 

автобуски превоз. Возниот парк се состои од 20 автобуси кои сообраќаат на 6 дневни и две 

ноќни линии. Должината на линиите била 9,6 км. Поголем развој автобускиот превоз 

достигнува во почетокот на 1940 година кога се воведуваат нови линии и заеднички 

тарифен систем. Во периодот од 1945 година до 1952 година возниот парк има 21 автобус  

од 13 различни марки на возила. Во 1955 година се купуваат половни двокатни автобуси од 

Англија. На почетокот на 70-тите години од 20 век., автобускиот превоз има 50 линии со 

вкупна должина од 500 км. На крајот на 1993 година градските власти одлучуваат да  

набават нови нископодни возила. Последната обнова на возниот парк била 2008 година и 

2009 година кога се набавени вкупно 214 нископодни автобуси соло и зглобни од кои 60 

автобуси користат како гориво компримиран природен гас.55 

                                                           
55 https://repozitorij.efzg.unizg.hr пристапено на 02.12.2020 
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Денес во град Загреб има 116 346 км. пруги со 15 дневни и 4 ноќни линии  околу 200 

трамвајски возила и 134 автобуски линии со преку 300 возила. 56 

Табела 3: Податоци за извршена транспортна работа во Загреб 

 

Споредувајќи ги податоците од градовите Загреб,  Белград и Скопје можеме да дојдеме 

до следниве заклучоци: историски гледано нивниот развој што се однесува до јавниот 

превоз е поврзан со индустријализацијата и развојот на технологијата и моторизацијата која 

започнала во европските и технолошки поразвиени земји за кратко време се пренесува и во 

овие градови. Хронолошки гледано во Скопје омнибусот се појавува во 1884 година, во 

Белград електичниот трамвај се појавува во 1892, а во Загреб 1910. 

Од организациски карактер јавниот превоз во сите три града е организиран на речиси   

идентичен начин, разликата е во реализацијата, односно од успешноста на остварената 

                                                           
56 https://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti-170/681 пристапено на 02.12.2020 

https://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti-170/681
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транспортна задача. Успешноста зависи освен од организацијата и од финансискот момент. 

Колку се подобри финансиите толку  и реализацијата ќе биде поуспешна. 

Денешната ситуацијата е подобрена, но и понатаму има уште проблеми за решавање за 

да се подобри јавниот превоз. Во Белград се става акцент на довршување на метро системот, 

а во Скопје се напушта идејата за брз транзитен систем или уште нарачен автобуско метро 

и се насочува енергијата кон воведување на електрични автобуси. 

Табела 4: Споредба на податоци за остварена транспортна работа за 2019 за градовите 

Белград и Скопје 

Скопје ЈСП 2019 (Автобус) 

Остварени Км Просеч.потр. на 100/Км превезени патници 
сооб. незгоди по вина 

на јсп 

17.886.544 44,46 44.150.820 70 
57 

Белград  ГСП 2019 (Автобус) 

Остварени Км Просеч.потр. на 100/Км превезени патници 
сооб. незгоди по вина 

на гсп 

59.014.918 52,8 53.300.000 355 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Годишни извештаи за работењето на ЈСП СКОПЈЕ, 2019 02-462/3-1 од 19.05.2020 година, Скопје 
58 https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf  пристапено на 30.11.2020 

 

https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2020/IZVESTAJ_I-VI_2020.pdf
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ТЕМА ТРИ 

1. Факторите за безбедност во патниот сообраќај: Човек, Возило, Пат во ЈСП-

Скопје 

Зголемувањето на населението во град Скопје и неговото ширење доведува до 

потреба од создавање на организиран јавен градски патнички превоз. Јавниот градски 

превоз се карактеризира со транспортна услуга на однапред дефинирана линија на градски 

превоз, на кои се движат возила по однапред определен возен ред со објавена цена на 

возење. Превозот е достапен секому што ќе ја плати воспоставената цена на билетот. По 

правило јавниот градски превоз на патници користи возила со голем капацитет, специјално 

дизајнирани за циркулација на голем број на патници кои влегуваат и излегуваат на 

стојалиштата по должина на линијата. Најпознати возила на јавниот градски превоз се 

автобусот, тролејбусот, трамвајот и метрото, но постојат и други видови на превоз. 59 

За да се реализира јавен градски превоз потребно е организирање за негова 

реализација, а тоа доведува до неминовно формирање на правен субјект кој градските 

власти го наоѓаат во јавното сообраќајно претпријатие. 

Почетоците на ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ датираат од 

1948 година. Три години по ослободувањето на Скопје, во време во кое народните власти 

почнуваат да го организираат животот во главниот град, со Решение на Извршниот народен 

одбор на Градот, од 11 Јули 1947 година, се донесува одлука за основање на градско 

претпријатие за автотранспорт. Претпријатието е регистрирано во судскиот регистар на 17 

Јануари 1948 година, под името Градско автобуско сообраќајно претпријатие. Својот 

роденден ЈСП СКОПЈЕ го прославува на денот кога е регистрирано во судскиот регистар.  

Превозот на патници е обврска на ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

како јавен превозник. Во архивите на претпријатието стои дека се почнало со превоз на 

патници на една линија, со пет стари возила запленети во Втората светска војна. Првата и 

тогаш единствена линија со број 2 била во должина од 6 километри, почнувала од 

Кумановска трошарина, преку улицата Брегалничка, Кеј 13ти Ноември, Димитар Влахов, 

                                                           
59 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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Илинденска и завршувала во Градскиот парк. Наскоро била пуштена и линијата со број 3 

од населбата Автокоманда до населбата Водно, а веќе во 1956 година се отвараат 9 нови 

линии, со вкупна должина од 86 километри. Првите автобуси биле од 

марките “РЕНО”, “ШКОДА”, “КЛОКНЕР”, “ШТАЕР”, а подоцна и “КРУП” и “ФИАТ”.  

Првата поголема набавка на автобуси била направена во 1949 година, кога биле 

купени и првите десет Француски автобуси од марката “РЕНО”, кои биле користени до 1957 

година. Во меѓувреме, во 1953 година биле набавени првите двокатни автобуси од 

англиската марка АЕЦ, кои биле вистинска атракција за Градот Скопје, а веќе во 1962 

година тогашното ГСП брои 59 возила и број на превезени патници од скоро 30 милиони и 

над 3 милиони поминати километри.  

Со обновата на Градот Скопје и изградбата на нови населби, се пуштаат нови линии 

и се зголемува возниот парк на претпријатието. Континуирано од година во година се 

набавуваат нови автобуси, па така во 1980 година ЈСП СКОПЈЕ доаѓа до вкупна бројка од 

300 автобуси. Во периодот до 1989 година, ЈСП СКОПЈЕ работи како единствен превозник 

во јавниот градски превоз. Претпријатието го покрива Градот Скопје и околниот реон со 

градски и приградски линии – дење и ноќе.  

На годишно ниво автобусите на ЈСП СКОПЈЕ минуваат 15.5 милиони километри, со 

превезени повеќе од 50 милиони патници. Граѓаните се превземаат од 496 градски и 505 

приградски автобуски постојки, кои според потребите се распоредени на 36 градски и 42 

приградски линии. Располага со две автобази кои се сместени на спротивните краеви на 

градот, кои опслужуваат подеднаков број на возила и кои практично го претставуваат 

срцето на јавниот градски превоз. Структурата на вработените од секогаш ја сочинувале 

високостручни кадри, бидејќи работењето во еден таков систем секогаш бара квалитетна и 

стручна работна сила. Вработените функционираат во 7 работни единици, од кои мал дел 

се во управата, а околу 600 се возачи на автобус.60  

ЈСП-Скопје како еден од гланите учесници во сообраќајот и главен носител на 

услужната дејност превоз на патници  има и најголема улога и одговорност во безбедноста 

                                                           
60 http://www.jsp.com.mk/jspinside.aspx?page=2 пристапено на 25.08.2020 

http://www.jsp.com.mk/jspinside.aspx?page=2
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во сообраќајот. Состојба со безбедноста во јавниот градски превоз ќе ја разгледаме преку 

факторите за безбедност во патниот сообраќај, а тоа се : човек, возило и пат. 

Под факторот човек во јавниот градски превоз ќе разгледаме два вида на учесници и 

тоа возач на автобус и патник. Психо-физичките способности и карактеристики на 

професионалните возачи, начин на избор на кандидати, обуки и едукации на возачите како 

начин за подобра безбедност. Фактори кои влијаат на возачите и доведуваат до сообраќајни 

прекршоци, незгоди и несреќи. Субјективни (искуство, карактер) и објективни фактори 

(брзина, замор, алкохол, временски услови, ден, ноќ и.т.н.). Анализа на сообраќајни незгоди 

во кои учествувале возила на ЈСП Скопје, кои биле причините за нивно настанување  и 

спречување. 

Возилото како основно средство за работа во ЈСП Скопје ќе биде обработено од 

аспект на извршување на транспортната задача, кои се факторите кои влијаат на неговата 

безбедност, причини и последици по безбедноста и нивно отстранување.  

Под поимот пат  ќе биде разгледувана трасата на линијата како дел од патот и 

елемент за безбедноста во ЈГПП, како е обезбедена и кои фактори може да влијаат на 

безбедноста на трасата. 

 

1.1. Возач на автобус 

Започнувањето  на движењето на исправно моторно возило е невозможно без 

неговиот управувач  човекот – возач. Тука не станува збор за автономните возила кои се 

возила без возач и се уште сè во експериментална фаза. Возачот е основен фактор во 

сообраќајот со своите физички, ментални и емоционални карактеристики, потоа следуваат 

нивото на образование, возачкото знаење и искуството стекнато со учество во сообраќајот.  

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата поимот возач е дефиниран 

како лице кое управува со возило на пат.61  

                                                           
61 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата   („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15 

и 226/15) 30.09.15.  
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  Според сообраќајната психологија  која се занимава со изучување на луѓето како 

учесници во сообраќајот, возачот како компонента од сообраќајниот систем (возач, возило 

пат) треба да се изучува со ергономски пристап. Возачот кога управува со возилото 

постојано добива информации од околината и од самото возило. Возачот тие информации 

треба да ги обработи и спроведе преку командите за управување на возилото. На тој начин 

возачот како управувач го приспособува возилото според условите на патот. На кој начин 

возачот ќе ги добие, обработи а потоа и спроведе информациите зависи од неговите 

карактерни особини, способностите и психичките способности. 62  

 

1.1.1. Категории и типови на возачи 

Спрема карактерни  особини, сите возачи кои се незгодни по својата околина, и 

создаваат низа на тешкотии од страна на психолозите се поделени на 6 вида: 

1. Егоцентричен тип. Тој смета дека се се врти околу него, вообразен е недоволно 

дораснат и недоволно стручен. Се однесува некоректно кон сообраќајот, не ги 

наговестува со сигнали своите намери, паркира така за да завземе простор за уште 

едно возило, поаѓа со втора брзина и не води сметка за своето возило.  

2. Емотивно нестабилен тип. Нема самоконтола, а вози онака како што живее, лесно се 

возбудува, брзо се лути, вози ексцентрично и секогаш е не расположен. 

3. Егзибионистички тип (оној кој сака да се истакнува). Ваквите возачи обично патат 

од комплекс на инфериорност и за да го компезираат тоа тие се фалат, ризикуваат, 

користат разни прилики за своите егзибиции, сакаат да и дадат на околината до 

знаење дека се тука и прават се, да го свртат вниманието кон себе во сообраќајот. 

Таквиот возач ризикува за да се истакне. 

4. Ирационален тип. Не научил да ги воочува реално работите околу себе, истите ги 

гледа на нему својствен начин, ги кара кочниците, го псуе патот, времето, 

сообраќајните прописи. Тој никогаш не ја презема одговорноста на себе. 

5. Безвреден тип. Сака моќ, бидејќи се чуствува не важен, секогаш се расправа и остро 

се објаснува со сообраќајната полиција, го мачи и малтретира своето возило и 

секогаш им прави пречки на другите во сообраќајот. 

                                                           
62 Д.Јосифовски, 2006.Скопје, Сообраќајна психологија:Авто-мото сојуз на Република Македонија 
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6. Тип со комплекс на кривица. Ратоборен е, започнува тепачка и караница, а во 

состојба е да се казнува и самиот себе за да привлече внимание и сожалување. Овој 

тип на возачи е еден од најопасните бидејќи е во состојба да предизвика сообраќајна 

незгода само за да привлече внимание и сожалување.63 

Од горе наведеното се наметнува прашањето кои возачи и на кој начин да се изберат 

за професијата возач на автобус. 

           Возач на автобус е возач на  моторно возило наменето за превоз на лица со повеќе од 

девет седишта, вклучувајќи го и седиштето на возачот и кој има возачка дозвола од „Д“ 

категорија 

Во категоријата „Д“ спаѓаат моторни возила за превоз на патници кои имаат повеќе 

од осум седишта, покрај седиштето на возачот и може да се комбинираат со приколка чија 

најголема дозволена маса е помала од 750 кг.64 Возач на кого му е издадена возачка дозвола 

од категоријата „Д“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите 

„АМ“, „Б“, „Ц1“, „Ц“ и „Д1“ и националните категории „Ф“ и „Г“.65 

Претпријатијата кој вршат јавен градски превоз како и останатите транспортни 

претпријатија се соочуваат со голема одговорност при изборот на возачи. Изборот на возачи 

претставува комплексна задача од која во голема мера зависи квалитетот и квантитетот на 

извршената транспортна задача, а пред се безбедноста во сообраќајот. Во случај де се избере 

не соодветен кадар последиците може да бидат од незначителна материјална штета до 

предизвикување сообраќајни незгоди со смртни последици. 

Доколку едно сообраќајно претријатие кое избрало возач кој не  исполнува дел од 

критериумите за возач на автобус односно неговиот карактер е незгоден: тоа може да 

резултира со несогласување  со неговите претпоставени и со колегите возачи. Таквиот возач 

нема да се однесува одговорно кон возилото дури може да предизвика поголеми 

оштетувања на самото возило. За отстранување на оштетувањата потребни се дополнителни 

средства. Отсуството од работа на едно возило предизвикува дополнително ангажирање на 

                                                           
63 Ристиќ,Б,(2000) Безбедност на патниот сообраќај I,Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет-Битола 
64 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
65 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
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возило од резерва. Овој возач често ќе влегува во конфликтни ситуации како со останатите 

учесници во сообраќајот, така и со патниците со што ќе ја нарушува безбедноста во 

сообраќајот и  реномето на претпријатието. 

Во некои западни земји при изборот на возен персонал се прави разлика помеѓу 

возачи кои работат во градскиот сообраќај  во линискиот или слободниот превоз. Од тука 

можеме да разликуваме три видови на возачи: Возачи за градско возење, за линиско и 

слободно возење.  

Селекцијата може да се врши на четири посредни начини: 

1. На кандидатите им се даваат прашалници кои тие самите треба да ги пополнат. Врз 

база на одговорите од прашалниците, се има увид во тоа каде кандидатот работел 

предходно, колкава му била заработувачката, зашто ја напуштил работата, и од тука 

може да се заклучи  каков вид на возач е и дали одговара за соодветната служба. 

2. Проверката на податоците за лицето кое се вработува. Тоа може да се изведе преку 

комуникација со предходните работодавачи или преку детективски агенции, за 

подетални информации во САД на пример постои т.н. Биро за информации од каде 

може да се добијат потребните информации. 

3. Интервју со возачот. Со ова интервју се има директен, непосреден контакт со лицето 

кое се пријавува за работа, се создава взаемна комуникација и пријателски однос 

помеѓу работобарателот-претпријатието и кандидатот. На можниот иден работник-

возач му се изнесуваат податоци за работата и претпријатието кој се корисни и 

потребни да ги знае.  

4. Лекарски преглед. Се вршат многу детално за да не се случи да се прими кандидат 

со одредено заболување и претпријатието наместо да добие возач, добива лице кое 

нема да може да ги извршува задачите.66 

 

1.1.2. Начинот на избирање на возачите во ЈСП како возачи во ЈГПП 

Кандидатите кои се пријавуваат за работа како возачи во ЈГПП, по предходно 

распишан конкурс, треба да поседуваат возачка дозвола од “Д“ категорија и лекарско 

                                                           
66 Ристиќ,Б.,(2000) Безбедност во патниот сообраќај I, Универзитет Св.Климент 
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уверение за “возач професионалец“. Менаџерскиот тим на ЈСП Скопје формира комисија 

која ќе изврши интерно тестирање на пријавените кандидати, како на нивната психичка 

состојба така и на нивното познавање на сообраќајните правила и прописи.   

Кандидатите подлежат на проверка на нивната психичка способност преку 

решавање на психо тест, а потоа и преку  теоретско тестирање  за познавање од областа на 

сообраќајот. Тестот содржи прашања поврзани со познавањето на моторните  возила, 

сообраќајните знаци и сообраќајните правила и прописи.  

Проверка на способноста и техниката на возење се врши преку практичен дел. 

Комисијата која го врши тестирањето за практичниот дел е составена од 4 члена: 

претставник од менаџерскиот тим, сообраќаен инженер и двајца возачи – инструктори за 

“Д“ категорија. Проверката се извршува со возило со мануелен менувач и на делови од 

сообраќајници по кои се одвива јавниот превоз. Комисијата во својата евиденција ги 

евидентира евентуалните грешки на кандидатот.  

Од досегашната практика возачите кои веќе имаат работно искуство како 

професионални возачи на автобуси или товарни моторни возила покажуваат  подобри 

резулатати на овој тест и имаат мала предност во однос на другите. Вкупните резултати од 

практичниот и теоретскиот дел се сумираат  и се доставуваат до менаџерскиот тим кој ја 

носи одлуката кои кандидати ќе бидат примени да ја извршуваат работата “Возач на автобус 

во јавен градски превоз“.  

Возачите кои ќе бидат избрани потоа подлежат на дополнитела обука за 

оспособување и запознавање со спецификациите на  двокатните возила. Освен на конкурс 

кој е од отворен карактер и на кој може да се пријави секој кој ги исполнува критериумите 

предвидени во конкурсот, возниот персонал се надополнува и со вработени во 

претпријатието од другите одделенија кои имаат желба и ги исполнуваат критериумите за 

професијата возач на автобус.  

Проблем при изборот на кандидати за возач на автобус е квантитетот за да може од 

него да се издвои квалитетот. 

Во денешнава ситуација кога побарувачката на европскиот пазар за оваа 

квалификувана работна сила е голема, претпријатијата за јавен превоз се соочуваат со 

недостиг од соодветен кадар. Проблемот е да се избере најквалитетното од тоа што е 

понудено на пазарот на трудот. Има случаи кога наместо млад  работоспособен и стручен 
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кадар во оваа област (кој најчесто заминува на работа во западно европските земји), да мора 

да се примат на работа и возачи кој за краток период поради својата старосна граница треба 

да го завршат својот работен век. 

При приемот на возачи треба да се почитува во целост постапката за прием на возачи,  

која предвидува теоретска и практична проверка на знаењата од страна на посебна 

внатрешна комисија. Новопримените возачи да имаат работно искуство со “Ц“ категорија 

најмалку  две години пред да почнат со работа и задолжителна обука во претпријатието од 

три до шест месеци.  

Во целост треба да се отстранат надворешните влијанија врз лицата кои одлучуваат 

за прием на нови возачи. Погрешниот избор на возен персонал доведува до многу негативни 

појави и штети на претпријатието.  

Професијата возач на автобус е одговорна и стресна работа за која според 

“Правилник за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со 

зголемено траење“ е предвидено 12/14 односно  со степен на зголемување на стажот на 

осигурување од 12 месеци на 14 месеци.67 

Според систематизацијата од 2015 година во ЈСП-Скопје за работното место возач 

на автобус во јавен превоз потребно е работникот да ги задоволува следниве критериуми: 

да има завршено најмалку средно образование, возачки испит Д категорија.  

Работни цели: 

Ефикасно и квалитетно управување со автобус за јавен превоз. 

Работни задачи: 

- го превзема автобусот со сообраќајната документација и опрема и врши визуелна 

проверка на исправноста на автобусот и неговите уреди и агрегати;  

- управува со автобусот по утврдената траса и возниот ред во градскиот и 

приградскиот сообраќај, со почитување на законските прописи од областа на безбедноста 

на сообраќајот;  

- одговорен е за управување и чување на автобусот и опремата со внимание на добар 

домаќин и за секој откриен дефект на автобусот, оштетена или исчезната опрема должен е 

                                                           
67 https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Pravilnik-za-utvrduvane-na-rabotnite-mesta-na-koi-

stazhot-na-osiguruvane-se-smeta-so-zgolemeno-traene.pdf. Пристапено на 01.09.2020 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Pravilnik-za-utvrduvane-na-rabotnite-mesta-na-koi-stazhot-na-osiguruvane-se-smeta-so-zgolemeno-traene.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Pravilnik-za-utvrduvane-na-rabotnite-mesta-na-koi-stazhot-na-osiguruvane-se-smeta-so-zgolemeno-traene.pdf
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веднаш писмено да пријави кај претпоставениот, воочените неисправности на автобусот ги 

внесува во картонот и ги пријавува кај дефектолог или сменоводител;  

- води грижа за правилна валидација на билетот на патниците, во случај на 

неисправна валидација го известува уредно да ја валидира или да го напушти автобусот, во 

спротивно го известува одделението за контрола на билети;  

- наплатува билети на патниците согласно технологијата на наплата и работа на 

претпријатието, за наплатениот билет на патникот издава фискална сметка, а прометот од 

продажбата го предава во билетара;  

- ја прати техничката исправност на автобусот, за неисправноста го известува ОКЦ, 

по извршената дијагностика или интервеција, постапува по насоките на ОКЦ;  

- ги спроведува насоките од ОКЦ, го известува за гранки, ударни дупки, оштетувања 

и други проблеми на мрежата на линија, одговара на секоја писмена или аудио порака;  

- при влез со автобусот во автобазата го полни со гориво, уредно го паркира на 

определеното паркинг место, го обезбедува од самозадвижување и кражба 68 

 

 

1.1.2.1 Причини и последици при нарушување на безбедноста во јавнот градски 

превоз 

Според извештаите од секторот за внатрешна контрола и безбедност во сообраќајот 

при ЈСП-Скопје за 2019 година врз возачите на ЈСП- Скопје имало: 14 физички напади на 

возачи и 10 закани врз возачи.69 Ови се пријавени и регистрирани случаи, а за црните бројки 

може да претпоставуваме.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје 
69Годишни извештаи за работењето на ЈСП СКОПЈЕ, 2019 02-462/3-1 од 19.05.2020 година, Скопје 
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Табела 5: Инциденти по години во ЈСП-Скопје 

 

 

Нападите и заканите врз возачите можеме да ги поделиме како: напади и закани што 

доаѓаат од патници кои се во возилото и напади и закани од другите учесници во 

сообраќајот  и се наоѓаат надвор од возилото. Во првиот случај најчесто инцидентите се 

случуваат кога има директен контакт на патници и возачи односно при наплата на билет.  

Патникот не сака да плати билет, а возачот е принуден да изврши наплата. Овие инциденти 

се намалија откако поголемиот дел од патниците се здобија со бесплатни билети како што 

се учениците, студентите и пензионерите, кои се и најголеми корисници на јавниот превоз. 

Со пристигнувањето на возилата од кинескиот производител YUTONG во голема мера се 

подобри безбедноста на возачите, затоа што во тие возила постои возачка кабина која е 

одделена од останатиот дел на автобусот со што се избегнува директен контакт помеѓу 

возачот и патникот.  

Исто така, може да се издвои како чест случај невниманието на  патникот кој го следи 

движењето на возилото и редоследот на постојките, притоа  не се подготвува навремено да 

го напушти возилото и доаѓа до конфликт со возачот. 

Исто така до инциденти доаѓа и поради ниската сообраќајна и општа култура, не 

почитување на поставената патна хоризонтална и вертикална сигнализација и 

сообраќајните правила и прописи.  
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Најчести причини за овие инциденти се:  

- не давањето на првенство на вклучување на автобусот во сообраќај од автобуска 

постојка и  

- не почитувањето на жолтата линија со која се одвојува јавниот превоз од 

останатиот превоз во градот, од страна на другите учесници во сообраќајот.  

 

Слика 10: Сообраќајна незгода на автобуска постојка во К.Вода (Стаклара)70 

 

 

Слика 11:  Сообраќајна незгода на автобуска постојка во населба Автокоманда 

(Шумарски факултет)71 

                                                           
70https://24info.mk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0

%B8-%D0%B2%D0%BE-41-%D0%BD%D0%B0/ пристапено на 25.11.20 
71https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%

BD%D0%B0-%D1%98%D1%81%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8-

https://24info.mk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-41-%D0%BD%D0%B0/
https://24info.mk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-41-%D0%BD%D0%B0/
https://24info.mk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-41-%D0%BD%D0%B0/
https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%81%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%81%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
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Слика 12: Собраќајна незгода поради непочитување на жолтата лента (Рекорд)72 

 

1.1.2.2 Мерки за подобрување на работното местото возач на автобус 

Еден начин да се решат овие проблеми кои претставуваат сериозна закана за 

безбедноста на сообраќајот е оделување на јавниот градски превоз од останатиот превоз. 

Беше направен таков обид од страна на Град Скопје на булеварот Партизански одреди со 

поставување на гумени бариери, но овој проект не заживеа. По кратко време банкините беа 

оштетени и уништени од страна на несовесни возачи и не беа повторно обновени.  

Нападите на возачите е сериозен проблем кој треба да се реши со закон и поголема 

заштита или физичко обезбедување од страна на полицијата или приватните агенции за 

обезбедување. Затоа што со нападот на возачот се загрозува и безбедноста на останатите 

патници во автобусот. Напаѓачот да се казни со соодветна казна за да се спречи 

повторување на делото. Возачот кој претрпел напад со посериозни последици треба да 

добие стручна психолошка, лекарска и правна помош од страна на претпријатието во кое е 

вработен.  

                                                           
%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%

D0%BA%D0%B0/ пристапено на 25.11.20 
72 https://sitel.com.mk/soobrakjajka-na-rekord-pominal-na-crveno-udril-vo-taksi-i-izbegal?qt-novo_na_sitel=1&qt-

popularno_node=1&page=4  пристапено на 25.11.20 

https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%81%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%81%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
https://sitel.com.mk/soobrakjajka-na-rekord-pominal-na-crveno-udril-vo-taksi-i-izbegal?qt-novo_na_sitel=1&qt-popularno_node=1&page=4
https://sitel.com.mk/soobrakjajka-na-rekord-pominal-na-crveno-udril-vo-taksi-i-izbegal?qt-novo_na_sitel=1&qt-popularno_node=1&page=4
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Дел од возачите не ги пријавуваат инцидентите  затоа што не се запознаени со своите 

права и обврски и се чувствуваат не заштитени. Значи возачот треба да знае и да чувствува 

дака позади него стои сериозна компанија која се грижи за него и неговото здравје и дека 

секогаш ќе го заштити кога за тоа има потреба. Односот помеѓу претпоставените и возачите 

секогаш треба да биде човечки и строго професионален.  

На возачите треба да им се пружи стручна помош и обука, како за начинот на 

комуникација со патниците, така и за управување со стресни ситуации. На овој дел треба да 

се стави поголем акцент, бидејќи возачите се препуштени сами на себе и не ретко тоа 

доведува до влошување на нивната здравствена состојба. Бидејќи не секоја личност може 

самостојно и успешно да се справи со стресни ситуации, треба да се запознаат детално со 

задачите кои треба да ги извршуваат, со нивните права и обврски.  

Возачите треба да разберат дека тие се вршители на услужна дејност-даватели на 

услуги и дека се наоѓаат на тоа работно место заради патниците. Ако не постојат патниците 

и нивното работно место нема да постои. Треба да бидат љубезни, учтиви, културни, 

претставителни, уредни. Со своето однесување пред се, се преставуваат себе а потоа и 

претпријатието во кое работат и во кое заработуваат за своја егзистенција. За возилото кое 

им е основно средство за работа треба да се грижат одговорно и совесно, затоа што само 

исправно возило им гарантира безбедност во работата. Сите не правилности и дефекти 

треба да ги пријавуваат навреме. Максимално професионално да се однесуваат кога го 

управуваат возилото во сообраќај, со почитување на сообраќајните правила и прописи, за 

да ги сведат на минимум шансите за доведување во незгодна и опасна ситуација.  

Основна цел треба да им е работната задача да ја извршат пред се безбедно и без 

никакви последици по нивното, здравјето на патниците и останатите учесници во 

сообраќајот, точно, навремено, квалитетно. 

За потикнување и стимулирање на возачите во квалитетно извршување на 

транспортната задача треба да се воведе и систем на награди. Имено ако возач или група на 

возачи подолг период немаат направено сообраќаен прекршок или незгода, се грижат за 

возилото ( неговото / нивното возило не отсуствува од сообраќај поради дефект, затоа што 

нивното возење е рационално и совесно, навремено се пријавувани проблемите кои се 

забележани на возилото), нема никаква пријава од патник за некаков инцидент, туку 
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напротив има само пофални зборови, претпоставените немаат никакви забелешки околу 

нивното работење, тогаш таквиот(те) возач(и) треба да се наградат.  

Може секој месец да се избира “Возач(и) на месецот“ кој ќе го избираат колегите 

возачи. Може да се изготви некој бодовен систем како за позитивни така и за негативни 

постапки и на крај на месецот во зависност од бодовите, личниот доход може да се зголеми 

или да се намали. Да се потикне натпреварувачки дух, кој подобро ќе ја изврши задачата и 

за тоа ќе биде соодветно награден. Возачите треба да согледаат дека некој ја следи и 

вреднува нивната работа. Не треба  да се сведува се само на казни.  

Со развојот на новите технологии нема да биде далеку времето кога професијата 

возач, како и многу други професии ќе бидат минато. Веќе од 2018 година во земјите со 

напредна технологија (конкретно во Германија, во Берлин) се прават и првите пробни 

возење на автономни минибуси. Иако, тоа се проби без патници и на специјално 

експериментална траса и се појавуваат очекувани технички проблеми, може да се очекува 

во скоро време да ги видиме овие возила на главните сообраќајници во големите европски 

и азиски градови.73 

 

1.2. Патници 

Патник во патен сообраќај е секое лице кое набавило возен билет или соодветна 

возна исправа и влегло во автобус со цел да се превезе до определено место.74  

Патникот е единствената и главна причина за која постои јавниот градски превоз. 

Целта на патникот кој го користи јавниот превоз е да се превезе од точка А до точка Б на 

безбеден и брз начин. Од масовноста, потребите и желбите на патниците  зависи  начинот 

на организација и мрежата на линии во јавниот градски превоз.  

За да може патниците масовно да го користат јавниот превоз тој треба да исполнува 

одредени критериуми. Јавниот превоз треба да е безбеден, брз, точен, ефикасен, атрактивен, 

навремен. На патникот во еден современ развиен град во зависност од неговата големина 

му се нудат повеќе различни видови на јавен градски превоз како што се : 

Видови со мал капацитет:  

                                                           
73 https://avtoplus.mk/berlin-avtonomni-vozila/ пристапено на 25.11.20 
74 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 

. 

https://avtoplus.mk/berlin-avtonomni-vozila/
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Такси возила, Флексибилен јавен градски првоз (превоз на повик кој се врши со 

минибуси или комби возила) 

Видови со среден капацитет:  

Редовен јавен автобуски градски превоз, Експресен јавен автобуски градски превоз. 

Тролејбус, Трамвај 

Видови со високи перформанси:  

Брз трамвај (лесно метро), метро, регионална железница.75 

 

 Во град Скопје на патниците достапни им се видовите на превоз од мал и среден 

капацитет. Од видовите од среден капацитет во град Скопје е застапен редовниот јавен 

автобуски превоз.  

 Безбедноста на патниците е првата задача која треба да ја остварат превозниците за 

да се стекнат со довербата на патниците. Таа треба да биде загарантирана од самиот почеток 

на патувањето до неговото завршување. Безбедноста на патникот  може да ја поделиме на 

три дела:  

-безбедност пред влез во возило,  

-безбедност кога патникот е во возило и 

- безбедност при напуштање на возилото.  

Пред да започне патникот со патување во возилото на јавниот превоз, тој треба 

безбедно да пристигне од својот дом до стојалиштето. Стојалиштето треба да е обележано 

и да има поставено урбана опрема (настрешница). Пристапот до стојалиштето да биде 

прооден и достапен и за инвалидизирани лица.  Стојалиштето на патникот треба да му 

пружи соодветна заштита од временски неприлики и да овозможи безбеден влез во 

возилото, истотака и во ноќните часови треба да е осветлено. Ако стојалиштето не е 

безбедно, тоа нема да се користи од страна на патниците, со тоа ќе се зголеми 

меѓустојалишното растојание. Патниците ќе бидат приморани на подолги пешачења, со што 

се доведува во прашање квалитетот на извршената транспортна услуга.  

 

                                                           
75 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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Начинот на кој возачот го сопира возилото и местото на сопирање се исто така важни 

за чувството на сигурност. Секое сопирање подалеку од стојалиштето доведува до 

загрозување на безбедноста при влез во возилото. При влегување во возилото грижата за 

безбедноста на патникот е негова и на возачот. Патникот е должен да застане на безбедно 

место во возилото и да биде концентриран на патувањето, да го почитува редот во возилото. 

Возачот треба да биде сигурен дека патниците се на безбедно место за да може внимателно 

да ги затвори вратите (во новите возила има вградено и сензори кои не дозволуваат поаѓање 

на возилото без затворени врати). Кога патникот стои во возилото при патувањето тој треба 

да се држи за држачите и да го следи патувањето и навреме да се подготви за напуштање на 

возилото.  

Незгодите на патниците во самото возилото се случуваат како последица на 

сообраќајот, ненадејно сопирање или судар при што може да дојде до паѓање на патникот 

во возилото и здобивање со телесни повреди, полесни или потешки во зависност од 

сериозноста на незгодата. Други незгоди што се случуваат во возилото и директно влијаат 

на безбедноста на патниците се физичките пресметки кои можат да се случат помеѓу 

патниците, а може и помеѓу патник и возач. Тука се и кражбите како неизбежен безбедносен 

проблем.  Откако возилото ќе застане на стојалиште, возачот е должен да ги отвори вратите 

и во тој момент патникот треба да започне со напуштање на возилото. Возачот треба да стои 

на стојалиште се додека возилото не го напуштат сите патници за кои тоа стојалиште е 

крајна цел на патувањето.  

Најголем дел од незгодите се случуваат при напуштање на возилото, затоа што 

неодговорни патници не се подготвуваат на време за напуштање на возилото или возачот 

не внимава при затворање на вратите и доаѓа до нагмечување со вратите на делови од 

телото, најчесто рака или нога, а поретко и лични предмети на патниците (ташни, торби, 

куфери и сл.). 
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Табела 6: Закани врз возачи по години во ЈСП-Скопје 

 

 

1.3.Возила 

           Основно средство за извршување на транспортната задача во јавниот градски превоз 

е автобусот кој според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата е дефиниран 

како: Автобус е моторно возило наменето за превоз на лица со повеќе од девет седишта, 

вклучувајќи го и седиштето на возачот76. 

На територијата на Град Скопје, ЈСП Скопје сообраќа со 273 возила и тоа 170 возила 

на  градски линии, 78 возила на приградски линии и 25 возила на линии од  договорен 

превоз. ЈСП располага со вкупен број на 417 инвентарски возила.  Возилата на приватните 

превозници аплицираат со следниов број на возила: Макекспрес  вклучува во сообраќај 36 

возила на 5 линии  и Слобода превоз со 58 возила на 11 линии. Овој број на линии и возила 

                                                           
76 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
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е за периодот пред пандемијата со COVID 19 вирусот. По ова следуваше рестрикции на 

линии, возила и возачи, а во одреден период и целосно стопирање на јавниот превоз. 

 ЈСП располага со две автобази, од кои едната е  во нас. Автокоманда, а другата е во 

нас. Ѓ.Петров. Возилата во автобазите се распоредени според линиите на кои сообраќаат, 

односно близината на почетно-крајните станици до автобазите.  

Во јавниот градски превоз во град Скопје од 2013 година ЈСП Скопје покрај 

вообичаените единечни (соло) тип ЛАЗ (LAZ) 79 возила со шест тркала и две осовини 

сообраќаат и двокатни возила од кинескиот прозводител ЈУТОНГ (YUTONG), 215 автобуси 

и 16 минибуси. Старите возила се од типовите ИКАРУС (IKARUS) 9 возила и САНОС 

(SANOS) 46 возила од кои 2 се зглобни возила, кои претежно се инвентарски возила. Во 

2020 година  ЈСП Скопје набави 33 нови возила од германскиот производител МАН (MAN) 

од кои соло 10 и зглобни 23, овие возила како погонско гориво користат ЦНГ (Компримиран 

природен гас).77 Набавката на  новите возила во голема мера го подигна квалитетот и 

безбедноста на транспортната работа. 

1.3.1. Одржување на возилата во јавниот превоз како превенција од 

сообраќајни незгоди 

Возилата со кои се врши јавен превоз на патници  задолжително секогаш треба да 

бидат исправни за вршење на својата дејност. Пред се, заради подобрување на сигурноста 

и безбедноста во патниот сообраќај, потоа намалување на дефектот на пат, а со тоа и 

непотребни трошоци за дополнително ангажирање на возило и персонал за отстранување 

од патот. Можно е и блокирање на одредени сообраќајници, со што се придонесува за 

попречување и оневозможување за непречено одвивање на останатиот сообраќај. Потребна 

е точност во извршување на транспортната задача, остварување на поголема километража 

со дадена количина на масло и гориво и подолг век на траење на возилото - економичност.  

За да бидат секогаш во исправна состојба возилата мора да се одржуваат. Местата каде се 

врши одржувањето најчесто се наоѓаат во автобазите и тоа се специјално дизајнирани 

работилници или сервиси за одржување. За да се спречат дефектите и незгодите на возилата 

                                                           
77 Годишни извештаи за работењето на ЈСП СКОПЈЕ, 2019 02-462/3-1 од 19.05.2020 година, Скопје 
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потребно е да се врши таканаречено превентивно одржување на возилата кое ги опфаќа 

следниве дејства: 

- Преглед на возилото – општа техничка контрола 

- Подесување на деловите 

- Чистење 

- Подмачкување  

- Затегнување и притегнување на завртките на сите делови78 

За периодот кога треба се врши одржувањето се водат полемики, но во принцип има две 

гледишта и тоа, првото е дека тоа треба да се изврши по одреден план, а второто е дека 

треба да се врши поправка само кога за тоа има потреба. Според  Ристиќ (2000) постојат 

десет основни елементи кога треба да се изврши поправка или замена на возилото, а тие се 

следни: 

  1. Помината годишна километража 

2. Состојбата и условите на патиштата (Во јавниот превоз тоа е трасата на линијата. 

Не е исто дали возилото сообраќа по градски булевар или на приградска линија). 

3. Време и климатски услови. 

4. Товарот  кој се превезува (во јавниот превоз често доаѓа до преоптоварување на 

возилата поради нарушен интервал на следење на возилата). 

5. Изедначеност – режим на возење (во јавниот превоз тоа е поврзано со местото на 

кое сообраќа возилото, дали е тоа градска средина со мали меѓустанични растојанија 

и зачестени сопирања или е тоа приградска средина на која имаме поголеми меѓу 

станични растојанија и не така чести запирања, но тука се појавува друг проблем со 

косината на патот, угорнини и надолнини. Затоа секоја линија си има своја 

специфичност.) 

                                                           
78 Ристиќ,Б,(2000) Безбедност на патниот сообраќај I,Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет-Битола 
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6. Kвалитетот на возачот. Возачите и механичарите се тие кои што непосредно 

влијаат на постигнување на ниски трошоци на одржување и безбедноста во 

сообраќајот. 

7. Големината, видот и типот на возилото. Одржувањето е поедноставено кога 

возниот парк е типизиран. 

8. Староста на возилото и начинот на негово заменување. Што е постаро возилото 

тоа трошоците за одржување се поголеми (замената за ново возило зависи од 

економската способност на претпријатието) 

9. Векот на траење на одделни делови 

10. Стручноста, квалитетот и обуката на механичарите. Од нив во голема мера зависи 

безбедноста во сообраќајот и трошоците за одржување. 

Начинот, односно како да се одржуваат возилата е прашање од чии одговор зависи 

како ќе се одговори на поставените транспортни задачи, затоа потребно е да се  придржува 

кон следниве мерки: 

- Проверување на состојбата на возилата пред возење. 

- Мерки на безбедност т.е.дневна контрола на возилата. 

- Преглед и подмачкување на возилата. 

- Технички преглед - сервис на возилата79 

За да се изврши квалитетно одржување на возилата во едно претпријатие за јавен 

превоз на патници, еден од најбитните елементи е организацијата на работата на 

одделението надлежно за  одржувањето на возилата. Искуствата од западно европските 

земји се такви што може да заклучиме, дека за да се постигне квалитетно одржување 

потребно е возилото  во зависност од проблемот - дефектот што го има да се преместува од 

едно работно место на друго (работилници), се додека не се завршат сите потребни работи 

врз возилото. Значи, работилниците се специјализирани за извршување конкретни задачи 

со целата потребна опрема и уреди.  

                                                           
79 Ристиќ,Б,(2000) Безбедност на патниот сообраќај I,Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет-Битола 
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Не ретко се случува кај нас, во одредени транспортни претпријатија поправката да 

се врши на едно место, а опремата за поправка и контрола да е сместена во друга просторија 

со што се намалува ефикасноста.80    

1.3.1.1.Начин на одржување на возилата во ЈСП-Скопје 

ЈСП – Скопје како најголемо претпријатие за јавен превоз на патници во Град Скопје 

за да одговори на поставените задачи мора своите основни средства за работа – возилата да 

ги одржува на највисоко ново. За таа цел има воспоставено план и организација за 

одржување на возилата.  

ЈСП-Скопје располага со две автобази едната лоцирана во нас. Ѓ.Петров и другата 

во нас. Автокоманда. Двете автобази располагаат со соодветни работилници и сервиси за 

одржување, поправка и ремонт на возилата за јавен превоз на патници. Може да наведеме 

некои од нив како на пример: механичарска, автолакерска, браварска, автоелектричарска 

работилница,  моторно одделение каде се врши ремонт и репарација на мотори, одделение 

за сервисирање и менување на пневматици и други работилници и одделенија кои служат 

како поддршка на претходните. Во работилниците се почитуваат сите стандарди кои се 

пропишани со закон за заштита при работа. Целта на овие структури е да се грижат за 

одржување на возилата во исправна состојба, прво поради безбедноста во сообраќајот и 

второ  за исполнување на транспортната задача. 

Според тоа сите вработени кои се вклучени во целиот тој процес имаат свои задачи 

кои треба да ги извршат.  

Возачот пред да го започне процесот на управување со возилото должен е да изврши 

визуелен преглед, како внатре во каросеријата на возилото, така и од надвор. Посебно треба 

да ги провери пневматиците, ветробранските стакла и ретровизорите, бидејќи овие делови 

од возилото се најподложни на надворешни влијанија. Исто така треба да изврши проверка 

и на количина на гориво, течност за ладење и масло во моторот.  

По извршување на својата сообраќајна транспортна задача возилата се повлекуваат 

во своите автобази. На влезот од автобазите се стационирани, бензинските станици на кои 

                                                           
80 Ристиќ,Б,(2000) Безбедност на патниот сообраќај I,Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет-Битола 
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се надополнува гориво (освен за возилата на ЦНГ  кои надополнуваат гориво надвор од 

автобазите на специјализирани бензински станици). Тоа го врши лицето кое е задолжено за 

надополнување на гориво и евидентира за количината која е надополнета. Потоа возачот со 

ИД картичките на возилото и сопствената картичка поминува на компјутерски читач. 

Одговорното лице издава фискална сметка за горивото и ја прикачува на патниот налог, а 

возачот ја потврдува количината со рачен внес и потпис на патниот налог. Потоа возилата 

се упатуваат во станицата за проверка на возила. Каде од страна на “дефектолози“  

автомеханичари, автоелектричари и  бравари се врши проверка на возилата, (кое се 

нарекува “дневна нега на возила“), притоа сите забелешки ги внесуваат во картонот за 

дневен преглед и тоа:  

-Автомеханичарот контролира: Уред за управување, Мотор, Менувач, 

Диференцијал, Тркала, Кардански вратила, Спојници, Уред за подмачкување, Воздушна 

инсталација, Уред за кочење, Пружини, Балансштангли, Амортизери, Ремени-комплет и 

Црева.  

-Браварот контролира: Каросерија (Лимови, Стакла), Браници, Врати, Држачи, 

Огледала, Седишта, Бришачи, греење-ладење, Капаци на под, Лајсни, Акумулаторска 

кутија, Луфтери, Издувна цевка, Преклопница за вода, Масла и Горива и Внатрешниот  

ентериер (столици и сл.).  

-Автоелектричарот контролира: Акумулатор, електропокренувач, алтернатор, 

бришачи, инсталации на врати, звучни сигнали, контролни ламби за притисок, осветлување 

на инструмент табли, светло позиционо, средно, долго, во каросерија, трепкачи, бошбрава 

и  други електро уреди.  

Во истиот картон и возачот ги внесува своите забелешки околу исправноста на 

возилото кои ги забележал во текот на возењето.  

По ова следува упатување на возилото кон одделот за одржување на хигиена каде се 

врши чистење на возилото (а во одредени ситуации и дезинфекција), како од надворешна 

страна, така и внатре во каросеријата, тоа се прави машински и рачно.  

Потоа, возилото кај кое не се утврдени дефекти се паркира на паркинг место и е 

спремно за наредното вклучување во сообраќај.  Секое возило си има свое паркинг место. 
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Возилото кај кое се утврдени дефекти и недостатоци во зависност од нив  се упатува во 

соодветна работилница, дали тоа ќе биде автомеханичарска, автобраварска или 

работилница за пневматици, зависи од видот на недостатокот или дефектот. Возилата 

подлежат и на редовен сервис, кој се врши на поминати 15.000 км. во работилниците на 

автобазите. Откако ќе се отстранат дефектите и недостатоците, одговорните лица го 

верификуваат картонот за дневен преглед со што потврдуваат дека возилото е исправно за 

сообраќај. Возилото од работилница ако е потребно, повторно се враќа во оделот за хигиена 

за да се интервнира, потоа се паркира на паркинг место и е спремно за следното вклучување 

во сообраќај.  Секое возило е означено со таканаречен гаражен број, по кој се води посебно 

досие и во кое се внесуваат сите работни зафати кои се извршени на него во текот на целиот 

негов работен век.81  

 

1.4. Патни сообраќајници 

За да се измине некое растојание од точка А до точка Б потребно е за тоа да има 

услови, односно да биде овозможено движење. Тоа движење се овозможува со изградба на 

некој пат, по кој ќе се одвива движењето.  

Изградбата на првите пешачки патеки датира уште од пред 10 000 година82 Развојот 

на патиштата е тесно поврзан со пронаоѓањето и развојот на тркалото, а со самото тоа и на 

сообраќајот.  

Според законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, патот е дефиниран како 

сообраќаен објект на кој се врши сообраќај83.  

                                                           
81 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје; 

http://www.jsp.com.mk/Upload/FCKEditor_Upload//1_%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0

%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A0%

D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D

0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1(1).pdf 

пристапено 30.11.20 
82 Маленкова Тодорова,М.(2010), Патни сообраќајници, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
83Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 

http://www.jsp.com.mk/Upload/FCKEditor_Upload/1_%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1(1).pdf
http://www.jsp.com.mk/Upload/FCKEditor_Upload/1_%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1(1).pdf
http://www.jsp.com.mk/Upload/FCKEditor_Upload/1_%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1(1).pdf
http://www.jsp.com.mk/Upload/FCKEditor_Upload/1_%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1(1).pdf
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Основна задача на патните сообраќајници е да обезбедат транспортна врска помеѓу 

две точки за превоз на луѓе и стока брзо, удобно и безбедно. Патиштата поврзувајќи 

населени места, индустриски, стопански и туристички центри меѓусебно и со товарно- 

растоварните пунктови на другите видови сообраќај, формираат патна мрежа.84 

1.4.1. Траса на линијата како фактор на безбедноста во сообраќајот 

Кога станува збор за движење на возилата во јавниот градски превоз на патници 

возилата се движат по однапред дефинирана патека на движење и во сообраќајната 

терминологија е наречена траса на линијата.  

Траса на ЈГПП е градска површина обезбедена за движење на возилата. Трасата е 

поделена по категории  А, Б, Ц во зависност на одвоеност на возилата ЈГПП од останатиот 

сообраќај.85 

Возилата во јавниот градски превоз во Град Скопје сообраќаат по сообраќајниците 

заедно со останатите видови на сообраќај која е категоризирана како „Ц“ класа. Оваа 

категорија на траса е најниска категорија, односно возилата кои ја користат имаат најголеми 

проблеми при исполнување на транспортната задача. Од досегашното искуство најголем 

проблем кај овој вид на траси е тоа што многу лесно доаѓа до доведување во загрозувачки 

и опасни ситуации, сообраќаен метеж, односно до застој и непроодност на трасата.  

Сите овие состојби како причини доведуваат до одредени последици, почнувајќи од 

доцнење на возилата и нарушување на интервалот на следење, преку вербални конфликти 

на релација возач на автобус – пешак, возач на автобус– возач на автомобил (др. моторно 

возило) или возач на автобус – патник, па и до сообраќајни незгоди. Нарушениот интервал 

доведува до зголемување на бројот на патници на постојките- стојалиштата и недоверба од 

страна на патниците кон превозниот систем. Патникот останува изневерен од страна на 

јавниот превоз, бидејќи времето кое што го планирал за патување е нарушено и притоа 

создава револт од негова страна. Настанатиот револт во зависност од карактерот на 

                                                           
84 Маленкова Тодорова,М.(2010), Патни сообраќајници, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
85 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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личноста различно се канализира. Не ретко вакви ситуации доведуваат до немили сцени во 

самите возила. 

Една од причините кои доведуваат до загрозувачки ситуации е тоа што на трасата по 

која се движат возилата за јавен превоз се појавуваат пречки од најразличен вид како: 

- непрописно паркирани возила,  

-несоодветно поставени контејнери за отпад,  

-билборди и градско зеленило (кое не е соодветно одржувано), кое влијае на видното 

поле на возачот.  

Секој обид да се избегне, заобиколи било која пречка од горе наведените доведува 

до загрозувачка ситуација и не ретко до сообраќајни незгоди со трагични последици. 

 

Слика 13: Дел од трасата на линија број 19 во нас.Шуто Оризари 

Друга причина е не соодветно улично  осветлување или не осветлени делови од 

трасата на движење на возилата од јавниот превоз, најчесто на стојалиштата и одредени 

пешачки премини.  

Понатаму, голем проблем преставува и самата подлога на  коловозната лента, која 

може да е оштетена до толкава мера, што не ретко доведува до оштетување на возилата, а 

секој обид за избегнување на некоја дупка на коловозот доведува до загрозувачка ситуација, 

особено ако таа не може да се забележи, што е случај во време на непогодни атмосферски 

влијанија. Исто така, кога се вршат градежни работи на сообраќајниците кои се дел од 
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трасата на линијата, неретко местото на работата не е соодветно означено, заштитено и 

осветлено што преставува потенцијален извор за сообраќајна незгода.  

Пред неколку години беше направен обид на бул. Партизански одреди за физичко 

одвојување на една од коловозните ленти од останатиот вид на сообраќај, можност за траса 

од “Б“категорија и по неа да се движат само возила на јавниот превоз. Но тој обид заврши 

неуспешно, бариерите кои беа поставени набрзо беа уништени од несовесни возачи и никој 

не беше санкциониран. 

Доколку институциите засега не се во можност да обезбедат јавниот превоз во градот 

да се одвива по траса од “Б“ или “А“ кетегорија, тогаш треба да се погрижат постоечката 

траса која е од “Ц“ да ја одржуваат проодна односно да е фукционална.  

ЈСП-Скопје како најпогоден од ваквата ситуација кога се однесува до проодност на 

трасата презема дел од одговорноста за нејзино одржување. Поради тоа, во секторот за 

сообраќај се формира посебно одделение за отстранување на пречките што се предизвикани 

од градското зеленило, се со цел за во пократок временски период да се интервенира. 

Екипата по пријава од страна на возачите се упатува на лице место и ги отстранува пречките 

кои преставуават опасност по безбедноста во сообраќајот. Тоа најчесто се гранки од дрвјата 

кои се непосредно до коловозот и може да предизвикаат покрај материјална штета на 

возилата и посериозна сообраќајна незгода. Не секогаш екипата на ЈСП е во можност да 

интервенира бидејќи пречките што се појавуваат ги надминуваат овластувањата и 

техничките можности, па затоа пријавата се доставува до Ј.П. Паркови и зеленило.  

Возачите на возилата за јавен превоз се директно погодени од оштетениот коловоз, 

затоа тие секојдневно ги известуваат службите на ЈСП-Скопје за проблемите со коловозот. 

Понатаму службите овие информации ги споделуваат со надлежните службите на Град 

Скопје и Ј.П. Улици и патишта. Со пренесувањето на овие информации ЈСП-Скопје 

придонесува за навремено санирање на оштетениот коловоз.  

Од видот и проодноста на трасата зависи не само безбедноста во сообраќајот, туку 

таа ја доведува и економичноста на транспортната работа во прашање. Во пракса многу 

често се соочуваме со следниов проблем. Имено, ако во услови на нормална проодност на 

трасата сме планирале на одредена траса во врвен час да сообраќаат 10 возила на одреден 
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временски интервал, притоа тоа така функционира без дополнителни промени. Со појавата 

на некоја од погоре наведените ситуции, возилата почнуваат да доцнат и тоа трае подолг 

временски период, возниот ред повеќе не функционира и патниците почнуваат да ги 

чувствуваат последиците и реагираат. ЈСП како најголем носител на транспортната работа 

во градот, е должен да превземе се што е во негова надлежност за надминување на 

проблемот. Притоа, не може во секој домен да интервенира во зголемување на проодноста 

на трасата, затоа делува во насока на своите можности.  

-Првата можност е да се промени возниот ред, но, за да се задржи предходниот 

интервал на следење потребно е да се ангажираат дополнителен број на возила и возачи, со 

што се зголемуваат трошоците.  

-Втората можност е да не се зголеми бројот на возила и возачи, туку да се зголеми 

интервалот на следење, а тоа придонесува да се намали бројот на понудени места по 

километар со што директно се влијае на удобноста на патување и е на штета на патниците. 

Доколку трасата на линијата е функционална, погоре наведените проблеми ќе се избегнат.  

1.5. Сообраќајни незгоди 

Индустриската револуција и технолошкиот развој во 19 век доведуваат до развој  на 

општествените уредувања и појава на нов начин на погледот на животот. Градовите 

стануваат  места на културно социјален развој на индивидуите. Појавата и развојот на 

моторите со внатрешно согорување и автомобилите како и нивниот брз развој и пристапот 

до широките народни маси, со сите предности кои ги носат автомобилите доведува до нова 

појава која се нарекува моторизација. Тоа преставува сооднос на жители спрема возила86.  

Моторизацијата покрај сите свои предности што ги носи за развојот на сообраќајот 

кој од овој момент влегува во нова ера на постоење,  доведува до појава на нови проблеми 

кои за тоа време биле непознати. При управувањето на возилата се создавале такви 

ситуација во кои се доведувал во опасност животот на луѓето, било да се тоа управувачите 

на возилото или луѓето кои се надвор од возилото. Се појавуваат и првите жртви како 

последица на возилата.  Сите овие ситуации се ново настанати и  човекот треба да изнајде 

                                                           
86 Крстановски,Н.,(2006), Јавен градски патнички превоз, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички 

факултет - Битола 
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начин за нивно решавање. Се создаваат и нови науки кои се специјализирани  да понудат 

решенија за проблемите како што е Безбедноста во сообраќајот и Сообраќајната наука. Овие 

науки иако се помлади тие се мултидисциплинарни науки87. Овие науки дефинираат и еден 

нов поим кој дотогаш не бил познат а тоа е сообраќајна незгода. 

Сообраќајна незгода, највисок степен на загрозување односно финализирање на 

неповолните состојби по безбедноста на на луѓето и имотот  во сообраќајот на патиштата  

со манифестација на штетни материјални последици, загуба на човечки животи, повреди на 

човечкиот интегритет (телесни повреди) и оштетување или уништување на имотот.88  

За да се предизвика ситуација во која ќе дојде до сообраќајна незгода треба барем 

еден објект, учесник во сообраќајот да се наоѓа во движење. Причините кои доведуваат до 

сообраќајни незгоди се различни. Според одредени податоци тоа се грешки предизвикани 

најчесто од:  возачите 80%, пешаците 16,9%, возилото 1,4% патниците 0,4%,  патот 06%, и 

останато 07% 89 

1.5.1. Сообраќајни незгоди во кои учествувале возила на ЈСП Скопје 

Во 2019 година возилата на ЈСП Скопје учествувале во вкупно 231 сообраќајна 

незгода, во кои 26 лица се повредени, додека загинати нема. Во споредба со минатата година 

бројот на сообраќајните незгоди е намален за 20,6% или за 60 незгоди. Најголем дел, 107 

незгоди или 46,3% се предизвикани по вина на останатите учесници во сообраќајот, за 70 

незгоди или за 30,3% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП, додека за 54 незгоди 

или 23,4% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината. Во споредба со минатата година 

бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП е зголемен за 15,7% или за 7 

сообраќајни незгоди.90 

 

 

                                                           
87 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 
88 Мургоски,Б, 2014/15.Безбедност во сообраќајот интерни предавања 
89 Драгач, Р,Вујаниќ,М, 2002 (Beograd) Bezbednost saobracaja II deo, 
90 Годишни извештаи за работењето на ЈСП СКОПЈЕ, 2019 02-462/3-1 од 19.05.2020 година, Скопје 
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Табела 7: Сообраќајни незгоди во кои учествувале возила на ЈСП-Скопје за период од 

2011 до 201991 

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ 

           Таб.15 

Р.бр. Сообраќајни незгоди 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Индекс  

19/18 

1. 
По вина на ЈСП / Европски 

записник 
52 80 81 69 53 87 79 83 70 84,3 

2. 
По вина на останатите учесници /  

Европски записник 
166 156 156 173 154 152 136 140 107 76,4 

3. 
Не е утврдена вината /   Записник 

од МВР 
29 52 110 67 62 99 84 68 54 79,4 

ВКУПНО 247 288 347 309 269 338 299 291 231 79,4 

Просечно дневно сообраќајни незгоди 0,68 0,79 0,95 0,85 0,74 0,92 0,82 0,80 0,63 78,8 

Сообраќајни незгоди по возила во работа 1,27 1,43 1,66 1,46 1,26 1,56 1,42 1,39 1,12 80,6 

Повредени 41 50 31 91 58 112 65 96 26 27,1 

Загинати 1 3     2 5 1 2    

Според податоците од табелата за 2018/19 бројот на сообраќајни незгоди во кои учествувале 

возила на ЈСП Скопје бележи тренд на опаѓање 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Годишен извештај за работењето на ЈСП-Скопје за 2019 година 
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Табела 8 : Сообраќајни незгоди во кои учествувале возила на ЈСП- Скопје во 201992 

 

1.6.Одделение за внатрешна контрола и безбедност во сообраќајот 

Ова одделение е составено од еден раководител, еден организатор, еден помлад 

соработник, дванаесет референти за контрола и безбедност во сообраќајот и двајца помлади 

референти за внатрешна контрола.  

Задачата на ова одделение е:  

- да организира контрола на техничката исправност и хигиенско техничките услови 

на возилата,  

- да ги прати временските и други услови на сообраќајот и состојбата на патиштата и 

му доставува извештај на директорот;  

- врши контрола на спроведувањето на возните редови и тарифата, организира 

контрола на ракувањето и експлоатацијата на возилата;  

- статистички ги обработува сообраќајните несреќи, врши анализа и предлага мерки 

за зголемување на степенот на безбедноста;  

                                                           
92 Годишен извештај за работењето на ЈСП-Скопје за 2019 година 
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- соработува со раководителите на службите инволвирани во организирањето на 

превозот и со надлежните служби во градот и службите во Министерството за 

внатрешни работи;  

- работи за контрола и безбедност на сообраќајот, врши контрола на техничката 

исправност на возилата, опремата во возилата, примената на апарати за утврдување 

на техничката исправност на возилата, хигиено-техничката состојба на возилата;  

- го контролира ракувањето и експлоатацијата на возилата од страна на возачкиот 

персонал и врши контрола на одржување и вградување на делови во ремонт и 

одржување и презема мерки за неисправните возила и ненавремено остранети 

дефекти;  

- ја контролира сообраќајната документација на возилата и возачите93  

-  

1.7.Сектор сообраќај 

Секторот за сообраќај при ЈСП-Скопје  е составено од четири одделенија и тоа: 

1. Одделение за планирање на сообраќајот 

2. Одделение за слободен превоз 

3. Одделение за одржувања на стојалишта и  

4. Одделение за оперативен контролен центар 

 

1.7.1. Одделение за планирање на сообраќајот  

Одделението е составено  од еден раководител, двајца сообраќајни инженери за 

планирање на сообраќајот, тројца стручни соработници за планирање на сообраќајот, двајца 

технолози по сообраќај и 10 снимачи на линија.  Задачата на ова одделение е:  

- да обезбеди услови за нормално одвивање на сообраќајот и рационално искористување на 

превозните капацитети и возниот персонал 

- организира и предлага примена на поедини техничко – технолошки иновации и 

достигнувања 

                                                           
93 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје 
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- прати временска и просторна дистрибуција на патници 

- организира банка на податоци 

- предлага делумни реконструкции и нови концепции на мрежата на линии 

- дава идејни решенија за сообраќајни организациони прашања 

- ги прати експлатационите трошоци на линиите и изготвува анализа на трошоците и 

приходите 

- обезбедува меродавни елементи за изработка на возни редови и распореди за возниот 

персонал 

- пресметува техничко-експалтациони карактеристики на линиите 

- организира броење на патници, снимање на сите елементи на градски и приградски линии 

и врши анализа на собраните податоци 

- прибира податоци од терен во врска со возните редови94 

1.7.2. Одделение за слободен превоз  

Одделението е составено од еден раководител, еден организатор, еден евидентичар, 

10 возачи на специјално возило 

Задачата на ова одделение е: во корелација  со туристичката  агенција на ЈСП Скопје 

да го организира слободниот превоз со трети лица во внатрешниот сообраќај, комуницира 

со автобазите заради организирање на договорениот градски превоз и обезбедува технички 

исправни возила, го организира превозот на корисниците со потешка телесна инвалидност 

и лица со тешки моторни пречки, согласно упатствата и насоките на нарачателот и 

обезбедува возачи за превоз според потребите на корисниците со потешка телесна 

инвалидност и лица со тешки моторни пречки, прима телефонски повици и ги евидентира 

сите податоци договорени со нарачателот, до една конкретна дестинација и назад.95 

 

                                                           
94 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје 
95 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје 
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1.7.3. Одделението за одржување на стојалишта  

Одделението е составено од еден раководител, еден организатор, еден работник за 

обезбедување на проодност на мрежата на линии, еден сервисен одржувач на автобуски 

стојалишта, еден транспортен работник и 10 хигиеничари за одржување на автобуските 

стојалишта.  

Задачата на ова одделение е да организира поставување на уредна опрема на 

автобуските стојалишта, по примени информации за непроодност на мрежата на линии 

организира отстранување на пречките, врши увид на лице место по добиена информација 

за оштетено автобуско стојалиште или опрема, подготвува нарачки на материјали и 

средства за отстранување на дефекти и тековно одржување на автобуските стојалишта и ги 

доставува до вработените во одделението, ја прати состојбата со исправноста на 

информативните табли, како и состојбата со останатите информативни објекти во склоп на 

автобуските стојалишта и е одговорен за нивната точност и исправност, се грижи за 

проодноста на мрежата на линиите, се грижи за техничката исправност на автобуските 

стојалишта и опремата, се грижи за одржување на хигиената на автобуските стојалишта 96 

1.7.4. Одделение за оперативен контролен центар ОКЦ  

Со модернизацијата на ЈСП-Скопје кога се набавија возилата од марката YOUTONG,  

системот за автоматска локација на возилата и електонска наплата на билети, се наметна 

потребата од отварање на модерен центар за управување со сообраќајот или скратено ОКЦ 

– Оперативен контролен центар. Основна функција на овој центар е преку системот да врши 

управување и контрола над целиот процес на работа на јавниот линиски превоз на патници 

во Градот Скопје. Во него работат двајца раководители, четири оперативни сообраќајни 

инженери, осум диспечери, двајца помлади диспечери, двајца референти за водење 

евиденција. 

Делокругот на работа на ОКЦ опфаќа: 

• Автоматска обработка на податоците за: реализација на возен ред за секоја линија, 

распоредот на возила со возачи  и нивните измени, остварените километри, бројот на 

                                                           
96 Правилник  за систематизација на работните места во ЈСП-Скопје, 02-1445/3 од 11.11.2015 година, Скопје  
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вклучени возила на линија, работно време на возачите, времетраење на полуобртите (време 

потребно да се стигне од точка А до точка Б), број на превезени патници и.т.н.. 

• Координација и комуникација со сите делови од системот на јавниот превоз на 

патници. 

• Ажурирање и контрола во информирањето на патниците преку информативните 

дисплеи на стојалиштата, web-страни, системот за информирање по пат на смс пораки.  

• Управување со Интегрираниот тарифен систем. 

• Следење на состојбата со вклучување на возилата според возниот ред и давање на 

извршни насоки, работи, упатства.  

• Одобрување за отстапување од утврдениот (плански) начин на превоз на линиите 

како и пренасочување на возилата . 

• Изготвување извештаи за работата и учеството на секое возило на превозникот во 

реализација на единствениот возен ред по линија и превозник. 

• Известување на јавноста  за измени и отстапувања од возниот ред. 

• Пратење на функционалноста на сиситемот 24/7. 

• Изработка на возни редови. 97 

Со имплементацијата на АВЛ-системот и управувањето и контролата од страна на 

ОКЦ се има поголем увид во работата на возачите и возилата, а со самото тоа може 

навремено да се интервенира во случај на било каква аномалија при извршување на 

транспортната задача. На возачите им се нуди можност навреме да алармираат во случаи на 

вонредни ситуации преку алармите кои ги поседува АВЛ- системот како што се:  

-сообраќајна незгода,  

-итна помош,  

                                                           
97 Правилник за работа на ОКЦ при ЈСП-Скопје, 02-1250/4 од 27.07.2016 година, Скопје 
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-дефект на возило,  

-блокада на сообраќај,  

-пријава за доцнење и  

-пренасочување од полиција.  

Со тоа им се олеснува задачата на возачите при пријавување на проблем во текот на 

возењето и им се овозможува на останатите служби навремено да интервенираат, се со цел 

за што пократок временски интервал да се отстрани проблемот кој довел до застој или 

прекин во извршување на транспортната задача.  
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ТЕМА ЧЕТИРИ  

1. Резултати од истражување за улогата на ЈСП-Скопје во безбедноста во 

јавниот градски превоз 

1.2. ЈСП СКОПЈЕ  –Скопје Анализи на сообраќајни незгоди 

Податоците според кои се изработени анализите се од извештаите за сообраќајни 

незгоди од ЈСП Скопје за 2019 година. 

Графикон 1: Сообраќајни незгоди според денови во неделата 

 

Според податоците добиени од анализата за бројот на сообраќајни незгоди во денот 

од неделата  на графиконот 1 се гледа дека најголем процент на сообраќајни незгоди има  

во деновите после викендот,  Понеделник 23,3%, потоа во Вторник 20,1%, Четврток  15,1%, 

Петок 14,7, Среда 11,8%, Сабота 9%, Недела 6,1%.   

По завршување на викендот, а започнување на работната недела некои од 

учесниците во сообраќајот се уште се чувствуваат опуштено и не внимаваат при  

управувањето со своите возила, а други се вознемирени и нервозни поради преминот од 

денови на одмор во работни денови и поради тоа брзаат да пристигнат на своите работни 

места и дополнително сообраќаниот метеж, доведуваат до повисок број на сообраќајни 

незгоди во понеделник. 
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Графикон 2: Сообраќајни незгоди според месец во годината 

 

Според податоците добиени од анализата за бројот на сообраќајни незгоди во Месец 

од годината на графикон 2 се гледа дека најголем процент на сообраќајни незгоди е во 

Септември 13,6%, Октомври и Ноември 12,5%, Јануари 10% Март и Декември 9%,  

Февруари  7,9%, Мај 6,5%, Јули 6,1 %, Јуни 5,4 и Август 3,2%. 

Во летниот период поради годишни одмори, не работењето на училиштата, 

високообразовните установи, а поради тоа и воведување на редуцирани возен ред, во 

сообраќајот во градот сообраќаат помал број на возила, фрекфенцијата на патници е 

намалена, а со тоа и бројот на сообраќајни незгоди е намален. Со почетокот на учебната 

година, завршувањето на годишните одмори се зголемува фрекфенцијата на сообраќајот, 

доаѓа до промена на временските услови, а со тоа се зголемува и бројот на сообраќајните 

незгоди. 
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Графикон 3: Сообраќајни незгоди според период од денот 

 

Ако се анализира период од денот во кој се случила сообраќајната незгода се доаѓа 

до следниве резулатати: Најголем број на сообраќајни незгоди се случиле во периодот од 

12 до 18 часот 45,2%, што е и за очекување бидејќи тоа е период од денот кога е вториот 

врвен час. Во овој период кој е и најдолг на сите линии сообраќаат максимален број на 

возила и фрекфенцијата на останатиот сообраќајот е најголема.  

Потоа следи прериодот од 18 до 24 часот со 23,9% од сообраќајните незгоди. Во овој 

период интензитетот на сообраќајот и бројот на возила кои сообраќаат на линиите е 

намален, но високиот процент се должни на податокот дека овој период е дел од денот кога 

возачите се при крај на работното време и заморот е се поприсутен и сообраќајот се одвива 

при намалена видливост (ноќе).  

Потоа следи третиот период е од 5 до 9 часот,  со 15,8 % од сообраќајните незгоди. 

Ова е првиот врвен час, иако и во овој период работат максимален број на возила на 

линиите, сепак периодот е пократок, возачите се поодморни и сообраќајот се одвива дење, 

па со тоа и процентот на сообраќајни незгоди е помал.  

Периодот од  9 до 12 часот е период  кога се намалува интензитетот на сообраќајот, 

на линиите од јавниот превоз дел од возилата се повлекуваат од сообраќај односно завршува 

првиот врвен час. Поради овие параметри и процентот на сообраќајни незгоди за овој перод 

од денот е помал и изнесува 13,6%.  
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Најмал коефициент на сообраќајни незгоди што е  и за очекување е во периодот од 

0 до 5 часот. Карактеристично за овој период е тоа што најголем дел од сообраќајните 

незгоди се направени при маневри  на автобусите во автобазите . 

         Графикон 4: Сообраќајни незгоди според населеното место 

 

Анализата за населеното место каде е настанатата сообраќајната незгода ни 

покажува (Графикон 4) дека 87,4 % од сообраќајните незгоди се случиле во урбана средина, 

додека останатите 12,6% се случиле во рурална средина. Ова е за очекување бидејќи 

најголемиот дел од сообраќајот се одвива во урбана средина каде што доаѓа до 

преклопување на градскиот и  приградскиот превоз на патници со останатиот сообраќај и 

при тоа на сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот се создава сообраќаен метеж од 

голем број на возила. Центарот за управување и контрола на сообраќајот секодневно 

испраќа извештај за сообраќајниците во градот на кој е забележан зголемен број на возила 

и до ОКЦ при ЈСП-Скопје: 

“ЦУКС известува дека во овој период од денот поголем број возила се забележуваат долж: 

-бул. Крсте Мисирков кон Бит Пазар, 

-бул. Србија кон к-ца со бул. АСНОМ, 

-бул. Партизански Одреди кон Карпош, 

-бул. Македонија кон к-ца со ул. 11 Октомври, 

-бул. Борис Трајковски кон населба Драчево и обратно, 

-бул. Кузман Јосифовски Питу кон Аеродром, 

-мост Нова железничка станица кон ул. Беласица, 

-бул. Илинден во двете насоки, 

-бул.Александар Македонски кон излез на Скопје,  
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-бул.Киро Глигоров во двете насоки, 

-ул. Перо Наков кон к-ца со бул. Киро Глигоров, 

-бул. Гоце Делчев во двете насоки, но особено кон ул. Беласица, 

-ул. Свети Кирил и Методиј кон бул. Водњанска, 

-бул. Свети Климент Охридски кон бул. Водњанска, 

-бул.8-ми Септември во двете насоки, 

-ул. Димитрије Чуповски во двете насоки.“ 98 

 Како едно од решенијата кои се понудени за овој проблем е и оделувањето на 

градскиот од приградскиот превоз. Односно возилата од приградскиот превоз да 

пристигнуваат само до периферните делови од градот, а потоа патниците на соодветни 

терминали да преседнуваат во возилата од градскииот превоз и да се превезуваат до своите 

крајни дестинации. Со тоа ќе се намали сообраќајниот метеж во градот и со помал број на 

возила ќе се превезат повеќе патници за пократко време. Интервалот помеѓу возилата ќе 

биде помал, што значи дека времето на чекање ќе биде намалено. 

Графикон 5: Сообраќајни незгоди според учесниците во сообраќајот 

 

Според резултатите добиени за видот на сообраќајната незгода, односно учесникот 

во сообраќајот со кого возилото (автобусот) имало контакт, на графиконот 5 се гледа дека 

најголем процент на сообраќајни незгоди се случиле помеѓу автобус и патничко моторно 

возило 49,1%. На второ место се сообраќајните незгоди со патниците во и надвор од возило 

16,5%, потоа следат сообраќајните незгоди помеѓу автобус со автобус и.т.н. Овие податоци 

                                                           
98 rcukskopje195@cuk.gov.mk 
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го потврдуваат укажувањето и потребата од одвојување на Јавниот градски превоз од 

останатиот сообраќај во градот. 

Графикон 6: Сообраќајни незгоди според опис на незгода 
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Според описот на сообраќајната незгода ги добивме следниве податоци. 24,4% 

патничко моторно возило удрило во автобус, 16,5% автобусот удрил во патничко моторно 

возило, 9% е паднат патник, 8,6% автобусот удрил во објект покрај коловозот. Од горе 

прикажаното може да се види дека најголем број на сообраќајни незгоди се помеѓу автобус 

и патничко моторно возило. Причината е во непочитувањето на постоечката патна 

сигнализација и сообраќајните прописи (не давањето на првенство на вклучување во 

сообраќај на возило на јавен превоз), поради ниската сообраќајна и општа култура, 

селективното санкционирање на прекршителите, големиот сообраќаен метеж. Возилото на 

јавен превоз треба да има поголем статус во однос на патничките моторни возила.  

Графикон 7: Сообраќајни незгоди според местото на незгодата 

 

Според местото на кое се случило сообраќајната незгода  41% од незгодите се 

случиле на коловоз (графикон 7), а дури  24% на постојка, 10,2% на раскрсница со семафори, 

7,3% на терминал, 6,9% во возило. Може да се забележи  дека голем проблем претставува 

влегувањето и излегувањето на возилата за јавен превоз (автобус) од самата постојка. Тоа е 

поради непрописно паркирани возила во близина и на самата постојка како и поради 

недисциплината и несовесноста на возачите од останатот сообраќај кои не го почитуваат 

правилото на првенство на минување при вклучување на возилото на јавен превоз 

(автобусот) од постојка на коловозна лента. Еве уште една причина за одвојување на јавниот 

превоз од останатиот сообраќај.  
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Што се однесува до незгодите кои се случиле во возило 6,9% тоа се однесува на 

патниците кои се повредени во самото возило како последица од интезивно сопирање на 

возилото и ненадејно менување на правецот на движење. Причините за интензивно 

сопирање на возилото и ненадејно менување на правецот на движење можат да бидат 

различни, но најчесто се неправилно престројување од една во друга коловозна лента, 

неприлагодена брзина, преминување на коловозот од страна на пешак на необележан 

пешаки премини, оштетен коловоз и сл. 

Бројот на повредени патници во возилата на јавен превоз исто така може да е 

зголемен и поради тоа што патниците поучени од осигурителите компани се почесто ги 

пријавуваат незодите случени во возило, дури и кога тие се и без некои посериозни 

последици. 

Графикон 8: Сообраќајни незгоди според населеното место 

 

Според населеното место во кое се случила сообраќајната незгода ги добивме 

следниве податоци (графикон 8). На прво место се наоѓа Центар со 30,4% од вкупниот број 

на сообраќајни незгоди, потоа е Кисела Вода со 7,3 %,  Автокоманда  со 7,0%, Чаир со 6,2% 

и.т.н. Очекувано е во Центар да се случуваат најголем процент од сообраќајните незгоди 

поради фактот дека има најголемо вкрстување на линиите, центарот  преставува тесно грло 

на градот, концентрацијата на голем број возила на мал простор си го прави своето.  
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Кисела Вода е на второ место со 7,3% како општина во која се наоѓа булеварот Борис 

Трајковски и е една од поголемите општини по територија. На булеварот БорисТрајковски 

се наоѓаат 16 постојки во еден правец, тука се наоѓа и идустриската зона што го прави овој 

булевар дополнитело оптоварен со моторни возила. Оваа општина во последните години 

доживеа  градежна експанзија, каде се изградија голем број на згради а најголемиот дел од 

сообраќајниците не може да се прошират. Овие причини придонесуваат оваа општина да се 

најде на второ место според процентот на сообраќајни незгоди во кои учествуваат возила 

на ЈСП-Скопје.  

Општина Чаир е најмалата општина според територија во град Скопје, но е  густо 

населена. Тесно грло во овој дел од градот преставуваат булеварите Цветан Димов и 

Христијан Тодоровски Карпош, кои се и главни артерии кои го поврзуваат северниот дел 

на градот со централното градско подрачје. Проблемот тука најчесто е со непрописно 

паркирани возила и ниската сообраќајна култура. Се поставија бетонски банкини на 

средина од бул.Цветан Димов, од страна на градските власти со цел да се спречи 

недозволеното минување на коловозот од страна на пешаците и  непрописното лево 

завртување и пресекување на коловозот од страна на несовесни возачи. Донекаде се 

подобри ситуацијата, но проблемот со возилата кои запираат и паркираат остана.  

За изненадување е малиот процент на сообраќајни незгоди во општина Шуто 

Оризари со само 1,8 % од сообраќајните незгоди, ако се земе во предвид фактот дека на 

главната улица Шуто Оризари по која се одвива јавниот градски превоз се наоѓа  пазарот, 

како и културата и обичаите на населението од тој дел на градот. Нискиот процент може да 

е резултат на тоа дека не се земени податоци од приватните превозници кои со поголем број 

на возила (16) ја опслужуваат оваа линија во однос на ЈСП (2). Треба да се истакне  дека во 

случај на поголем сообраќаен метеж се врши таканаречено скратување на линијата, со што 

се намалува и можноста за сообраќајна незгода. 
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Графикон 9: Сообраќајни незгоди според автобуска линија 

 

Анализирајќи ги податоците од графиконот 9  за сообраќајни незгоди по линии се 

доаѓа до сознание дека најголем број на сообраќајни незгоди се случиле на лините 24, 41, 5, 

65в.  
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Може да се каже дека овие резултати се помалку неочекувани, бидејќи линијата број 

24 е една од пократките линии со 9 км и трасата по која се движи е релативно подобра од 

аспект на одвоеност од останатиот сообраќај. На бул. Партизански одреди има обележано 

жолта лента за движење на возилата на ЈСП, која во најголем дел е слободна за движење од 

останатите возила. Но, проблем преставува централното градско подрачје каде што има 

поголем сообраќаен метеж.  

Во следните шест графикони ќе се задржиме на патниците кои се здобиле со повреди 

за време на користење на јавниот градски превоз.  

Графикон 10: Повреден патник според денот од неделата 

 

Така на графикон 10 може да се забележи дека најголем број на повредени патници 

во текот на една седмица има во вторник кога е бесплатен превозот за лица над 64 годни. 

Бидејќи се работи за повозрасна група на патници нивните моторички способности се 

намалени, а времето на реакција при опасност е зголемено или воопшто нема реакција. 

Графикон 11: Повреден патник според период од денот  
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Според периодот од денот (графикон 11) најголем процент на повредени патници 

има во периодот од 12 до 18 часот. Овој резултат е  очекуван бидејќи ова е е најголем период 

од денот и најголемите потреби на патниците се во овој период (работа, училиште, 

здравствени потреби, и.т.н).  

Во периодот од 18 до 23:59 часот патниците кои најчесто го користат јавниот превоз 

се патници кои се враќаат во свите домови по завршување на своите работни обврски. 

Заморот може да е причина за поголемиот процент на повреди за разлика од останатите два 

периода од денот. 

Графикон 12: Повреден патник според местото на несреќата 

 

Податоците добиени во графикон 12 покажуваат дека според местото на незгодата и 

повредата на патникот, 52% се случиле на автобуска постојка,  41,3% во возилото и 6,5 % 

на коловоз. Според ова се доаѓа до заклучок дека најголем процент на повредите 

настануваат на автобуските постојки при влез и излез на патниците. Ова е резултат на не 

внимание и од страна на возачот, а исто така и од страна на патниците.  

Невниманието и грешките на возачот најчесто се: не внимателно затворање на 

вратата и повредување на патник со неа, поаѓање пред да се затвори вратата, а патникот се 

уште не завршил со активноста влез во или излез од возилото при што најчесто доаѓа до 

губење на рамнотежа и паѓање на патникот и здобивање со полесни и потешки повреди, 

отварање на вратите пред да го запре возилото.   

Грешките  на патниците најчесто се следниве: туркање при влез во возилото, 

туркање при излез од возилото,  трчање по возилото кое веќе ја напушта постојката, стоење 
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во возилото каде што тоа не е дозволено и покрај тоа што е  обележан тој простор (во 

близина на вратите).  

Според процентите (41,3%) на второ место се повредите кои настанале во самото 

возило. Најчеста причина за овие повреди е интензивното сопирање. При вакво сопирање 

патниците кои се спремаат за напуштање на возилото значи се движат во возилото  и  

патниците кои стојат и не се на своите седишта најчесто и страдаат. Најголем проблем 

преставува напуштањето на горниот кат на возилото затоа што патникот тоа го прави по 

релативно стрмни скали и тука најчесто доаѓа до повреди. 

 Покрај интезивното сопирање друга причина е и ненадејно менување на правецот 

на движење на возилото се со цел да се избегне некоја опасно загрижувачка ситуација. 

Повредите со кои најчесто се здобиваат патниците (според извештај од внатрешна контрола 

на ЈСП-Скопје) се нагмечници, модринки, а понекогаш и скршеници. 

Графикон 13: Повреден патник според населбата на несреќата 

 

Населба во која се случиле најголем број на повредени патници е населба Центар 

(графикон 13). Во оваа населба е централното градско подрачје каде се вкрстуваат голем 

број линии. Како точки на преседнување на патници може да ги издвоиме постојките: 

Рекорд, Зелен пазар, Градска болница и Битпазар која е на граница на општина Центар со 

општина Чаир.  Тука се наоѓа и Транспортниот центар кој преставува јазол на вкрстување 

на градски со градски, градски со приградски и приградски со приградски линии. Најголем 
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број на преседнувања од возило во возило има во ова подрачје, фрекфенцијата на патници 

е најголема и за очекување е да има најголем број на инциденти.  

Графикон 14: Повреден патник според сообраќајници 

 

Сообраќајниците на кои има најголем број на повредени патници го потврдуваат 

предходно кажаното (графикон 14). Овие сообраќајници исто така се во централното 

градско подрачје како што се ул. 11 Октомври, дел од бул. Партизански одреди и бул. 

К.Ј.Питу. На овие сообраќајници има зголемена фрекфенција на патнички моторни возила  

и возила на јавен превоз. На пример на ул. 11 Октомври сообраќаат возила од јавниот превоз 

на следните линии 3, 3а, 3б, 4, 4А, 5, 7, 15, 16, 17, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 41А, 

43, 44, 50, 57, 57А и 59.  
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Графикон 15: Повреден патник на автобуска линија 

 

Линии на кои се повредиле најголем број на патници се 24, 22, 41 и 67. Освен линија број 

67, останатите линии се градски линии.  

Линијата 24 се појавува како водечка по број на сообраќани незгоди и во анализата 

на сообраќајни незгоди по линија. Значи сообраќајните незгоди на линија 24 во поголем дел 

се поврзани со повреда на патници, а помал дел со сообраќани незгоди со моторни возила 

или објекти. Оваа линија важи за една од линиите на кои се превезуваат поголем дел на 

повозрасни патници, со тоа може да се поврзе и бројот на незгоди. 
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ТЕМА ПЕТ 

1. Превентивни политики за подобрување на безбедноста во јавниот градски 

превоз 

Во зависност од степенот на развој на јавниот превоз ќе зависат и мерките и 

политиките кои ќе се превземат. Не може да се применуваат исти мерки и политики во 

градови со различен степен на развој. На пример проблемот со кој се соочува еден град во 

кој јавниот превоз се одвива по траса од  “Ц“ категорија не е ист со тој во кој јавниот 

превозот се одвива по траса од “Б“ и “А“ категорија. Потоа при носењето на било какви 

посериозни мерки и политики во јавниот превоз треба да се земат во предвид и културно 

социолошките, верските, економско политичките состојби, за да бидат тие мерки издржани. 

Секоја мерка што ќе се воведе треба да биде насочена кон подигнување на еден степен 

повисоко ниво на развој од предходното, а не да биде само алиби за да се покаже дека е 

нешто направено, а притоа да нема видливи резултати. Ќе се потрошат финансии и време, 

а  корисниците на јавниот превоз  нема да имаат никаква корист. 

 

1.1.Превентивни програми и мерки: примена и резултати во одредени држави 

 

Европските градови во последниве години го ставаат акцентот на таканаречените 

паметни градови и намалување на емисијата на штетни гасови особено на CO2. Целта е 

градовите да станат подобро место за живеење, бидејќи поради загадувањето, бучавата и 

криминалот, градот го губи приматот како место за квалитено живеење. Се поголем број на 

луѓе ги напуштаат градовите и заминуваат во руралните средини, барајќи подобро место за 

квалитетен живот.  

Секој град се обидува на свој начин да се справи со своите проблеми. Но главната 

цел е да се наметне одржлив урбан транспортен систем, во кој главна улога ќе има 

еколошкиот превоз: велосипеди, порационален побрз и пофункционален, побезбеден јавен 

превоз, електрични возила и скутери (ова е прашање за дискусија, бидејќи начинот на 

производство и отпадот кој го создаваат овие производи може да доведат до поголема 

потрошувачка на електрична енергија и проблем со нов вид на загадувањето кои ќе се  

појави со рециклирањето на истрошените батериите и елементите кои ги содржат) и 
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пешачењето како можност за совладување на помали растојанија. Индивидуалниот превоз 

треба да биде крајна опција за патување во градот.   

Новонастанатата ситуација во светот со пандемијата со вирусот COVID 19 како да 

ги стави овие размислувања на страна и наметна нови проблеми и размисувањата на луѓето 

се насочија кон решавање на истите. Еве некои предлози и размислувања од европските 

земји во врска со јавниот превоз во услови на пандемија:  

-Во Ломбардија (Италија) поради пандемијата јавниот превоз бележеше пад бидејќи 

луѓето се плашеа да го користат и се определија за користење на друг вид на превоз возење 

велосипед, пешачење, електрични возила .  

-Во Мадрид и Даблин решение се бара во зголемување на капацитетот на транспортот 

со зголемен број на автобуси и возови за да може да се запази растојаните меѓу патниците. 

Но овие мерки ги зголемуваат трошоците со дополнително ангажирање на возила и возачи 

со што дополнитело се влошува и така тешката економска сосотојба во која се наоѓаат 

претпријатијата за јавен транспорт. 

-Во Јаси (Романија) и во Окланд (Нов Зеланд) се воведуваат рестрикции, односно 

јавниот превоз може да го користат лица на кои навистина им е неопходен јавниот превоз. 

-Во Франција и Холандија решението се побара во поместување на врвниот час (шпиц) 

со тоа што се помести времето на започнување со настава на училиштата и работното време 

на некои претпријатија. Со тоа се избегнува патување  во исто време на голем број патници.  

-Во Лондон и Каталонија (Шпанија) се инсталираа апликации кои го покажуваат 

капацитетот на возилата во реално време. 

-Во Белгија преку комуникација и мерки за односи со јавност, сакаат да се врати 

довербата кај патниците, се издаваат и бесплатни билети за воз со што се настојува да се 

охрабрат луѓето да се вратат на своите вообичаени активности за заживување на домашната 

економија.99 

 

 

                                                           
99  https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9216/making-public-transport-safe-in-times-of-covid-19/ 

пристапено 19.02.2021 година 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9216/making-public-transport-safe-in-times-of-covid-19/
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1.2.Превентивни програми и мерки за подобрување на безбедноста во јавниот 

градски превоз во Скопје 

Како и останатите современи градови во светот така и Скопје се соочува со сериозни 

проблеми во сообраќајот кои се манифестираат со : 

-Заглавени градски сообраќајници и зголемено време на патување, 

-Недостиг од простор за паркирање, 

-Загадување на воздухот, 

-Зголемена бучава  

Сите овие проблеми влијаат на квалитетот на живеењето во градот. За да се реши 

проблемот треба да се најде изворот од каде потекнува проблемот. Сите релевантни лица 

од областа на сообраќајот и урбанизмот изворот на проблемот го гледаат во тоа што голем 

дел од патувањата во градот се изведуваат со патнички автомобили. Патничките 

автомобили покрај тоа што барат премногу урбан простор за движење, исто така им треба 

и простор за мирување - паркирање. Од друга страна тие се и најголем причинител на 

сообраќајни незгоди со трагични последици.   

Следејќи ги искуствата на поразвиените земји како една од мерките за решавање на 

проблемите со сообраќајот е воспоставување на „Одржлив урбан транспорт“. Овој систем 

се карактеризира со: 

-Ја подржува слободата на движење, здравјето, безбедноста и квалитетот на живот, 

-Еколошки е ефикасен, 

-Подржува активна економија, 

-Промовирање на порационална употреба на приватните возила, 

-Обезбедување на редовна, фрекфентна, удобна, модерна и со конкурентни цени, добро 

поврзана мрежа на јавен превоз. 

-Зајакнување на улогата на не моторизираниот транспорт 

Со цел да се допринесе за одржливост ваквиот план треба да биде насочен кон 

редуцирање на учеството на приватниот моторизиран сообраќај. 

Одржливиот транспортен систем во суштина е политика во која транспортот на 

луѓето и продуктите, заедно со сообраќајот и паркирањето, се организирани на начин да 

обезбедат одржлива рамнотежа помеѓу барањата за мобилност и пристапност, од една 

страна и зачувувањето на жиотната средина, од друга страна. Ваквата политика, покрај 
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останатите работи, мора да вклучи одреден број на технологии кои се однесуваат на 

различни начини на превоз и да обезбеди дека тие меѓусебно ефикасно се комбинираат, но 

најмногу од сè мора да осигура дека тие се поврзани со одредени организациони методи, 

произлезени од имплементацијата на јасно дефинирани политички цели и обрски  100  

Ова треба да е насоката кон која ќе се движи Градот Скопје ако сака да се подобри 

кавлитетот на живеењето.    

 

1.2.1. Улогата на полицијата 

Превенцијата е најдобра опција при решавањето на одредени проблеми. Во таа 

насока треба да се одвиваат работите кои ќе се превземат од страна на полициските органи 

како превентивни политики во подобрување на безбедноста во јавниот градски превоз. 

Полицијата која покрај својата основна функција да го штити уставниот ред и поредок, таа 

е и сервис на граѓаните и треба да биде алка која ќе ги спојува и обединува учесниците во 

јаниот превоз. “Со законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се уредува 

безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на 

учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата, правилата на сообраќајот на 

патиштата, системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиштата, 

должностите во случај на сообраќајна незгода, кандидати за возачи, возачи, автошколи, 

испитни центари и возачки дозволи, оспособувањето за управување и стекнување право на 

управување со моторно возило и прекршочната постапка за деца, посебните мерки на 

безбедност, организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на 

патиштата, евиденциите и заштитата на податоците, прекршочните одредби и 

овластувањата за подзаконски прописи„.101  

Во изминатите години имаше неколку акции во кои полицијата зема активно учество 

за подобрување на безбедноста во јавнот градски превоз. Една од нив беше и кампањата за 

подигнување на свеста на граѓаните за да внимаваат на своите паричници при возењето со 

возилата за јавен превоз. За таа цел беа доставени флаери на самите патници и во возилата 

                                                           
100 Техничка документација и проектни задачи на Секторот за сообраќај при Град Скопје за подобрување на 

квалитетот на јавниот превоз 15-3218/1 од 27.05.2008 
101Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на Република Македонија, број 169/15 и 

226/15 од 30.09.2015 
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беа истакнати плакати како предупредување за патниците за опасноста која може да се 

појави во возилото. Оваа деликвентна појава, џебна кражба беше и се уште е чест настан во 

возилата за јавен превоз. Најчеста мета на оваа појава е повозрасната категорија на патници 

која поради својата физичка слабост е лесен плен на деликвентите. Останатите патници, 

исто така не се поштедени од нападите особено кога со своето однесување и невнимание 

создаваат услови за делување на деликвентите. 

Друг начин на превенција беше и периодот кога во самите возила за јавен превоз 

имаше полициски службеници, кои во цивилна облека патуваа во возилата и интервенираа 

на самото место при појава на несакани ситуации и превенираа да не дојде до такви 

ситуации. Асистенција од полицијата често се бара и таа излегува во пресрет, особено кога 

се вршат поголеми акции од страна на ЈСП-Скопје за  откривање на помасовен број на 

патници без билет. Нивното присуство овозможува акцијата да помине без поголеми 

проблеми. 

Уште еден пример на добра превентивна мерка е и начинот на кој се третираа 

одредени прекршители на сообраќајните правила и прописи. Имено, на прекршителот  по 

укажување на прекршокот кој го сторил не му се одредуваше веднаш парична глоба, туку 

се упатуваше на едукативен разговор и емитување на едукативен прилог со кој беше 

запознаен и му беше укажано до какви се последици може да доведе еден наизглед банален 

прекршок. 

Голем проблем се физичките пресметки во возилата помеѓу младите патници, 

претежно ученици од средните училишта кои имаат меѓуетнички карактер. Оваа е многу 

сериозна појава и за нејзино решавање не е доволно ангажирањето само на полицијата. Тука 

треба да се вклучат повеќе институции од државата, граѓански здруженија, родители, 

градски власти, психолози, педагози и.т.н.. Оваа група на граѓани е најпогодна за 

манипулација и тоа го користат одредени политички и криминални субјекти за свои цели, 

не водејќи сметка за последиците кои ги предизвикуваат по целокупната безбедност  на 

државата.  

Кога се појавуваа вакви настани полицијата беше повикувана да спречи ескалирање 

на ситуцијата, со тоа што беше распоредена на автобуските постојки кои беа означени како 

потенцијални жаришта и не дозволуваше групирање на поголеми групи. Но, ова се 

случуваше откако ќе се случеше некој немил настан во кој имаше повредени лица. Тука се 
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делуваше во насока на спречување на повторување или ескалација на настаните, но тоа не 

е гаранција дека одреден период нема повторно да се случи. Вниманието треба да се насочи 

кон организаторите на овие настани, затоа што во поголем процент тие се организирани, а 

помал дел се спонтани. 

Особено важни се и редовните контроли на сообраќајната полиција за спречување на брзото 

возење, возењето под дејство на алкохол и наркотици и возењето без возачка дозвола или 

не  регистрирано возило. 

Досегашната соработка помеѓу полицијата и ЈСП-Скопје е успешна. Во многу 

ситуации податоците и информациите кои се разменувале помеѓу овие две структури 

доведувале до решение на многу проблеми, како што се сообраќајни незгоди, кражби, 

физички пресметки и слично.  

Размислувањата за  подобрување на општата безбедност во јавниот превоз можеби 

треба да се насочат кон создавање на посебна единица во СВР-Скопје, која ќе биде 

специјализирана за одржување на јавниот ред и мир во јавниот превоз. За ова треба да се 

отвори дебата на која ќе се произнесат стручни лица од полицијата, градот, државата и 

научните институции. Може да се искористат искуствата од другите земји, вакви единици 

има во Англија, Белгија, Франција, Израел и др.102   

 

1.2.2. Улогата на Град Скопје 

Градот Скопје како главен организатор на јавниот превоз во градот има најголема 

улога и одговорност во безбедноста во сообраќајот. Од 2011 до 2017 година може да се каже 

дека се преземени конкретни чекори за воведување на некаков ред во јавниот превоз во 

градот. Ситуацијата со јавниот градски превоз пред овој период имаше повеќе недостатоци, 

поголеми проблеми (нелојална конкуренција, застарен возен парк, патници без билети и сл.)  

кои негативно влијаеа врз услугата на граѓаните- превозот на патници. Наместо да биде  

уреден јавниот превоз како што му доликува на еден град каков што е Скопје, во кој 

секојднево покрај жителите на градот и останатите жители од Републиката ги извршуваат 

своите потреби имаше хаос во транспортните услуги. 

                                                           
102 https://www.gov.uk/guidance/anti-social-behaviour-on-public-transport-safety-measures 

https://www.belgium.be/en/mobility/public_transport, https://www.belgiantrain.be/en/support/customer-

service/security пристапено на  30.11.2020 

https://www.gov.uk/guidance/anti-social-behaviour-on-public-transport-safety-measures
https://www.belgium.be/en/mobility/public_transport
https://www.belgiantrain.be/en/support/customer-service/security
https://www.belgiantrain.be/en/support/customer-service/security
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Единствениот регистриран превозник во градот беше Јавното сообраќајно 

претпријатие основано од градот. Се појави нелојална конкуренција103 од страна на 

приватни превозници кои почна да земаат голем дел од заработката на претпријатието, а со 

тоа и директно влијаеа на квалитетот на услугата во превозот. Безбедноста на патниците 

беше на најниско ниво. Трката за профит беше на прво место, но бевме сведоци на 

вистински трки со автобуси по скопските улици за да се земе патник повеќе. Нормално во 

таа трка имаше и сообраќајни незгоди предизвикани токму поради не почитување на 

пропишаната брзина, несовесното возење, не давање првенство на минување и.т.н. 

Возилата вклучени во сообраќај во јавниот превоз, беа стари во просек по 20 години, 

нивното одржување бараше време и средства кои поради честите дефекти беа се повисоки, 

а квалитетот на транспортната задача  се понизок и револтот на корисниците на јавниот 

превоз беше се поголем. 

Денес ситуацијата е подобрена пред се со интегрирањето на приватните превозници 

во системот на јавен градски превоз. Тие се составен дел од системот, кои сообраќаат по 

единствен возен ред и со единствена цена на билет. Следени се од автоматскиот систем за 

локација на возила (АВЛ) и контролирани се од оперативниот контролен центар (ОКЦ). 

Корисниците на јавниот превоз добија поквалитетна услуга. Се отстрани една голема 

незамислива појава во јавниот превоз, а тоа беше дека патник со регуларно изваден билет 

на билетарниците на превозникот ЈСП, кој е регистриран и основан од градот Скопје,  да не 

може да го користи билетот, а со тоа и превозот во друг превозник (приватни превозници), 

кои вршат дејност превоз на патници во јавен градски превоз, исто така со дозвола од град 

Скопје. 

Сега патникот не го интересира возилото кое пристигнува на постојката во чија сопственост 

е и дали билетот му важи или не во тоа возило, едноставно него го интересира дали возилото 

кое сообраќа ќе го однесе до посакуваната дестинација. Бидејќи цената е единствена и 

возниот ред е единствен, истиот треба де се почитува од страна на превозниците, за да може 

врз остварените параметри кои треба да се исполнат истите да остварат добивка. Со тоа 

престанаа и трките по патници, се подобри и безбедноста во сообраќајот, односно 

патниците од таа гледна точка добија побезбеден превоз. Безбедноста на патниците во 

самото возило до некој степен е подобрена, со оглед на тоа што голем дел од корисниците 

                                                           
103 https://vlada.mk/node/4846?ln=sq пристапено 18.05.2022 

https://vlada.mk/node/4846?ln=sq
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на јавниот превоз добија бесплатни билети како што се учениците и возрасните лица над 62 

години за жени и 64 годишна возраст за мажи. Со тоа се отстрани еден конфликт кој се 

појавуваше помеѓу  контролорите и дел од патниците кој доведуваше до непријатни 

ситуации во возилата. 

Се поставија и камери за следење на сообраќајот на позначајните сообраќајници и 

мерачи-бројачи на возила, кои се поврзаа со семафорите за да се овозможи автоматско 

регулирање на семафорите во зависност од сообраќајниот метеж. Остана уште да се 

доработи еден дел со кој системот ќе овозможи првенство на минување на возилата на 

јавниот превоз во однос на останатиот сообраќај.  

Остануваат уште проблеми кои треба да се решат за да може да се каже дека имаме 

добар јавен превоз. Еден од главните проблеми е трасата на линијата т.е. патот по кој се 

движат возилата за јавен превоз на патници. Подолго време се бара решение за овој 

проблем. Бидејќи градот Скопје има итна потреба за побрз, поквалитетен и високо 

капацитативен јавен превоз од досегашниот, решенијата се гледаа во воведувањето на друг 

вид на јавен превоз, како што се системите на брз тармвај или метро системот. Беа 

направени и идејни решенија и пилот проекти, но поради големите инвестициски трошоци 

овие проекти не се реализираа.  

Како идеја која беше блиску до реализација и едно од можните решенија кое што 

требаше ја подобри ситуацијата со јавниот првоз е т.н. брз автобуски систем (Bus Rapid 

Transit - BRT) или автобуско метро. Предноста на овој систем е во тоа што инвестициските 

трошоци се  пониски отколку во предходните решенија. Нема потреба од инвестирање за 

поставување на шински систем на трасата, трасата ќе биде одвоена од останатиот сообраќај,  

возилата ќе бидат зглобни и двојно зглобни со што ќе се зголеми понудата на места по 

километар, наплататата на билети ќе се реализира надвор од возилото со што ќе се избегнат 

непријатни ситуации при контрола на билетите.  

 

Слика 14: Возила во БРТ системот 
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Според проценките и анализите на секторот за сообраќај при администрацијата на 

Град Скопје врз кои беше направен и проект,  идејата е да има две главни траси кој ќе бидат 

опслужени со брз автобуски превоз, а останатите возила по нова поставена мрежа на линии 

да се стават во функција на БРТ т.е да вршат довезување и равезување на патници. 

Првата траса е Ѓ.Петров – Центар- Ново Лисиче (Запад - Исток) со должина од 12,81 

Км ( црвена линија на слика 10) 

Втората траса е Бутел – Центар – Кисела Вода (Север-Југ) со должина  од 10,15 Км 

( сина линија на слика 10)104 

 

Слика 15: Предвидена траса на БРТ линии во градот Скопје 

 

Ако се реализираше овој проект значително ќе се подобри квалитетот и безбедноста 

на јавниот градски превоз во Скопје. Како една од најзначајните придбивки од 

воведувањето на овој превоз е физичкото одвојувањето на трасата со што ќе се овозможи 

непрекинато одвивање на јавниот градски превоз по овие траси, а тоа значи и точен, брз, 

безбеден и квалитетен јавен превоз и задоволни корисници. 

Сепак ќе останат проблемите на останатите траси кои ќе останат надвор од овој 

систем, кои ќе треба да се решаваат. Овие проблеми може да се решат при спроведувањето  

на „Одржлив урбан транспорт“.  

 

 

                                                           
104 Техничка документација и проектни задачи на Секторот за сообраќај при Град Скопје за подобрување на 

квалитетот на јавниот превоз 15-3218/1 
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1.2.3. Улогата на ЈСП Скопје 

ЈСП Скопје како најголем, најодговорен, најрепрезентативен превозник на патници 

во Град Скопје со традиција која трае над 70 години завзема едно меѓу првите места во 

одговорноста за безбедноста во сообраќајот во градот. Прашањето е: Што треба и може 

претпријатието да направи за подобрување на безбедноста во сообраќајот во градот? Ова 

прашање е сложено бидејќи безбедноста во сообраќајот  претставува еден сложен систем 

кој е составен од исто така сложени подсистеми меѓу кој е и ЈСП – Скопје, кој од друга 

страна сам за себе претставува еден сложен систем кој може да се види и од 

организационата структура на претпријатието. 

 
 

Слика 16: Организациона структура на ЈСП-Скопје 

 

Организациона структура  

 

Сектор АБ Автокоманда и АБ Ѓорче Петров 

 

- Одделение за технолошка подготовка  

- Одделение за сообраќај  

- Одделение за ремонт и одржување  

 

Сектор за подршка на директорот  

 

- Одделение за координација и организација  

- Одделение за план, анализа и статистика  

- Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка 
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Сектор за сообраќај  

 

- Одделение за оперативен контролен центар  

- Одделение за планирање на сообраќај  

- Одделение за одржување на автобуски стојалишта 

- Одделение за слободен превоз, понатаму следат:  

Сектор за финансиски работи, Сектор за правни и општи работи, Сектор за информатичка 

подршка, Сектор за јавни набавки, Сектор за инфраструктура, Сектор за продажба и 

маркетинг, Сектор за контрола, Самостојни одделенија, со своите одделенија. 

Превентивните мерки што може директно да ги превземе ЈСП-Скопје започнуваат 

од секој вработен. Наједноставно е, секој вработен треба  да си ја сработи работата за  која 

е назначен, одговорно и совесно почнувајќи по хиерархиска структура од директорот и 

раководителите кои се и најодговорни, па се до работниците. Може да изгледа несеризно, 

на пример како може еден вработен кој е задолжен за одржување на  хигиената во возилата 

да влијае на безбедноста во сообраќајот. Но, имало случаи кога поради не соодветно 

исчистен под, патник да се здобие со сериозни повреди во возилото како последица на 

лизгање. Можност за подобрување на состојбата има само треба да се има воља и чесна 

намера.  

 Како најдиректни учесници во сообраќајот од страна на ЈСП – Скопје се возачите со 

возилата и тие директно влијаат на безбедноста во сообраќајот. Затоа, треба да се почитува 

строго пропишаната регулатива при прием на кандидати за возачи, а може и да се подигнат 

критериумите за прием на возачи, возачите мора да имаат додатни обуки и едукации за 

нивно усовршување, мора да бидат заштитени од страна на претпријатието и правно и 

физички. 

 Возилата како основно средство за работа се директен фактор во безбедноста на 

сообраќајот. Од  2011 година до 2020 година се набавени нови возила, со што возниот парк 

на ЈСП-Скопје значително се подобри. Но, остана еден проблем кој треба да се отстрани, а 

тоа е да се ивестира повеќе во нови стручни работници за одржување на возилата од сите 

занимања. Исто така, доосовременување на постоечките капацитети за одржување на 

возила (работилници и сервиси) со потребна апаратура и машини. Со тоа не само што ќе се 

подобри безбедноста во сообраќајот, истотака и возниот век на возилата ќе се зголеми. За 

подобра ефикасност во работењето во работилниците може да се формираат тимови 
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составени од стручни работници од повеќе профили кои ќе се грижат само за една одредена 

група на возила.  

 Треба да се размислува за нов начин на контрола на билети во возилата или додека 

е овој систем, постапката за прием на работници кои ќе работат како контролори да биде по 

строга. Контолорите треба да поминат дополнителна обука за однесување со патниците, а 

во исто време треба да бидат заштитени законски. Избр.Ова е се со цел да се избегнат 

непријатните конфликтни ситуации кои се појавуваат во возилата при контрола на билетите 

од страна на контролорите, каде доаѓа до директен контакт помеѓу патник и контролор. Не 

ретко овие контакти може да доведат до конфликтни ситуации кои може да завршат и со 

физички пресметки и телесни повреди.  

Еден начин на намалување на патници без билет е и понуда на поголема лепеза на 

билети по достапни цени со што на корисниците  им се дава поголема можност за избор на 

билет се со цел подобро и поекономично да си го организираат патувањето. ЈСП со 

воведување на системот за електронска наплата на билети на своите корисници им понуди 

повеќе можности за користење на билет, па така ги имаме следниве видови на билети: 

- Билет за едно возење,  

- Ноќен билет, 

- Билет со 10 возење со важност од 15дена, 

- 90 минутен билет, 

- Дневен билет,  

- Месечен,  

- три месечен, 

- шест месечен, 

- Годишен, 

- Дневни пакет комбинирани билети автобус плус жичница. 105 

 

Проблем преставуваат патниците кој од некој свои причини и убедувања едноставно 

не сакаат да платат билет и со тоа доведуваат до конфликти ситуациии и создаваат револт 

кон останатите патници. Решавање на проблемот со овие патници бара вклучување на 

повеќе служби, органи бидејќи овој проблем ги надминува ингеренциите на ЈСП –Скопје. 

                                                           
105 www.jsp.com.mk пристапено на 26.01.2021 

http://www.jsp.com.mk/
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Што се однесува до информирањето на патниците за возниот ред и пристигнувањето 

на постојките се направи чекор напред со воведувањето на web страната на ЈСП Скопје 

www.jsp.com.mk. Со која се овозможи пристап до возниот ред и директна комуникација со 

корисниците на јавниoт превоз. Исто така, на 50 постојки се поставија информативни 

дисплеи на кои се следи времето на пристигнување на возилата во реално време.   

 Најновиот предизвик со кој се справува не само ЈСП Скопје туку и државата, 

регионот и светот е пандемијата предизвикана од вирусот COVID19. Овој вирус си има свои 

специфични карактеристики. Стручните лица од медицината и Владата дадоа насоки и 

упатства за превенција, кои директно се одразија врз начинот на животот на луѓето, како 

никогаш во поновата историја на човештвото. Ова директно влијаеше и сеуште влијае, а ќе 

биде така се додека трае оваа состојба, на начинот на организација и работа на 

претпријатието. Движењето на луѓето беше ограничено, а во одредени периоди кога тоа го 

налагаше ситуацијата беше и целосно забрането. Возилата на јавнот превоз речиси  целосно 

не ја извршуваа транспортната задача, освен со ретки исклучоци кога стануваше збор за 

превоз на медицински лица и лица вработени во претпријатија во кои и во вакви услови, 

процесот на работа мораше да се одвива. За одвивање на јавниот превоз во услови на 

пендемија во координација со државните, градските, медицинските и безбедносните 

институции, беа преземени одредени активности.  

Возилата кои учествуваат во реализација на транспортната задача пред и по 

завршување со работа покрај редовното одржување на хигиената, целосно се 

дезинфицираат со посебно средство, возачите и останатиот персонал кои се во директен 

контакт со корисниците на јавниот превоз носат лична заштитна опрема која им се 

доставува. Патниците можат да ги користат само задните врати на возилата за влез и излез, 

а со тоа возачот е заштитен да не дојде во контакт со патникот.  

Возилата од марката YUTONG се покажаа доста практични во оваа ситуација 

бидејќи кабината на возачот е физички оделена од останатиот дел од каросеријата и возачот 

нема директен контакт со патникот.  Капацитетот на и во возилата е редуциран се со цел тој 

да биде достапен само за тие што им е најнеопходен и беше ставен акцент на користење на 

алтернативен превоз, велосипеди, електични скутери, пешачење. Билетите кои ги користат 

лицата над 62 и 64 годишна возраст, во одреден период неможеше да се користат за да се 

намали фрекфенцијата на овие лица поради нивна безбедност и да се ослободи повеќе 

http://www.jsp.com.mk/
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простор за лицата кои поради обрските од приоритетен карактер мораа да го користат 

јавниот превоз. Во зависност од моменталната ситуација и наредбите и препораките од 

надлежните институции ЈСП–Скопје се прилагодува на настанатата ситуација, со цел 

реализација на јавниот превоз и во вакви прилики.  
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Заклучни согледувања и препораки 

Заклучни согледувања 

Градот Скопје  се развива и проширува секојдневно, а со тоа и проблемите за 

сообраќајот се зголемуваат. Зголемениот број на жители и возила (за 8 години бројот на 

реистрирани возила се зголемил  за 32 795 106) доведува до зголемување на безбедносните 

ризици во сообраќајот.  

Табела 9: Број на регистрирани патнички автомобили за период од 2012 до 2020  

 

 Јавниот превоз во градот како носител на превозот на патници се соочува со се 

поголем број на проблеми од областа на безбедноста на сообраќајот. Причините се повеќе 

слојни и вклучуваат повеќе фактори како политички, економски, социјални, социолошки, 

општествени, филозофски, сообраќајни, безбедносни, градежно-архитектонски, еколошки, 

здравствени, воспитно-образовни и сл. Лошото урбанистичко планирање кое е пред се 

водено од интерсите на инвеститорите, а не од потребите на граѓаните. Политичкото бизнис 

влијание врз одлуките и законите кои директно влијаат врз квалитетот на животот во градот. 

Морално етичките норми и карактерните особини на жителите на градот и учесниците и 

носителите на јавни функции во институциите од важност за функционирање на градот. 

Проблемите не се создадени преку ноќ туку се резултат на повеќе децениска криза во сите 

делови на општествениот систем.  

 ЈСП–Скопје како дел од еден поголем систем Град Скопје, е дел од проблемот за 

функционалност на градот. Проблемите со кои се соочува ЈСП-Скопје се покомлексни па 

може да ги класифицираме како: 

                                                           
106http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport__RegistriraniVozila/150_Trans_reg_

voz_po_vidovi_opst_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef пристапено 

на 30.11.2020 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport__RegistriraniVozila/150_Trans_reg_voz_po_vidovi_opst_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport__RegistriraniVozila/150_Trans_reg_voz_po_vidovi_opst_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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1. Сообраќајни   

2. Безбедносни 

3. Општествени 

Но да се задржиме на сообраќајно безбедносните проблеми кои директно се однесуваат на 

ЈСП-Скопје и можно нивно надминување. 

Основната цел на постоењето на ЈСП-Скопје како претпријатие формирано од градот 

е безбедно и навремено превезување на патници од точа А до точка Б во градот по однапред 

планиран возен ред. Значи тоа што е планирано треба да се реализира. За да се реализира 

покрај организација  потребни се и  средства и персонал за реализација (возила и возачи) и 

тековно одржување на средствата за реализација. 

Проблемите се појавуваат во сите делови на системот наречен Јавен превоз на патници. 

Почнувачјќи од Организационата структура и поставувањето на раководниот тим 

кој директно се поставува од Градоначалникот на градот. При поставувањето на кадарот кој 

ќе раководи со претпријатието, стручноста, квалитетот, искуството, претходните резултати 

во работењето  и способноста за организација не се на прво место при изборот туку тоа се 

некои други особини. Кога во организационата структура ќе се направи грешка проблемите 

само се продлабочуваат.  

Планирање на возниот ред. Изработувањето на возниот ред е основа за 

функционирање на  јавниот превоз. Со возниот ред точно се одредува кое возило и кој возач, 

кога почнува, каде и до кога работи, на која линија, за секој ден во текот на годината. 

Параметрите кои се внесуват при изработка на возниот ред треба се базираат  на на 

емпириски и научно прибирани податоци. Но проблемите настануваат кога наместо научни 

и емпириски методи се влиjае со политички и некои други методи кои немаат ништо 

заедничко со сообраќајната наука.  

Возилата како основно средство за работа и за реализација на возниот ред се 

главните носители и извршители на транспортната задача. Нивната исправност е основна 

цел на претпријатието за да може да одговори на предизвиците. Безбедноста на патниците 

директно зависи од исправноста на возилата, вештините и психофизичките карактеристики 

на возачите. Не соодветното управување од страна на несовесни возачи доведува до 
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оштетување на возилата и нивно отсуство од сообраќајот и е причина за повреди на 

патниците и сообраќајни незгоди.   

За исправноста на возилата се грижат екипите задолжени за нивно одржување. Но, 

за да ја извршуваат својата работа одговорно и квалитено покрај знаењата и 

квалификациите кои ги имааат работниците треба да имаат и квалитени делови и соодветен 

алат за работа. Набавката на делови треба да се извршува според законски рамки и 

навремено. Ненавремената и неквалитетната набавка на резервните делови доведува до 

отсуство на поголем број на возила за реализација на возниот ред. Со неквалитетен резервен 

дел се доведува во прашање безбедноста на патниците. Набавките на нови возила се 

неопходни бидејќи работнииот век на едно возило за јавен превоз во зависност од начинот 

на одржување и начинот на експлоатација е од 10 до 15 години Секое пречекорување на 

овој период, одржувањето на возилата го чини неисплативо.  

Проблемите во овој сегмент настануваат кога возилата не се одржуваат соодветно 

(пр. замена со неквалитетни делови и масла). Кога се распишува тендер за набавка на 

резервни делови ако се стави ставката за најниска цена како ставка која носи најголем број 

на поени при бодувањето тогаш мора да си спремен дака делот брзо ќе биде надвор од 

функција.  

Возачите се најспецифичната и најчуствителна алка од системот на јавен превоз. 

Нивната одговорност е најголема како најекспониран дел помеѓу патникот - корисникот на 

услугата и превозникот - давателот на услугата. Тој е директно одговорен за безбедноста на 

патниците. Најголем проблем претставува изборот на возачи. Денес ситуацијата е 

дополнително отежната бидејќи оваа професија е дефицитарна (заминување во други земји 

за подобра заработка), па така и одбирањето на квалитени возачи е многу тешка задача. 

Незапазувањето на процедурата, намалување на изборот и интервенциите од некомпететни 

лица при изборот на возачи доведуваат до ситуација да имаме повредни патници во 

возилата и на постојките, оштетени возила, губење на довербата од страна на патниците, 

нарушување на угледот на претпријатието, неквалитетно извршена и не извршена 

транспортна задача, неисполнет возен ред, незадоволство кај останатите колеги.  

Од друга страна возачите се соочуваат со свои проблеми. Поради дефицит на возачи 

имаат прекувремени часови на работа, поради лошата состојба со сообраќајниците и 
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сообраќајниот метеж во градот не се во можност квалитетно да ја извршат работата. 

Нивната одговорност е голема, а се чуствуваат незаштитени од стана на претпријатието. 

Изложени се на физички напади од други учесници во сообраќајот. 

Сообраќајниците по кој се одвива јавниот превоз во Град Скопје се дополнителен 

проблем за непречено и безбедно одвивање на јавниот превоз. Најголем проблем преставува 

тоа што јавниот превоз не е оддвоен од останатиот сообраќај.  Трасата по која се движи 

возило на јавниот превоз мора да биде одвоена од останатиот сообраќај за да се обезбеди 

еден од условите за безбеден, брз и навремен превоз на патници. Ова го покажуваат и 

резултатите од истражувањето направени за овој труд од што се гледа  дека најголем 

процент на незгоди припаѓаат на незгоди кои се случиле со ПМВ. Потоа следат и 

податоците за повредени патници според место на повреда каде 43% се  повреди во возило 

кои настанале како  последица на интензивно запирање или ненадејно менување на правец 

на движење. Сообраќајниците кои се блокирани од сообраќаен метеж дополнително го 

усложнуваат јавниот превоз, со тоа што го зголемуваат времето на патување, со што се губи 

од квалитетот и квантитетот на сообраќајната услуга. 

Друг проблем со кој се соочуваат возачите на возилата за јавен превоз е квалитетот 

на коловозот и неговата состојба. Оштетен коловоз претставува опасност по безбедноста на 

сообраќајот, бидејќи секое ненадејно менување на правецот на движење на возилото прво 

доведува до загрозувачка ситуација, потоа до опасна ситуација и на крај може да доведе и 

до сообраќајна незгода. Ако квалитетот на асфалтната подлога на коловозот не е со 

сосоодветна рапавост и нема доволен коефициент на триење помеѓу пневматиците и 

асфалтната подлога (коловозот) може да дојде до случување на сообраќајна незгода. Ова 

особено се однесува во услови кога коловозите се влажни. Оштетениот  коловоз негативно 

се одразува и врз возилата. Возилата кои сообраќаат по оштетен коловоз за пократок 

временски период од предвидениот ќе претрпат серозни оштетувања и истите ќе треба да 

се санираат, а со тоа им се намалува и работниот век. Ова негативно се одразува и на 

финансиската состојба на претпријатието, а со тоа и на Град Скопје 

Најголеми оштетувања на коловозот се јавуваат на местата каде има најчести 

запирања на возилата кои вршат јавен превоз на патници, а тоа се автобуските постојки и 

семафорите. Затоа при реконструкциите на коловозите и при изградба на нови, градежните 
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претпријатија кои ги изведуваат градежните работи и службите кои треба да вршат надзор 

врз работата треба да посветат поголемо внимание на овој момент затоа што последиците 

се сообраќајно безбедносни и економски.  

Бидејќи сообраќајниците не се во надлежност на ЈСП Скопје, претпријатието во овој 

случај единствено што може да направи и го прави е да ги извести надлежните служби во 

градот и во оштините да ги сaнираат оштетувањата  на коловозите  што се во нивна 

надлежност, за колку што може да се подобри безбедноста во сообраќајот и да се намалат 

оштетувањата на возилата. 

 

Препораки 

Во овој труд беше разгледана улогата на ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТРИЈАТИЕ 

СКОПЈЕ во безбедноста во сообраќајот на Град Скопје претставено преку факторите за 

безбедност во патниот сообраќај: Возач, Возило, Пат и проблемите со кои се соочува при 

секојдневното работење. 

Решавањето на проблемите во јавниот градски превоз се заедничка работа на Град 

Скопје и ЈСП-Скопје како претпријатие кое е формирано од градот да служи на граѓаните.  

Во продолжение  се понудени неколку можни решенија што може да превземе градот за да 

се подобрат факторите за безбедност на сообраќајот во град Скопје. 

Решенијата може да ги поделиме како краткорочни и долгорочни. Во краткорочни решенија 

кои се побрзи и не се потребни големи инвестиции спаѓаат следниве решенија. 

Фактор пат. За одвојување на јавниот превоз од останатиот превоз доволно е да се 

оневозможи движење на останати возила по сообраќајната лента по која се движат возила 

за јавен превоз. Треба да се донесе законско решение и истото да се спроведе на дело. Значи 

на булеварите каде што има жолта лента таа треба да биде проодна, со тоа  во одредена мера 

ќе се забрза јавниот сообраќај и безбедноста ќе се подобри. Во спроведување на законот 

мора да се вклучат и инспекторите од сектор сообраќај на град Скопје и сообраќајната 

полиција.  
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Законите за безбедност во сообраќајот се напишани и истите не селективно треба да се 

применуваат. 

Службите за одржување на коловозите (Ј.П.Улица и патишта) навремено да вршат 

санирање на оштетениот коловоз. Патната хоризионтална и вертикална сигнализација да се 

одржува соодветно. Имаше случаи кога за обележување на хоризонтална сигнализација се 

користеше несодвтно средство за обележување и при услови на влажен коловоз имаше 

непријатни ситуации. Уличното осветлување треба да е функционално особено на 

пешачките премини и автобуските постојки. Зеленилото кое се наоѓа покрај коловозот треба 

редовно да се одржува, бидејќи добар дел од оштетувањата на возилата и  непрегледноста 

на сообраќајот особено на пешачките премини доаѓа и од страна на несоодветното 

одржување на дрворедите.  

За спроведување на овие решенија треба само добра организација и секој да си ја 

изврши својата работа.  

Како подолгорочни решенија град Скопје и државата  треба да завземат став во кој 

правец ќе се развива градот. Урбаниот хаос е една од главните причини и за сообраќајниот 

хаос. Повеќе градоначалници го актуелизираа решението трамвај. Се направија голем број 

на научни студии, но се остана само на хартија. Последното понудено решение беше (BRT) 

брз автобуски превоз како поекономично решение од трамвај. За жал и овој проект нема да 

се реализира.  

Фактор возило. Исправноста на возилата за јавен градски превоз е приоритет во 

работата на ЈСП-Скопје. Со тоа се обезбедува подобра безбедност во сообраќајот.  За 

одржување на возилата во исправна состојба се задолжени службите во ЈСП-Скопје. За да 

се подобри ефикасноста треба да се ивестира повеќе во нови стручни работници за 

одржување на возилата од сите занимања. Раководителите на одделенијата што ги 

поставува менаџерскиот треба да бидат не само стручно образовани туку и да имаат работно 

искуство со соодветни резулатати. Исто така да се направи доосовремување на постоечките 

капацитети за одржување на возила (работилници и сервиси) со потребна апаратура и 

машини. Со тоа не само што ќе се подобри безбедноста во сообраќајот, исто така и возниот 

век на возилата ќе се зголеми. Но, се отвара и можност за дополнителна дејност како што е 

сервисирање на други возила што не се во сопственост на ЈСП-Скопје, а со тоа и 
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дополнителни средства во буџетот на претпријатието и општа корист. За подобра 

ефикасност во работењето во работилниците може да се формираат тимови составени од 

стручни работници од повеќе профили кои ќе се грижат само за една одредена група на 

возила. За да се изврши квалитетна поправка треба  да се има и квалитетни резервни делови 

кои се плански и навремено набавени и достапни за работа. Како подолгорочно решение е 

набавка на нови возила кое се подразбира, бидејќи секое возило си има свој работен век. 

Фактор возач. Најпроблематичниот дел во ЈСП Скопје е изборот на возачи на автобус. Овој 

вид на професија станува се по дефицитарен не само кај нас туку и во светот. Подобрата 

финансиска понуда од економски поразвиените држави прдоинесува од ЈСП -Скопје да си 

заминат и возачи кои се во редовен работен однос. Тука се надоврзува и редовниот одлив 

на возен персонал поради исполнување на старосната граница за пензионирање. Единствен 

начин за да се пополни бројот на возен персонал е преку распишување на јавен оглас за 

прием на нови возачи.  

Возачите треба да се чувствуваат безбедно на работното место, да се сигурни дека 

позади нив стои претпријатието кое ќе ги заштити во секој поглед. Не може возачот да дојде 

на работа и да се грижи дали во текот на работниот ден може да биде нападнат на работното 

место, било вербално, било физички и потоа да биде оставен сам да се справува со 

настанатат ситуација. За спречување на нападите врз возачите треба да се донесе закон со 

кој, напад на возач на автобус во возилото да се смета како напад на службено лице во 

извршување на својата должност од јавен интерес (како за полициски службеник, 

здравствен работник и сл. во вршење работни задача).   

Како за сите така и за ова работно место мора да се воведе мерит систем. Возачите 

кои најодговорно си ја извршуваат својата работна задача, а со тоа придонесуваат за 

зголемена заштеда (со уредно управување на возилото тоа се заштитува од несакани 

механички дефекти и оштетувања, оптимална потрошувачка на гориво а со тоа се 

овозможува исполнување на возниот ред и зголемена доверба кај патниците) мора да се 

стимулираат на тој начин што ќе знаат дека некој ја следи нивната работа и го наградува 

нивниот труд.  

На возачите треба да им се пружи стручна помош и обука, како за начинот на 

комуникација  со патниците, истотака и за управување со стресни ситуации. 
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Не може да се допушти да има само санкции за прекшоци и исто да се вреднуваат 

возачите што совесно се однесуваат кон работата и несовесни возачи кои му носат  штета 

на претпријатието. Квалитетот мора да се создаде, вреднува и негува само така ќе се 

постигнуваат успешни резулатати. 

Безбедноста во јавниот градски превоз на патници е еден комплексен систем во кој 

учествуваат повеќе подсистеми со свои елементи, кои пак претставува дел од системот 

наречен Безбедност на сообраќајот во Град Скопје. За да биде функционален системот треба 

сите чинители да си ја извршуваат својата функција професионално и одговорно.  

Како клучни чинители кои можат да придонесат кон зголемување на безбедноста во 

сообраќајот се: Град Скопје, ЈСП СКОПЈЕ-Скопје, Приватни претпријатија за јавен градски 

превоз за Град Скопје, локална самоуправа, Републички совет за безбедност на сообраќајот 

на патиштата, граѓански здруженија, надлежни министерства, основни и средни училишта 

и други. 
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