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1. ОПШТО ЗА СООБРАЌАЈОТ И НЕГОВАТА УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ 

                       ВО СОВРЕМЕНИТЕ УСЛОВИ НА ЖИВЕЕЊЕ 

       

                     1.1. ПОИМ, ВИДОВИ,  ПОДЕЛБА, УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА  

                                                          СООБРАЌАЈОТ 

     Под поимот сообраќај во поширока смисла подразбираме пренесување на 

луѓе, добра, вести, енергија од едно место на друго. 

    Зборот транспорт во директен превод значи пренос или превоз.2 Потекнува 

од латинскиот збор ,,transportere3”, што значи пренесување. Под поимот 

транспорт се подразбира дејност која со помош на посебни технички средства и 

посебна организација ги совладува растојанијата пренесувајќи ги луѓето, 

добратаод едно место на друго.4 Комуникацијата значи дејност која овозможува 

пренесување на вести, мисли, слики, говор од едно место на друго.5 

    Во современите услови на живеење и работење, без сомнение, сообраќајот 

има големо значење за стопанството на една земја. Колку една земја е повеќе 

развиена, толку таа има поголема потреба за модерен и современо организиран 

сообраќај. 

 Разни суровини, репроматеријали се пренесуваат до индустриските центри за 

нивна преработка, обработка, доработка. Исто така, готовите производи се 

пренесуваат до потрошувачките центри. 

 Сообраќајот му овозможува на човекот да ги остварува желбите за 

совладување на просторот на небото, земјата, водата, им овозможува на луѓето 

меѓусебно да се зближуваат, да ги пренесуваат техничките, научните, 

културните достигнувања. Оттука, сообраќајот дава посебен придонес за 

општиот развој и благосостојбата на човештвото. 

 Техничките и технолошките усовршувања во сообраќајот влијаат врз 

намалувањето на транспортните трошоци и врз подобрувањето на квалитетот на 

транспортните услуги.6 

  Ефектите од модернизацијата на сообраќајот се состојат во следното:7 

1. се зголемува производството; 
2. се намалуваат трошоците на производството; 
3. се зголемува територијата на снабдување на одредени пазари; 
4. побрз развој на неразвиените подрачја; 
5. се зголемува општиот животен стандард на луѓето; итн. 

 

    Во научната и стручната литература за сообраќајот се среќаваат 

различни пристапи за нивната класификација, поделба и видови. Основните 

видови на сообраќај може да се поделат според следните критериуми: 1) 

Поделба на сообраќајот според намената; 2) Поделба на сообраќајот според 

територијата; 3) Поделба на сообраќајот според предметите на сообраќање; 

4) Поделба на сообраќајот според организацијата; 5) Поделба на 

сообраќајот според медиумот кој се користи; 6) Поделба на сообраќајот 

според специфичните карактеристики на сообраќање. 
 

2 Adamović, M.:”Uvod u saobraćaj – Kniga 1”, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 

2003, p. 28.  
3 Латински: trans = преку, portare = носи, transportare = преку носи, превезува, пренесува 
4 Ристиќ, Б., Савинов, П. : “Основи на сообраќајот”, op.cit., p. 5. 
5 Ibidem, p.5. 
6 Ристиќ, Б., Савинов, П. :”Основи на сообраќајот”, Просветно дело, Скопје, 1990, р. 3. 
7 Ibidem, p. 4. 
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1.2. ПОДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ СПОРЕД НАМЕНАТА 

 

 Основни видови на сообраќај според намената се: 1) Јавен сообраќај; 2) 

Сообраќај за сопствени потреби; и 3) Внатрешен сообраќај. 

 

1. ЈАВЕН СООБРАЌАЈ 

   

  Најважната карактеристика на јавниот сообраќај претставува фактот 

дека превозните капацитети се ставаат на располагање за јавна употреба на 

корисниците на сообраќајни услуги со соодветна наплата за извршените 

услуги.8 Јавниот сообраќај претставува сообраќај кој под еднакви услови е 

достапен за секого и се врши врз основа на склучен договор за превоз меѓу 

сопственикот на превозното средство и лицето коешто ја користи сообраќајната 

услуга.9 Превозниците сообраќајот го извршуваат трајно, како облик на 

постојано занимање, непрекинато, во рамките на  регистрираната дејност. 

Типичен пример на овој вид на сообраќај претставува јавниот градски патнички 

превоз.10 Овој вид на сообраќај може да биде: национален, меѓународен, 

товарен, патнички, линиски, слободен, воден, копнен, воздушен. Јавниот 

сообраќај има свои бројни карактеристики: технички, технолошки, 

организациски, економски, правни кои треба да се имаат на ум при 

извршувањето на сообраќајните услуги, односно при користењето на 

сообраќајните капацитети.11 

 

2. СООБРАЌАЈ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

   

  Сообраќајот за сопствени потреби се нарекува уште и режиски сообраќај 

и интепродукција. Важен факт за овој вид на сообраќај е дека правните или 

физичките лица извршуваат сообраќајна дејност со сопствени и/или закупени 

превозни капацитети за сопствени потреби.12 

  Голем број на стопански и нестопански дејности не би можеле да 

функционираат без сообраќајот за сопствени потреби. Тоа се, пред се, 

пекарската иднустрија, млечната индустрија, месната 

индустрија,конфекциската индустрија, хемиската индустрија. Овој вид на 

сообраќај е посебно важен во полицијата, војската, здравството. Голем број на 

производствени на трговски претпријатија ги дистрибуираат своите производи 

со сопствени превосни средства (на пр. Производителите на вино, пиво, ). Овој 

вид на сообраќај најчесто е национален,но може да биде и меѓународен . При 

извршувањето на сообраќајот за сопствени потреби треба да се имаат на ум 

бројните технички, технолошки, организациски, економски, правни 

специфичности без кои што не е можно да се влијае на брзината, безбедноста и 

рационализацијата на процесите на производството на сообраќајни услуги за 

сопствени потреби.13 

 
8 Zelenika, R.:”Prometni sustavi – Tehnologija – organizacija – ekonomika – logistika - menadžment”, 

Ekonomski fakultet Sveućilišta u Rijeci, Rijeka, 2001, p. 258. 
9 Ристиќ, Б., Савинов, П.:”Основи на сообраќајот”, op.cit., p. 17. 
10 ЈГПП – Јавен градски и патнички превоз 
11 Zelenika, R.:”Prometni sustavi…”, op.cit., p. 258. 
12 Ibidem, p. 258. 
13 Ibidem, p. 258. 
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3. ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ 

 

  Внатрешниот сообраќај се нарекува уште и погонски, индустриски, 

технички и интерен сообраќај. Заради одредени заеднички карактеристики 

често се идентификува со сообраќајот за сопствени потреби.  Најважното 

обележје на внатрешниот сообраќај е во тоа што манипулирањето и превозот на 

специфични предмети(репро материјали, полу произвони, готови производи, ) 

се одвива внатре во погоните, фабриките, комбинатите, со спрецифични 

средства за работа, бара специфична организација на управување и работа, има 

специфичен режим на одржување. Овој вид на сообраќа ј не може да се 

изведува надвор од подрачјето на фабриката, комбинатот и погонот, при што се 

разликува од сообраќајот за сопствени потреби, кој што се одвива во сите 

медиуми: вода, копно и воздух. Освен тоа, внатрешниот сообраќај може да биде 

само национален.14 

 

4. ПОДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ СПОРЕД ТЕРИТОРИЈАТА 

 

  Два најважни видови на сообраќај според територијата на која што се 

одвива се: 1) Национален сообраќај; 2) Меѓународен сообраќај. 

 

1. НАЦИОНАЛЕН СООБРАЌАЈ 

 

   Националниот сообраќај се нарекува уште и домашен односно внатрешен 

сообраќај. Кај овој вид на сообраќај предметот за превезување, транспортирање, 

преместување, сообраќање само на територијата на една држава, на пр., 

сообраќа на територијата на Република Македонија. Сообраќајот се одвива во 

согласност со националната правна регулатива која во голем број случаи е 

усогласена со меѓународните правни акти. Државите кои што ратификувале 

одредени меѓународни конвенции за сообраќајот должни се да ги преименуваат, 

пред се во меѓународниот, но и во националниот сообраќаен систем. 

    Националниот сообраќај може да биде јавен и за сопствени потреби, 

товарен, патнички, линиски, слободен, воден, копнен, воздушен. Иако има свои 

специфични национални обележја националниот сообраќај  ги има речиси сите 

карактеристики на меѓународниот сообраќај. 

 

2. МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

 

 Меѓународниот сообраќај се нарекува уште и интернационален 

сообраќај. Кај овој вид на сообраќај, предметот на превезување, 

транспортирање, преместување  сообраќа меѓу две или повеќе држави.15 Значи 

во меѓународниот сообраќај местото на влегување на патниците односно 

натоварот на стоката се врши на територија на една земја, а местото на 

излегување на патниците односно истоварот на стоката се врши на територијата 

на друга земја.16 Овде е опфатен и транзитниот и пограничниот сообраќај. Под 

транзитен сообраќај на стока и патници се подразбира сообраќај кој се врши 

преку територијата на една земја со исто превезно средство без влегување на 

 
14 Ibidem, p. 258, 259 
15 Ibidem, p. 259. 
16 Ристиќ, Б., Савинов, П.:”Основи на сообраќајот”, op.cit., p. 19. 
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патници односно натовар на стока, како и излегување на патници односно 

истовар на стока на територијата на таа земја.17 Под пограничен сообраќај се 

подразбира сообраќај каде влезот на патници односно натоварот на стоката се 

врши во пограничната територија на една земја, а излезот на патници ондносно 

истоварот на стоката на пограничната територија на една од соседните земји Во 

литературата може да се најдат и називи континентален и интерконтинентален 

сообраќај, билатерален сообраќај итн.18 Континенталниот сообраќај се одвива 

на одреден континент, на пр. , европски сообраќај односно европски сообраќаен 

систем. Интерконтиненталниот се одвива меѓу континентите, на пр., 

сообраќај меѓу Европа и Северна Америка. Билатералниот сообраќај се одвива 

само меѓу две држави врз основа на посебни правни правил. 

 Меѓународниот сообраќај се одвива во согласност со националните и 

меѓународните правни правила и правни акти. Меѓународниот сообраќај може 

да биде јавен, за сопствени потреби, товарен, патнички, линиски, слободен, 

воден, копнен, воздушен. Тој може да биде комбиниран, конвенционален и 

мултимодален.19 Во меѓународниот сообраќај се вложуваат максимални напори 

во правец на подигнување на нивото на компатибилност и комплементарност на 

техниката на сообраќајот, технологијата на сообраќајот организација на 

сообраќајот, економика на сообраќајот и сообраќајното право .20 

 

3. ПОДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ СПОРЕД ПРЕДМЕТОТ НА 

СООБРАЌАЊЕ 

 

  Најважни три видови на сообраќај според предметот на сообраќање се: 

1) Tоварен сообраќај; 2) Патнички сообраќај; и 3) Специфичен сообраќај. 

 

3.1. ТОВАРЕН СООБРАЌАJ 

   

  Важна детерминанта на товарниот сообраќај е материјалноста на 

предметот на сообраќање. Според тоа дека се работи за професионална дејност 

на превезување, преместување, пренесување, транспорирање на предмети, 

материи, товар, стока, живи животни од едно место на друго. При тоа се 

употребуваат различни превозни средства и механизација, односно сообраќајна 

супраструктура, која што е технички и технолошки прилагодена на 

специфичните својства односно природата на предметот на транспортирање. 

Предметот на транспортирање го одредува видот и типот на транспортното 

средство и механизацијата за претовар. На пр., нафтата и нафтените деривати 

како предмети на транспортирање одредуваат специфични превозни средства 

како на пр. авто цистерни (во патниот сообраќај), вагонски цистерни(во 

железничкиот сообраќај), бродови- танкери( во поморскиот транспорт), 

контејнери-цистерни(во контејнерскиот сообраќај), цевоводи. Претоварот на 

нафтата и нафтените деривати се изведува на посебн, специјализирани 

 
17 Ibidem, p. 19. 
18 Zelenika, R.:”Prometni sustavi…”, op.cit., p. 260. 
19 Поопширно види Стефановски, П.: “Осигурување на одговорноста на логистичкиот оператор 

во мултимодалниот транспорт”, Докторска дисертација, Технички факултет – Битола, 2007, р. 

49-51. 
20 Zelenika, R.: ”Prometni sustavi…”, op.cit., p. 260. 
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терминали, со посебни технички средства, со примена напосебни постапки т.е. 

технологии на натовар, истовар и претовар.21 

  Овој вид на сообраќај се одвива во согласност со националните и 

меѓународните сообраќајни правила односно правни акти. Товарниот сообраќај 

може да биде: јавен, за сопствени потреби, национален, меѓународен, 

транзитен, пограничен, билатерален, линиски, слободен, воден, копнен, 

воздушен, конвенционален, комбиниран, мултимодале.22 

  За да може да се обезбеди безбеден брз и рационален товарен сообраќај 

потребно е максимално да бидат ускладени степенот на развој, компатибилност 

и комплементарност на сите елементи на сообраќајниот систем по 

вертикала(т.е. техники на сообраќајот, технологии  на сообраќајот, организации 

на сообраќајот, економики на сообраќајот, сообраќајното право, сообраќајниот 

интелектуален капитал) и по хоризонтала( во сите сообраќајни гранки). Не е 

едноставно да се задоволат таквите барања заради разликите кои што се 

јавуваат во практиката во чии што процеси активно учествуваа бројни субјекти 

од високо развиените транзициските и неразвиените сообраќајни и стопански 

системи, односно држави, економски интерграции.23 

 

3.2. ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

 

   Во фокусот на патничкиот сообраќај се наоѓа најсовршеното живо 

суштество со сите свои особини предности и мани, човекот односно патникот 

како предмет на траспортирање односно сообраќање. Патниците се 

најделикатни предмети на сообраќање. Нивните барања се високи, редовно 

бараат и очекуваат удобност, безбедност, редовност, точност, зачестеност, 

брзина, економичност. За да можат превозниците во што поголема мера да ги 

задоволат високите барања на патниците мора постојано да го зголемуваат 

нивото на своите услуги, да ги усовршуваат, модернизираат и развиваат 

превозните средства, организацијата на работа и управување, промотивните 

активнисти, информативните системи. Овие барања потребно е да ги 

задоволуваат производителите на превозните средства и друга опрема пред се 

информатичка.24 

   Едно од најголемите барања на патничкиот сообраќај е безбедноста на 

патниците. Безбедноста на патниците имплицира бројни нови и подобри 

решенија, и тоа во разни подрачја како на пр.: подрачјето на производство( се 

произведуваат се посигурни превозни средства) подрачјето на експлоатација на 

превозните капацитети, подрачјето на сообраќајното право, подрачјето на 

осигурувањето. Секоја сообраќајна гранка има свои специфични барања во 

поглед на безбедноста на патниците.25 

   Патничкиот сообраќај се одвива во согласност со националните и 

меѓународните правни правила односно правни акти. Тој може да биде: јавен, за 

сопствени потреби, национален, меѓународен, транзитен,пограничен, 

 
21 Слични хипотетички примери би можеле да се елаборираат и за бројни други специфични 

(според своите својства) предмети на транспортирање: вино, житарици, руда, градежен 

материјал, палетизиран товар, контејнизиран товар, парчест товар, опасен товар, (...) 
22 Zelenika, R.: ”Prometni sustavi…”, op.cit., p. 261. 
23 Ibidem, p. 261. 
24 Ibidem, p. 261. 
25 Ibidem, p. 261. 
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билатерален, линиски, слободен, воден, копнен, воздушен . Посебно е значаен 

меѓународниот патнички сообраќај во сите сообраќајни гранки.26 

 

3.3. СПЕЦИФИЧЕН СООБРАЌАЈ 

 

   Предметите на превоз, пренесување, транспортирање, сообраќање не се 

само товар и патници туку може да бидат и други специфични ,, предмети,, . 

Тоа се, пред се, ,,предмети,, како елементи на производство поштенски и 

телекомуникациски услуги на пр., предмети на производство на поштенски 

услуги се писма, печатени  материјали, мали пакети. Постојат многу 

специфични предмети во процесот на производството на телекомуникациските 

услуги, а тоа се: пренесување и примање на знаци, сигнали, пишан текст, говор 

и звуци, соопштенија кои се пренесуваат со најразлични системи.27 

   Претходно наведениот специфичен сообраќај според предметот на 

сообраќање се извршува во согласност со националните и меѓународните 

правни правила и правни акти. Овие специфични видови на сообраќај бараат и 

специфични средства за работа(сообраќајна инфраструктура и сообраќајна 

супраструктура), но и многу специфични знаењана стручните работници, 

оперативните и креативните сообраќајни менаџери, бидејќи кај нив процесите 

на производство на сообраќајни услуги се многу специфични во однос на 

останатите видови сообраќај.28 

  Во одредени видови на специфичен сообраќај може да учествуваат 

останатите видови на сообраќај како на пр.: во поштенскиот сообраќај 

учествуваат патниот, железничкиот, поморскиот и воздушниот сообраќај при 

превозот на поштенски пратки (писма,пакети...).29 

 

 

4. ПОДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ СПОРЕД ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

 

   Според организацијата сообраќајот може да се подели на следниот начин- 

1) Линиски сообраќај, 2)слободен сообраќај, 3) авто такси сообраќај. 

 

4.1. ЛИНИСКИ СООБРАЌАЈ 

   

   Најважна карактеристика на линискиот сообраќај е фактот што превозот 

пренесувањето, транспортот, сообраќањето се извршува меѓу почетното и 

заавршното место според однапред утврден возен ред. Овој вид на сообраќај 

може да биде директен и со застанување на попатни стојалишта. 

   За линискиот директен сообраќај е карактеристично сообраќањето од 

почетното до завршното место според утврден возен ред, но без застанување на 

попатни стојалишта, додека за линискиот сообракај со застанување на 

попатните стојалишта карактеристично е сообраќањето од почетното до 

завршното место според точно утврден возен ред, но со застанување на 

 
26 Ibidem, p. 261. 
27 Ibidem, p. 268. 
28 Ваквите специфичности се евидентни преку компарација на елементите на производство на 

сообраќајни производи во меѓународниот товарен поморски сообраќај и елементите во 

телекомуникацискиот сообраќај (на пр., пренос на пишан текст, пренос на звуци, пренос на 

знаци,...). Може да се направат и други споредби. 
29 Zelenika, R.: ”Prometni sustavi…”, op.cit., p. 263. 
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стојалиштата утврдени со возниот ред. Во зависност од предметот на 

сообраќање и сообраќајната гранка, почетните, попатните и завршните места 

може да бидат стојалишта, станици, воздушни пристаништа, терминали, морски 

пристаништа, логистички центри, слободни зони итн. 

   Возниот ред е важна детерминанта на линискиот сообраќај. Тоа е 

всушност акт на превозникот кој што содржи: линија, односно маршута на која 

што се извршува превозот, видот на линијата,почетното место, попатните 

места, оддалеченоста меѓу нив, времето на поаѓање и времето на доаѓање, 

завршното место, период во кој што функционира одредена линија, рок на 

важење на возниот ред . 

   Линискиот сообраќај може да биде: јавен, национален, меѓународен, 

товарен, патнички, воден, копнен, воздушен. Се изведува според важечките 

национални правни правила односно правни акти во зависност од тоа за која 

сообраќајна гранка се работи. Оние кои што даваат сообраќајни услуги и 

корисниците на таквите услуги како и организаторите на производство на 

сообраќајни услуги мора во системот на линискиот сообраќај да ги познаваат и 

имплементираат специфичностите на соодветниот сообраќај, на пр.: 

специфичната организација на работа и управување, специфичната понуда и 

побарувачка, тарифите, одржувањето на превозните капацитети и тоа за секоја 

сообраќајна гранка поединечно. 

 

4.2. СЛОБОДЕН СООБРАЌАЈ 

   

 Слободниот сообраќај се нарекува уште и сообраќај по потреба. Негово 

важно обележје е тоа што превезувањето, преместувањето, пренесувањето, 

сообраќањетосе одредува посебно за секој поединечен случај. Тоа всушност 

значи дека за секоја поединечна пратка со договор за превоз се утврдуваат сите 

важни елементи: почетното и завршното место, релација на превозот, траењето 

на превозот, цената на превоз итн. Или, со други зборови, слободниот сообраќај 

се извршува на изречно барање на корисникот на превоз, а релацијата, цената, 

како и другите услови на превозот се утврдуваат од случај до случај, со договор 

меѓу превозникот и корисникота на сообраќајната услуга. 

 Слободниот сообраќај може да биде јавен, за сопствени потреби, 

национален, меѓународен, товарен, патнички, авто такси, воден, воздушен, 

копнен. Овој вид на сообраќај се одвива според важечките национални правни 

правила односно правни акти. 

 

4.3.(АВТО) ТАКСИ СООБРАЌАЈ 

 

 (Авто) Такси сообраќајот произлегува од неговиот назив така што со 

патнички автомобили и мини автобуси се превезуваат патници. Овде всушност 

се работи за посебен вид на јавен патен сообраќај кој што е во функција на 

логистичка подршка, пред се, на јавниот градски  патнички превоз, но исто така 

и на приградскиот, регионалниот мегуградскиот сообраќај. Такси превозот не 

мора да биде само авто такси, односно патен сообраќај. Овој вид на сообраќај 

може да постои и во другите сообраќајни гранки како на пример: поморскиот, 

речниот, каналскиот, езерскиот, воздушниот сообраќај. Тоа всушност е 

слободен сообраќај. Производителите на авто такси услуги обично се лоцирани 

во близина на станиците, хотелите, институциите  чии учесници имаат  потреба 
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за авто такси услуги. Овој вид на сообраќај најчесто е национален, но може да 

биде и меѓународен. 

 Авто такси сообраќајот се одвива според важечките национални и 

меѓународни правни правила односно правни акти. 

 

5. ПОДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ СПОРЕД МЕДИУМОТ КОЈ ШТО СЕ 

КОРИСТИ 

 

 Во зависност од медиумот кој што производителите на сообраќајни 

услуги го користат, сообраќајот може да биде: 1) Воден сообраќај, 2) Копнен 

сообраќај, 3) Воздушен сообраќај, 4) Телекомуникациски сообраќај. 

 

5.1. ВОДЕН СООБРАЌАЈ 

 

 Водниот сообраќај ја користи водата како основен медиум. Најважни 

видови на воден сообраќај се:30 

 Поморски сообраќај. Поморскиот сообраќај се одвива по море на 

природни и бесплатни патишта со разни видови на бродови и пловила, а бара 

изградени почетни и завршни точки – морски пристаништа. 

 Речен сообраќај. Речниот сообраќај се одвива по пловни реки, на 

природни и бесплатни патишта, со разни видови на бродови и пловила, а бара 

изградени почетни и завршни точки – пристаништа. 

 Езерски сообраќај. Езерскиот сообраќај се одвива по пловни езера на 

природни и бесплатни патишта, со разни видови  на бродови и пловила и 

слично како кај поморскиот и речниот сообраќај бара почетни и завршни точки 

– пристаништа. 

 Каналски сообраќај. Каналскиот сообраќај ги има сите важни елементи 

на поморскиот – речниот и езерскиот сообраќај, а се разликува по тоа што 

сообраќајот се одвива по ископани канали. 

 Водниот сообраќај може да биде: јавен, за сопствени потреби, 

национален, меѓународен, товарен, патнички, линиски, слободен, но и 

конвенционален, комбиниран, и мултимодален. 

 

5.2. КОПНЕН СООБРАЌАЈ 

 

 Кога производителите на сообраќајни услуги при превезувањето, 

пренесувањето, преместувањето  употребуваат различни видови на копнени 

патишта, се работи за копнен сообраќај. Основен медиум на овој вид на 

сообраќај се различните сообраќајници како специфична сообраќајна 

инфраструктура која ја одредува и сообраќајната супраструктура (т.е. 

различните видови на превозни средства претоварна механизација...). 

 Најзначајни видови на копнен сообраќај се:31 

 Железнички сообраќај. Железничкиот сообраќај се одвива на посебно 

изградени патишта, железнички колосеци и шини и посебно изградени влечни и 

влечени средства кои што може да сообраќајат само на железничката мрежа. 

 Патен сообраќај. За патниот сообраќај карактеристично е што тој се 

одвива на посебно изградени патишта, па и надвор од нив, со разни видови на 

возила: моторни, електрични, запрежни, велосипеди. 
 

30 Ibidem, p. 266. 
31 Ibidem, p. 267. 
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 Цевен сообраќај. Цевниот сообраќај се одвива по специјално изградени 

цевки, а служи за пренос на нафта и нафтени деривати, вода, гас и други течни 

и гасовити горива, а бара изградба на почетни и завршни точки – терминали. 

 Градски сообраќај. Градскиот сообраќај се нарекува уште и месен 

сообраќај. Се одвива на подрачјата на градовите, односно густо  населените 

места. Неговата инфраструктура и супра структура ја чинат патната и 

железничката инфраструктура и супраструктура. Градскиот сообраќај по 

правило е национален патен или железнички патнички, а може да биде и 

товарен сообраќај. Може да биде и воден сообраќај (пр. во Амстердам). Во 

големите градови градскиот сообраќај се одвива со подземни железници. 

 Авто такси сообраќај. Превозот на патници организиран со автомобили 

и мини автобуси е посебен вид на јавен, патен, копнен  сообраќај. Такси 

сообраќајот може да биде речен, каналски и поморски. 

 Активните учесници на копнениот сообраќај, пред се превозниците и 

корисниците на превоз, мора добро да ги познаваат сите специфичности 

(технички, технолошки, организациски, економски, правни,) на сите видови 

сообраќај, бидејки без конзистентни знаења за сите специфичности нема да 

можат ефикасно да влијаат на безбедноста, брзината и рационалноста на 

процесите на производство на сообраќајни услуги. 

 

5.3. ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

 

 Воздушниот сообраќај се одвива по воздух и бара посебно уредени 

почетни и завршни точки – воздушни пристаништа. Може да биде јавен, за 

сопствени потреби, национален, меѓународен, товарен, патнички, линиски, 

слободен. 

 Воздушниот сообраќај исто така, има бројни технички, технолошки, 

организациски, економски, правни  специфичности за кои што треба да се води 

сметка, бидејќи познавањето на сите овие специфичности претставуваат 

основна претпоставка за производство на сигурни, брзи рационални 

сообраќајни услуги.32 

 

5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СООБРАЌАЈ 

 

 Испраќањето, преносот, приемот на знаци, звуци, сигнали, слики, пишан 

текст или соопштенија од било кој вид по пат на жица, светлосни, радиски или 

други електромагнетни системи претставуваат важно обележје на 

телекомуникацискиот сообраќај. Основни карактеристики на теле-

комуникацискиот сообраќај се: брзина, постојаност, редовност, јавност, 

сигурност. 

 Средствата за работа односно телекомуникациската инфраструктура и 

супраструктура, како елементи на производство на телекомуникациски услуги 

се високо софистицирани, а мора да бидат компатибилни и комплементарни со 

инфраструктурите и супраструктурите на сите, или барем на повеќето 

телкомуникациски системи од континенталните и светските системи. Само 

високо образовани оспособени, искусни, специјализирани и мотивирани 

телекомуникациски стручни лица, креативни и оперативни менаџери можат 

ефикасно да произведуваат разновидни телекомуникациски услуги.33 
 

32 Ibidem, p. 268. 
33 Ibidem, p. 268. 
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6. ПOДЕЛБА НА СООБРАЌАЈОТ ПО ВИДОВИ 

И НЕГОВИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 
6.1. ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ 

 

 Овој вид од секогаш имал значајна улога во сообраќајниот систем, 

посебно во меѓународната стокова размена. 

 Интензивниот развој на поморскиот сообраќај започнува со примената 

на парната машина во 1807год, која што ги заменува дотогашните едра и 

едрењаци.34 

 Понатамошниот развој на техниката и технологијата влијаеше слично 

како и во останатите гранки од сообраќајот(посебно со пронаоѓањето на 

моторите со внатрешно согорување), на забрзан развој на поморскиот 

сообраќај. Непрекинато се зголемуваше носивоста и силата на бродовите, се 

усовршуваа и подобруваа нивните експлоатациони и конструктивни 

карактеристики како: односот на бруто и нето тежината, брзината на движење, 

безбедноста, маневарската способност, погодноста за манипулирање. 

 Според податоците на организацијата на Обединетите нации, во 

последните стотина година просечната носивост на бродовите се зголемила за 

околу десет пати. 

 Во овој вид сообраќај, покрај порастот на носивоста на бродовите, 

карактеристична е и нивната специјализација за одредени видови на стока и 

облици на превоз. 

 Денес, околу 75% од сите поморски превози ја чини масовната стока 

(нафта, јаглен, житарици, дрво, руда)35. Во светот се градат бродови за превоз 

на нафта и руда со носивост од преку 300 000 бруто регистрирани тони. Заради 

големата носивост и ниските цени, поморскиот сообраќај е најповолен не само 

во прекуокеанските превози туку и во превозот од едно на друго крајбрежје на 

еден континет или земја која што се граничи со морето. 

 На подрачјето на поморскиот сообраќај, вкупната носивост на бродовите 

за превоз на нафта и масовна стока достигна една третина од вкупната тонажа 

на светската трговска флота.36 

 Современата механизација и развојот на мултимодалните системи на 

транспорт придонесоа задржувањето на бродовите на пристаништата 

значително да се намали (наоколу 20% од вкупното време на превоз), што 

овозможува бројот на патувања на бродовите да се зголеми за три пати во однос 

на класичните транспортни технологии. 

 Во технолошка смисла, посебна специфичност на поморскиот (и 

речниот) сообраќај е дека тој неможе да реализира комплетна транспортна 

услуга”од врата до врата” (со исклучок на ретките превози пристаниште – 

пристаниште). Затоа развојот и специјализацијата на бродовите, односно 

поморскиот сообраќај условува и поттикнува целосно нови и кооперативни 

односи со сите носители на сообраќајот. 

 
34 Perišić, R.: ”Savremene tehnologije transporta 1 – Integralni sistemi transporta”, Saobraćajni fakultet 

Univerziteta u Beogradu,Beograd, 1994, p. 63. 
35 Ibidem, p. 63. 
36 Дукоски, И.: “Основи на транспортната логистика”, Универзитет Св. Климент Охридски – 

Технички факултет – Битола, Битола, 2003, р. 8. 
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 Во новите услови пред пристаништата се поставуваат целосно нови 

технолошки барања. Кај примената на нови технологија, покрај измената на 

обликот на организација, се менува, односно се зголемува гравитационото 

подрачје. 

 Затоа важните промени во структурата на сообраќајот и стопанството, 

посебно во поморскиот сообраќај, бараат непрекинато прилагодување на 

пристаништата како во технички така и во ораганизциски поглед. 

 Во пристаништето и неговото гравитационо подрачје потребно е да се 

обезбедат услови за остварување на интеграција на транспортни вериги без 

оглед дали се работи за конвенционална или мултимодална технологија на 

транспорт. 

 Видовите на товар и видовите на пакување кои што се јавуваат во 

сообраќајот упатуваат на употреба на специјализирани транспортни и 

пристанишно – претоварни технологии и на воспоставување на современа 

организација на работа и организација на транспорт. Количината и структурата 

на товарот во сообраќајот преку одредени пристаништа зависи од:37 

• Големината на индустриското производство и потрошувачката на 

гравитационото подрачје на пристаништето; 

• Техничката опременост на пристаништето; 

• Поврзаноста на пристаништето со современи сообраќајници; 

• Бројноста и фрекфенцијата на бродски линии со кои што е поврзано 

пристаништето во прекуморските земји. 

 Развиениот внатрешен промет и развиеноста на пристаништата како 

крајни точки на тој промет се силни чинители на стопанскиот развој и 

претставуваат голема предност за развој на националното стопанство, посебно 

за неговото успешно вклучување во меѓународната стокова размена. 

 Сето ова бара развој на нови дејности, постоење на специјализирани 

транспортни, шпедитерски и други дејности. 

 Кога се разгледуваат развојните тенденции во интерконтинеталниот 

поморски сообраќај, треба да се има предвид дека постојат значајни разлики во 

поглед на можноста на примена на поедини транспортни средства и 

технологии. 

 Ако светското стопанство односно меѓународната размена ја гледаме од 

сообраќајно стопански аспекти, можеме, без сомнение да констатираме дека 

поморската пловидба претставува на главните правци еден од најзначајните 

видови на радијален долголиниски сообраќај во светот. 

 Во врска со ова потребно е да се укаже на еден од основните принципи 

на науката за сообраќајот кој гласи:38 ”Должината на сообраќајнити линији и 

нивната густина се во тесна меѓусебна врска т.е. тесна меѓусебна корелација и 

тоа во смисол дека густината на мрежата на поморските линии се намалува со 

зголемување на нивната должина”. 

 Во споредба со останатите видови, поморскиот сообраќај го 

карактеризираат следните предности:39 

• Неограничена пропусна способност кој практично се сведува на 

преработувачката способност на морските пристаништа; 

• Мала потрошувачка на гориво и мали трошоци на енергија; 

 
37 Perišić, R.:”Savremene tehnologije transporta 1 – Integralni sistemi transporta”, op.cit., p. 64 
38 Ibidem, p. 65. 
39 Ibidem, p. 66. 
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• Отпорите на движење се значително помали отколку во копнениот 

сообраќај; 

• При превози на поголеми растојанија, трошоците за превоз се пониски 

отколку кај другите видови на сообраќај; 

• Со користење на бродови со голема носивост се обезбедува висока 

производност на работа на работниците во споредба со другите видови на 

сообраќај; 

• Производноста на работата е 5-6 пати поголема отколку кај 

железничкиот и речниот сообраќај, а трошоците за превоз се просечно 2-3 

пати помали отколку кај овие видови на сообраќај; и др. 

 Недостатоци на поморскиот сообраќај се: 

• Зависност од природно-географските и навигациските услови (ветер, 

бранови, плима, осека, магла и други климатски фактори); 

• Неопходност од изградба на сложени и скапи пристанишни постројки; и 

др. 

• Се смета дека на кратки растојанија (помали од 500 милји) не можат да 

дојдат до израз сите предности на поморскиот сообраќај (на пр., можноста за 

користење на бродови со голема носивост со големи брзини и сл.) 

 

6.2. ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

 Патниот сообраќај како јавен сообраќај започнува да се користи на 

почетокот од XXвек. Производството на автомобилите во Европа главно била 

концентрирана во Франција и Германија. Во 1905год. Започнува 

производството и во САД, така што веќе во 1914год. поголемиот дел од 

светското производство на автомобили било концентрирано во оваа земја. Во 

зависност од стопанскиот развој, енергетското богатство, силната автомобилска 

индустрија и состојба на патната мрежа, се зголемувал и бројот на автомобили 

во поедини земји. Пред Втората светска војна, САД располагале со околу 30 

милиони возила од патниот сообраќај, а веќе денес светскиот возен парк 

достигнува до неколку стотици милиони возила.  

 Во САД учеството на патниот сообраќај во 1960год.(изразено во tkm40) 

изнесува 20% од сите превози извршени во земјата со сите видови на сообраќај, 

во Германија 21%, во Франција 27% и во Англија 46%.41 

 Во однос на другите видови сообраќај во рамките на една земја или 

регион, патниот сообраќај има низа предности што го истакнуваат на 

сообраќајниот пазар без оглед на степенот на развиеност на железничката 

мрежа, пловните патишта и сл. Тоа се:42 

• Може да се извршува превоз директно меѓу производствените и 

потрошувачките центри. Овие можности го чинат еластичен и прилагодлив 

на широк радиус на дејствување, па му даваат низа општествено – економски 

предности во организацијата и остварувањето на транспортните услуги; 

• Висока маневарска способност при извршувањето на превозот на стоки; 

• Можност за реализација на превозот непосредно”од врата до врата” и 

непосреден контакт со корисниците; 

 
40 Tkm – тонски километар (еден тон стока превезен на растојание од еден километар) единица 

за транспортна работа. 
41 Perišić, R.: ”Savremene tehnologije transporta 1 – Integralni sistemi transporta”, op.cit., p. 55. 
42 Ibidem, p. 56. 
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• Во многу случаи, во споредба со другите видови на сообраќај има 

поголема брзина на доставување на стоката; 

• Релативна едноставеност на користење на патниот сообраќај и големите 

можности за вршење на дополнителни услуги на клиентите; 

• Релативно мали инвестиции за задоволување на дадените облици на 

превоз, односно видови на сообраќајни услуги; 

• Пократок пат на превоз на стока во споредба со железницата; 

• Висока мобилност (која што овозможува брзо престигнување на 

неопходен број возила на одредено место); 

• Има мал обем на експлоатациони трошоци врзани за почетно – 

завршните операции; 

• Побрза испорака на стоките во однос на железничкиот и водениот 

сообраќај, што овозможува намалување на потребите од обртни средства на 

примачот на стока, неопходните залихи во материјал и гориво; 

• Можноста за организирање на превоз на стока во мали количини 

овозможува на примачот на стока намалување на потребните обртни 

средства и складишни површини; и др. 

 Покрај набројаните предности, патниот сообраќај има и низа 

недостатоци, заради кои, од аспект на економичноста, отстапуваат место на 

останатите видови на сообраќај, а тоа се:43 

• Голема потрошувачка на гориво по единица превоз (важно во услови на 

енергетска криза); 

• Висок коефициент на односот сопствена тежина на возниот парк спрема 

масата на превезената стока (однос тара - нето); 

• Ниска продуктивност на работата; 

• Ниска ефикасност на искористување на погонската сила; 

• Висока цена на превоз на подолги релации; и др. 

 Гледано од општествен аспект, почитувајќи ги набројаните предности и 

негативности, многу сообраќајни експерти сметаат дека најповолна сфера на 

користење на патничкиот сообраќај претставува:44 

• Превозот на стока на кратки растојанија и испорака од производителот 

до железницата или пристаништето; 

• Превозот на брзорасиплива и скапоцена стока на подолги растојанија; и 

• Извршувањето на превозите врзани за опслужувањето на 

меѓупогонските процеси во индустријата, градежништвото, земјоделството и 

микродистрибуцијата кај стоково – дистрибутивните центри. 

 Патниот сообраќај има широки можности за превоз, а посебно е погоден 

за брз превоз на парчеста и масовна стока на кратки и средни растојанија меѓу 

местата на натовар и истовар во т.н. превози”од врата до врата”. 

 Благодарение на своите технолошко – економски особености и општи 

услови на развој на стопанството во последните 3-4 децении патниот сообраќај 

во голем број на земји ја надмина железницата. 

 И во товарниот сообраќај дојде до структурни промени. Стоката која 

што претставуваше класичен предмет на транспорт на железницата ( железо, 

јаглен, челик и сл.) се повеќе се поврзува со средства од патниот сообраќај. 

 Меѓутоа, последниве години многу аспекти во поглед на стопанските и 

општествените односи во Европа суштински се изменија. Сообраќајот и 
 

43 Ibidem, p. 57. 
44 Ibidem, p. 57. 
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стопанството подлежат на се поголем притисок во поглед на поскапувањето на 

нафтата, луѓето се се пооптоварени, нивната средини се повеќе е загадена. 

 Ова наведува дека мора да се бараат поинакви и порационални решенија, 

кои што ги налага енергетската криза со паралелно решение на проблемите во 

поглед на заштитата на човечката околина. За патниот сообраќај ова значи 

поголема кооперација со останатите носители на сообраќајот, посебно со 

железницата во реализација на комбиниран превоз. 

 Според тоа, сообраќајната индустрија е соочена со предизвик на 

поголемо користење на услугите на железничкиот сообраќај, а притоа да не се 

откаже од предностите кои што ги поседува патничкиот сообраќај заради 

големиот степен на неговата еластичност каде што овој вид неможе да се 

замени со ниеден друг вид на сообраќај. 

 Патниот и железничкиот сообраќај во услови на енергетска криза се 

упатени на меѓусебна кооперација повеќе од кога било до сега. 

 Мултимодалниот транспорт, кој што ги обединува предности на 

железничкиот сообраќај на главните реализации на превоз и предностите на 

патничкиот сообраќај на подрачјето на терминалите односно почетните и 

завршните превози, претставува систем кој што ги обединува карактеристиките, 

односно техничко – економските особености на овие два вида сообраќај и 

обезбедува значително намалување на потрошувачката на енергија. Оваа 

транспортна технологија, претставува најпогодно решение за реализација на 

транспортната верига ”од врата до врата”. 

 

6.3. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

 

 Како јавен сообраќај железницата се јавува во триесетите години на XIX 

и во краток временски период израснала во водечка сообраќајна гранка. 

 До појавата на железницата, во внатрешниот превоз на стока во САД, 

Англија, Франција и други земји, монополска положба заземаше речниот 

сообраќај. Меѓутоа, на почетокот на XX век во САД и Франција учеството на 

речниот сообраќај изнесувало 1,5 до 2%, а во Англија неговото користење во 

превозот на стока било сведено на минимум.45 

 Царска Русија, покрај општиот економски заостаток, развојот на 

железничкиот сообраќај бил значително побавен отколку во САД и земјите од 

Западна Европа. Вкупната должина на нејзините железнички пруги во 1913год. 

изнесува 58,5 илјади километри на кои што се одвивал 55% од тогашниот 

внатрешен превоз. 

 Со појавата и развојот на патничкиот, цевниот и воздушниот сообраќај 

во поголемиот број земји забележува процес на намалување на должината на 

железничката мрежа. 

 Темелно е разгледувана примената на информатичката и 

автоматизацијата во областа на системот на производство и продажба на 

железнички услуги. Детално се разгледувани прашањата на очекуваниот 

технички прогрес на железнички возила и постројки. Во врска со тоа, посебно 

внимание е посветено на понатамошното унапредување на технологијата на :46 

• Автоматска изработка на редови на возење; 

 
45 Ibidem, p. 48. 
46 Ibidem, p. 52. 
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• Експлоатација на сообраќајот на возови со минимална потрошувачка на 

енергија; 

• Автоматско управување на сообраќајот со возови; 

• Процес на работа во ранжирните станици; 

• Планови за обрт на локомотивите и патничките коли, поделба на товарни 

коли како и прашања на поедини системи на централизирано управување со 

товарниот сообраќај; 

• Развој на мултимодалните системи на транспорт; итн. 

 Меѓународната железничка унија уште одамна (шеесетите и почетокот 

на седумдесетите години на минатиот век) тврдела дека идниот развој на 

железницата зависи во прв ред од електрификацијата на влечата на возовите, 

автомобилизација и кибернетизација на процесите. 

 Последната фаза на развојот на ова подрачје т.н. фаза на развој на 

чипови и микропроцесори обезбеди предуслови за појава на електронска 

револуција и овозможи значително подобрување на квалитетот на производство 

во железничкиот сообраќај со истовремено остварување на многуте 

недостатоци на овој носител на сообраќај. 

 Примената на информатиката во подрачјето на сообраќајот и 

продажбата на услуги обезбедуваат неопходни предуслови за реализација на 

револуционерната преобразба во областа на железничкиот сообраќај. Таа на 

железницата и овозможува подобрување на конкурентската способност, а со тоа 

нејзината положба на пазарот на транспортни услуги. Конечно, примената на 

информатиката обезбедува неопходни предуслови за поквалитетно 

опслужување на корисниците на овој вид на сообраќајни услуги, за изработка 

на конкурентна понуда на сообраќајни услуги и за што поцелосно вклучување 

на железничкиот сообраќај во националните и меѓународните транспортни 

вериги. 

 Примената на телематиката овозможува присуство на железницата во 

пристаништата, терминалите, односно секаде каде што треба да се задоволат 

барањата на корисниците на сообраќајни услуги. 

 За да може стоката да пристигне побрзо од испраќачот до примачот, 

мора повеќе да се вложува во изградбата на нови и модернизација на 

постојаните пруги, а особено во уредите за мултимодален транспорт. Исто така, 

потребно е подобрување на манипулативните служби, односно натоварено-

истоварената техника и технологија, како целосно производство на сообраќајни 

услуги, со намалување на претоварот и манипулурањето и разни организациски 

мерки за рационализација. 

 Железницата мора уште побрзо да комбинира и кооператира со средства 

на останатите видови на сообраќај. 

 Особеностите кои што железничкиот сообраќај го чината попогоден во 

споредба со останатите видови се:47 

• Железничкиот сообраќај е независен од климатски и временски услови; 

• Железницата има голема квантитативна способност за превоз, бидејќи 

може да превезува големи количини и да се совладува големи оддалечености 

и нерамномерности во превезувањето; 

• Квалитативна способност и фрекфенција на возење, удобност при 

патување (коли за спиење и сл); 

 
47 Ibidem, p. 54. 
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• Малите отпори меѓу шините и тркалата и извршувањето на превозите во 

долги возови овозможуваат железницата да оствари висока продуктивност на 

работа со ниски трошоци на превоз по единица превозна услуга. 

• Способност да извршува масовен превоз на работници во околината на 

големите градови и индустриските центри; 

• Способност на масовен превоз во воени превози и снабдувања, за време 

на користењето на годишните одмори, кога се случува голема “преселба” на 

населението на море, односно во туристички центри; 

• Можност експлоатацијата на железницата да се врши со примена на се 

поголема автоматизација и кибернетика со што се зголемува безбедноста на 

железничкиот сообраќај, што влијае на неговата афирмација на 

транспортниот пазар; 

• Погодност за реализација на различни облици на комбиниран транспорт 

на копно; 

• Сама може да реализира транспортен процес кај превозот преку 

индустриски колосеци, а во останатите случаи упатена е на задолжителна 

кооперација со останатите видови на сообраќај, првенствено со патниот. 

 Недостатоци на железничкиот сообраќај заради кои тој во многу случаи 

го отстапува местото на другите видови на сообраќај се: висока цена на чинење 

на превозот, голема потрошувачка на гориво по единица превоз, помала 

ефикасност во искористувањето на капацитетите одколку во речниот и 

поморскиот сообраќај. 

 

6.4. РЕЧЕН СООБРАЌАЈ 

 

 Речниот сообраќај е најстар вид на сообраќај. Според основните 

технолошко – економски карактеристики предодреден е за превоз на масовна 

стока со мала вредност која не поднесува големи трошоци и не бара голема 

брзина на превоз (јаглен, погонски горива, руда, кокс, дрво, градежен материјал 

и житарици). 

 Со развојот на железницата, темпото на развој и значењето на речниот 

сообраќај нагло опаѓа. 

 Во светот сеуште се градат канали наменети за пловидба, како и канали 

кои што ги поврзуваат пловните реки и езера. 

 Меѓу најпознатите канали кои што поврзуваат повеќе езера спаѓа 

системот на канали во САД и Канада. Со тие канали, Атлантскиот океан преку 

реката Сен Лоренс се поврзува со Големите езера ( на североисточниот дел на 

САД). Така, Чикаго стана морско пристаниште иако од океанот е оддалечен 

3500 км. 

 На сличен начин Хамбург стана едно од најголемите морски 

пристаништа, иако од морето е оддалечено 90км.48 

 Во речниот сообраќај присутна е модернизацијата која што се огледа 

преку зголемување на силата на бродовите, зголемување на брзината и 

носивоста, воведување на радарска контрола за сигурност на пловидба, се 

градат пристаништа и истите се опремуваат на најсовремен начин заради 

забрзување на операциите на натовар и истовар. Се воведуваат и други мерки 

на современа техника и технологија на транспорт, претовар и складирање на 

стоката. 

 
48 Ibidem, p. 61. 
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 Најзначајните технолошко-економски својства на речниот сообраќај се:49 

• Висока, а во многу случаи практично неограничена пропусна способност 

на пловните патишта; 

• Помали отпори при движењето на бродовите во однос на отпорите кои 

што се јавуваат при движењето на средствата кои што се движат по копно, 

што обезбедуваат поефикасно користење на уредите и помала потрошувачка 

на гориво по единица превоз; 

• Има значително поголема носивост на возниот парк, што условува помал 

број на оперативен персонал по единица превоз и можност за поширока 

примена на високо производна механизација при натоварот и истоварот; 

• Значително помал коефициент на односот сопствена тежина на возниот 

парк и негова носивост; 

• Помало количество на потрошен метал по еден тон носивост на возниот 

парк (...); 

 Основните недостатоци на речниот сообраќај кои што ја ограничуваат 

сферата на неговата примена се:50 

• Зависност од географска поврзаност на речната мрежа; 

• Зголемени растојанија на превоз во споредба со дригите видови на 

сообраќај,  заради неповолниот географски распоред на речната мрежа; 

• Разновидност на условите на експлоатација на поедини делници и 

менување на тие услови во текот на навигацијата; 

• Поголеми брзини во однос на другите видови сообраќај, посебно при 

разни климатски услови; 

• Постоење на разни сезонски застои во експлоатација (мраз, суша и сл). 

 
6.5. ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

  

 Воздушниот сообраќај почнал да се развива на почетокот на минатиот 

век. Посебно значење има во превозот на патници, додека во превозот на стока 

сеуште има скромна улога. Заради високата цена на превоз, погоден е за 

транспорт на најскапата брзорасиплива стока, а исто така и за транспорт на 

стока во реони и пунктови, тешко достапни за останатите видови на сообраќај. 

 Развојот на авионот како транспортно средство секогаш зависеше од 

елементите на техниката(брзина, сила и големина) и економските интереси 

(зависност,цена, искористеност и др). Затоа се градеа авиони за кратки, средни 

и долги линии.51 

 Динамичниот развој на воздушниот сообраќај овозможи отворање на 

многу подрачја и реони на земји во развој, кои со интензивно вложување во 

градбата на авиони успеаја да ја  надополнат недоволната инфраструктурна  

развиеност на останатите видови на сообраќај.52 

 Што се однесува до превозот на патници, оваа сообраќајна гранка има 

добра перспектива, посебно во земјите со големо географско пространство, како 

што се САД, Русија и др.,така во поглед на развојот на воздушниот сообраќај во 

светот денес, на прво место се САД. 

 
49 Ibidem, p. 61. 
50 Ibidem, p. 62. 
51 Ibidem, p. 62 
52 Ibidem, p. 62 
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 Значајна предност на воздушниот сообраќај во однос на другите видови 

на сообраќај е тоа што кај него, трошоците за објекти, уреди и експлоатација на 

воздучните линии се неспоредливо помали. 

 Предности на воздушниот сообраќај се:53 

• Голема брзина на превоз на патници и комфор при патување 

• Разновидност во организацијата на патничките превози 

• Пократки воздушни маршрути во споредба со должината на 

сообраќајниците на останатите видови сообраќај 

• Економичност на времето на патниците со висок квалитет на услуга 

• Претставува најбезбеден сообраќај 

 Како најголеми недостатоци  на воздушниот сообраќај се сметаат :  

нискиот коефициент на искористување на тежината (околу 25 – 30 %) и 

значително поголемо учество на потрошувачката на гориво по единица 

превозна услуга отколку кај останатите видови сообраќај. 

 Во поглед на идниот развој на превоз на стока кај овој вид на сообраќај 

постојат две значајни карактеристики и тоа: динамичен развој на носивост и 

капацитет на авионите и постојано зголемување на техничката брзина на 

авионите, а со тоа и брзината на превоз на стока. 

 Меѓутоа, користењето на постојаните можности на овој вид на сообраќај 

зависи како од структурната преобразаба на воздушниот сообраќај, така и од 

останатите учесници во транспортната верига. 

 Во врска со тоа треба да се разгледат и решат низа прашања како на пр:54 

• Какви технички, технолошки и организациони решенија можат да се 

очекуваат во испраќачко – приемните служби во воздушниот товарен 

сообраќај кои треба да овозможуваат непречено користење на големи 

интерконтинентални авиони? и 

• Дали идната организација на овие служби ќе биде во состојба да 

обезбеди користење на временски заштеди кои ќе се постигнуваат со 

воведувањето на големите авиони( со околу 2,5 до 3 пати поголеми технички 

брзини од постојаните)? 

 На овие прашања може да се даде одговор само со рационална 

кооперација на сите учесници во транспортната верига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Perišić, R.: ”Savremene tehnologije transporta 1” – integralni sistemi transporta, op.cit., p. 68 
54 Ibidem, p. 68. 
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2. СООБРАЌАЈНО ПРАВО 

2.1. Поим на сообраќајното право 

2.2. Меѓународни организации и здруженија 

2.3. Извори на сообраќајното право 

2.4. Предмет на сообраќајното право 

2.5. Субјекти на сообраќајното право 

2.6. Работи на превоз во патниот сообраќај 

 

2.1. Поим на сообраќајното право 

 

 Сообраќајното право може да се дефинира на различни начини, во 

зависнот од целите и потребите. За нашите потреби ќе изложиме три дефиниции 

на сообраќајното право. 

 1. Сообраќајното право претставува област на правни науки која изучува 

оптимално регулирање на сообраќајот во општеството. Оваа дефиниција го 

нагласува научниот аспект на сообраќајното право (научна област), неговите 

широки рамки и припадност (област на правни науки), како и предметот со кој 

се занимава (сообраќајот). 

 2. Сообраќајното право претставува правна област (гранка на правото) 

која ги регулира сообраќајните активности во општеството. Ова е поконкретна 

дефиниција и ја нагласува практичната вредност на сообраќајното право. Од 

друга страна, оваа дефиниција сугерира дека не се јасни границите на 

сообраќајното право, туку дека тие се преплетуваат со многу други области. 

Правните односи во сообраќајот се проучуваат  и во другите гранки на правото: 

во економското право, во меѓународното право, во управното право, во 

граѓанското право, во облигационото право итн. сообраќајот и регулирањето на 

сообраќајот се заеднички именител за сите сегменти од оваа област. 

 3. Сообраќајното право претставува збир на правни норми со кои се 

регулираат односите помеѓу субјектите во сообраќајот. Ова е најконкретна, 

практична дефиниција за сообраќајното право. За праксата е значајно да се 

заокружи збирот на правните норми (извори) кои усогласено и во целина ги 

уредуваат односите помеѓу субјектите во сообраќајот. Ова е значајно и за 

полицијата, а особено за сообраќајната полиција, која е заинтересирана за 

доследно спроведување на овие норми. Првите пишани правила во сообраќајот 

настанале од обичаите и навиките кои со време ги граделе учесниците во 

сообраќајот. 

 Сообраќајното право има сличности со класичните гранки на правото, но 

има и значајни специфичности. Сообраќајното право е изведено од класичните 

гранки на правото (управно, економско, меѓународно...), ги задржува обележјата 

на гранките на правото од кои е изведено и ги почитува општите правни начела 

(содржината на правните норми, приматот на меѓународните извори на правото, 

уставноста, законитоста итн.). Меѓутоа, сообраќајното право има и значајни 

специфичности. Сообраќајот е високо нормирана област на општествениот 

живот (на меѓународен и внатрешен план), многу е развиена меѓународната 

соработка, прво настануваат нормите на меѓународните извори на правото, а 

потоа се преземаат и понатаму се разработуваат во внатрешните извори, 

нагласен е приматот на нормите на меѓународното право. Конечно, 

сообраќајното право има и свој специфичен предмет (сообраќајна активност). 

 

2.2. Меѓународни организации и здруженија 
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 Во оваа област делуваат голем број на меѓународни и национални 

стручни организации и здруженија. Меѓународните организации може да бидат 

владини и невладини. Владините меѓународни организации ги собираат 

претставниците на државите или владите. Невладините организации ги собираат 

претставниците на стопанствениците, агенциите и другите невладини 

организации. Некои меѓународни организации собираат истовремено 

претставници на државите или владите и претставници на невладините 

организации, а во зависност од тоа каков третман која држава му дала на тоа 

здружение (мешовити организации). 

 Конференција на европските министри за транспорт (CEMT) е 

најзначајна владина меѓународна организација во областа на сите видови на 

сообраќај. Основана е 1947 година во Женева и ги собира претставниците на 

скоро сите европски држави/влади, како и претставниците на САД, Канада, 

Јапонија и Австралија. Ги координира истражувањата во областа на 

сообраќајот, го следи нормативното регулирање на овие области и актуелните 

проблеми, а потоа преку препораки, резолуции, извештаи на работните групи и 

др. документи влијае на политиката на државите и владите во оваа област.  

 Меѓународна организација за превентивна (PRI) е една од најзначајните 

мешовити организации која работи на унапредување на превентивата во 

сообраќајот на патиштата. Денес ги собира претставниците на 47 држави од 

Европа, Азија, Африка и Америка. Дава придонес за научно-истражувачката 

работа, ги применува резултатите во пракса и ја шири идејата за безбедност во 

сообраќајот ширум светот, а особено во неразвиените земји и земјите во развој. 

Во низата на важни документи, посебно место зазема Меѓународната стратегија 

за безбедност во сообраќајот на патиштата која ја усвои PRI и им предлложи на 

државите да работат на нејзина имплементација. Оваа стратегија, но и другите 

документи на PRI претставуваат одличен водич за сите кои се занимаваат со 

безбедноста во сообраќајот, но во пракса секогаш мора да се земат во обзир 

националните, регионалните и локалните фактори. 

 Европска економска комисија на Обединетите нации (ECE UN) е 

регионална организација на ООН и работи на реализација на целите на ООН во 

различни области, па и во областа на безбедноста на сообраќајот. Комитетот за 

внатрешен транспорт (CTI) е орган на ECE UN (основан во Женева, 1947) кој 

подготвува меѓународни конвенции, договори, стандарди, резолуции, препораки 

и други документи на ООН, ги предлага и поддржува најзначајните 

меѓународни проекти во сообраќајот (на пример, проектот на Е-патишта). Преку 

препораките за владите и невладините организации, работи на унапредување на 

патниот, водениот и железничкиот сообраќај. Комитетот има три поткомитети 

за три гранки на сообраќајот. За поедини проекти постојат постојани и 

повремени работни групи. Така, на пример, седум работни групи постојано ги 

проучуваат проблемите на патниот сообраќај: група за правни прашања, за 

режим во меѓународните патишта, за меѓународен превоз на патници, за 

конструкција на возила и за фискални прашања.  

 Меѓународна организација за стандардизација (ISO) е владина 

меѓународна организација која постојано ги усогласува и донесува меѓународни 

стандарди во различни области, па и во областа на сообраќајот (стандарди за 

возила, патишта, превозници, контејнери, палети итн.). Овие стандарди се 

обрвзувачки, т.е. почитувањето на ISO стандардите често е услов за учество во 

меѓународниот сообраќај. 
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 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) е 

организација за економска соработка и развој. Собира претставници на 30 

држави, а тесно соработува и со 70 други држави. Се занимава со различни 

прашања на економскиот развој, поттикнува и иницира најзначајни 

истражувачки проекти, поддржува различни бази на податоци, меѓународна 

размена на знаење и податоци итн. посебни групи и комисии обработуваат теми 

во врска со сообраќајот и безбедноста во сообраќајот. 

 Советот на Европа е една од најстарите институции која собира 

претставници од преку 45 држави. Советот на Европа расправа за теми од 

различни области на општествено живеење, а и во врска со сообраќајот, односно 

безбедноста во сообраќајот.  

 Парламентот на ЕУ е многу значајна институција која собира 

претставници на државите – членки на ЕУ. Со обзир на тоа дека ЕУ, покрај 

САД, станува лидер во истражувањата во безбедноста во сообраќајот, така 

презема и примат во нормативното уредување на оваа област. Најзначајните 

нормативни акти кои ги донесуваат националните парламенти се иницирани од 

Парламентот на ЕУ. 

 Меѓународно здружение за патен превоз (IRU) е невладина организација 

која собира претставници од најзначајните патни транспортери и нивните 

здруженија. Координира соработка помеѓу превозниците и ги штити интересите 

на превозниците – своите членови. Многу е активно во подготовката и носењето 

на прописи со кои се уредува превозот. 

 Покрај наведените организации постојат и голем број на други кои 

активно работат во поедини сегменти на сообраќајот и даваат придонес во 

понатамошниот развој на сообраќајот, па и безбедноста на сообраќајот. Меѓу 

нив се: Светската туринг и автомобилистичка организација (ОТА), 

Меѓународната организација на полицијата (INTERPOL), Меѓународната 

организација на шефови на полиции (IFSO), Светската здравствена организација 

(WHO), Меѓународната федерација на инженери и техничари за мотори и 

моторни возила (FISITA), Меѓународното здружение за несреќи и сообраќајна 

медицина (IAATM), Меѓународниот комитет за алкохол, дрога и сообраќајна 

безбедност (ICADUS), Меѓународното здружение за истражување на 

однесувањето на возачите (IDBRA), Меѓународното здружение за школување на 

возачите и сообраќајното воспитување (IVV), Меѓународната патна федерација 

(IRF), Меѓународната автомобилистичка федерација (FIA), Меѓународната 

мотоциклистичка федерација (FIM), Меѓународната унија за јавен транспорт 

(UITP). 

 Голема е користа од делувањето на наведените и другите меѓународни 

организации. Од една страна, сообраќајот, а посебно безбедноста во 

сообраќајот, не познава граници, па очигледен е интересот на сите да го 

унапредат сообраќајот во својата земја, но и во опкружувањето. Од друга 

страна, сообраќајните правила се воспоставуваат врз основа на многу 

долготрајни и скапи истражувања и научни достигнувања во областа на 

сообраќајот. Воспоставувањето и измената на сообраќајните правила е многу 

скапо и претставува привилегија на најбогатите. Денес најголемите и 

најбогатите држави се здружуваат со цел заеднички да ги финансираат 

проектите во безбедноста во сообраќајот. Резултатите од овие 

макроистражувања и согледувања на поедини искуства подоцна ги користат 

сите, при што посебна улога имаат меѓународните организации. Посебните 

задачи на овие меѓународни организации се: 
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- усогласување и подготовка на сите меѓународни извори на правото 

(конвенции, договори, протоколи, резолуции итн), 

- унапредување и постојано усогласување на минималните услови кои би 

требало да ги исполнат патиштата, 

- усогласување и постојано подигнување на критериумите и техничките 

нормативи кои мора да ги исполнат возилата, 

- дефинирање на усогласените услови за обука на кандидатите и 

полагањето на возачките испити,  

- изедначување на системите за казни за сообраќајни прекршоци, а 

посебно условите за одземање и суспензија на возачките дозволи, 

- организирање и координација на научно-истражувачката работа во 

областа на безбедноста на сообраќајот, 

- унапредување на меѓународниот превоз и превозот на опасните материи 

итн. 

Треба да се напомене дека постои многу мал простор за суверенитет во 

областа на сообраќајот и дека тој со текот на времето сè повеќе се стеснува. 

Делувањето на меѓународните организации е сè позначајно: опфаќа сè повеќе 

области и ги уредува детално, а со цел општ напредок на секоја држава 

поединечно. Затоа, денес, многу е значајно да се биде активен во овие 

организации, да се следи нивната работа, активно да се учествува во работата и 

постојано да се унапредува националното законодавство во оваа област и 

сообраќајот воопшто. 

На пример, првите правила на сообраќајот се појавиле во 17 век во 

Русија. Втора земја која воспоставила свои правила во сообраќајот била САД 

(1896). Потоа Русија, на почетокот на 20 век, ги иновирала и изменила своите 

правила. Многу брзо е сфатено дека нема смисла од воспоставување на посебни 

национални правила. Затоа во 1909 година во Париз е одржана меѓународна 

конференција на која е усвоена првата Меѓународна конвенција за патување со 

автомобили. Со оваа конвенција прв пат се усогласени правилата на сообраќајот 

и е усвоен симболниот систем на сообраќајни знаци кој до денес постои.  

 

2.3. Извори на сообраќајното право 

 

 Изворите на сообраќајното право може да се поделат на меѓународни и 

внатрешни извори. Од друга страна, сообраќајното право ги следи обележјата на 

гранките на сообраќајот, па се дели на: патно сообраќајно право, железничко 

сообраќајно право, поморско право, ПТТ право и воздухопловно право. За 

нашите потреби најзначајно е патното сообраќајно право. 

 

2.3.1. Меѓународни извори на сообраќајното право 

 

 Меѓународни извори на сообраќајното право се: меѓународните 

конвенции (повеќе отколку кај другите гранки на правото), меѓународните 

протоколи, билатералните и мултилатералните договори, резолуциите, 

директивите и препораките, меѓународните стандарди, договорите на 

транспортерите, воедначените услови за работа, еднозначното толкување на 

работните клаузули итн. Кога еднаш ќе се прифатат, меѓународните извори на 

сообраќајното право стануваат дел од внатрешното право. Доколку некои 

внатрешни извори на сообраќајното право се разликуваат од меѓународните 

извори, се применуваат одредбите на меѓународните извори. 
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 Меѓународните извори на сообраќајното право сè повеќе еднообразно го 

регулираат сообраќајот, а посебно безбедноста на сообраќајот. Тргнуваат од 

научните достигнувања, резултатите од истражувањата, постојната пракса, 

нивоата на техничко-технолошки развој на сообраќајот и развојот на 

меѓународните односи. Сè повеќе се води сметка за разликата помеѓу државите. 

Меѓународните извори многу често се потполни: опфаќаат сè освен 

организација, надлежности и санкции. 

 Обично се усогласуваат и усвојуваат меѓународни конвенции и договори 

врз основа на искуства и најразвиена пракса, а потоа со нив се усогласуваат 

националните законодавства. Така, сè повеќе се намалува разликата помеѓу 

националните законодавства и се обезбедува постојано унапредување и развој 

на нормативното регулирање на сообраќајот. Меѓународните извори 

претставуваат основа за внатрешните извори на сообраќајното право, ги 

одредуваат општите услови на работење, но не ги одредуваат субјектите – 

носителите на обврски, ниту санкциите.  

 

2.3.2. Внатрешни извори на сообраќајното право 

 

 Внатрешни извори на сообраќајното право се: уставот кој го дефинира 

државното уредување и рамките на нормативното регулирање на сообраќајот, 

законите кои ги регулираат работните односи во сообраќајот, законите кои ја 

регулираат безбедноста во сообраќајот, серијата на правилници, одлуки и 

уредби и сл. подзаконски акти на ниво на држава, нормативни акти на органите 

на локалната самоуправа (градски-општински одлуки, уредби и сл. акти), акти 

на претпријатијата, органите и организациите (а посебно оние кои извршуваат 

сообраќајни работи во поширока смисла). 

 Внатрешните извори на сообраќајното право, ги следат и во потполност 

ги почитуваат меѓународните извори кои државата ги ратификувала. 

 

2.3.3. Меѓународни извори на патното сообраќајно право 

 

          Најважните формални меѓународни извори на патното сообраќајно 

право се меѓународните договори (меѓународни конвенции, договори, спогодби, 

протоколи, доктрини, прецеденти и сл.) кои ги склучила државата или на истите 

дополнително пристапила и кои се ратификувани (прифатени во законска 

процедура од страна на надлежниот законодавен орган на државата). Во патниот 

сообраќај во помала мерка отколку во другите гранки, се применуваат другите 

извори (меѓународните обичаи, општите правни начела, судските одлуки и 

учењата на најпознатите стручњаци на меѓународното право). 

 Класичните меѓународни извори на патното сообраќајно право настанале 

на почетокот на минатиот век, пред да се појават автомобилите во некои земји. 

Историски гледано, најважните меѓународни извори на патното сообраќајно 

право биле: 

- Меѓународна конвенција за патување со автомобил (Париз, 11 октомври 

1909), 

- Меѓународна конвенција за слобода на транзитот (Барселона, 1921), 

- Меѓународна конвенција за автомобилски сообраќај (Париз, 1926), 

- Меѓународна конвенција за сообраќајот по автопати и патишта (Париз, 

1926), 



 25 

- Конвенција за интерамеричко регулирање на автомобилскиот сообраќај 

(Вашингтон, 15 декември 1943), 

- Меѓународна конвенција за патен сообраќај и Протокол за патна 

сигнализација (Женева, 1949). 

После нараснатите потреби за современиот патен сообраќај, набрзо се 

пристапило кон заклучување на нови меѓународни договори, кои и денес се 

применуваат. Сите нив, за наши потреби можеме да ги групираме на оние кои се 

однесуваат на патишта, возачи, автомобили и оние кои ги регулираат 

економските односи во меѓународниот патен сообраќај (договори за превоз). 

Најважни извори кои се однесуваат на патиштата се:  

- Декларација за изградба на големи патишта за меѓународен сообраќај 

(Женева, 16 септември 1950), 

Конвенцијата за сообраќајот на патиштата (Виена, 8 ноември 1968), како 

најважни одредби содржи: дефиниција на сообраќајните термини; правила кои 

се применуваат во сообраќајот на патиштата (сообраќајна сигнализација, 

претекнување, брзина на возилата, маневрирање со возилата, сообраќај на патот 

и на раскрсници, застанување, одредби за пешаците и возачите, звучна и 

светлосна сигнализација, осветлување на возилата); услови кои треба да ги 

исполни автомобилите и приколките за да бидат прифатени во меѓународен 

сообраќај (идентификација и исправност на возилото); одредби за возачите на 

автомобили (важност на возачките исправи) и услови кои треба да ги исполнат 

бициклите и мопедите за да бидат прифатени во меѓународниот сообраќај; 

- Европска спогодба за дополнување на конвенцијата за сообраќајот на 

патиштата отворена за потпишување на 8 ноември 1968 во Виена 

(Женева, 1 мај 1971 година – стапила во сила на 7 јуни 1979), 

- Протокол за патната сигнализација, 

- Европска спогодба за патните ознаки (Женева, 13 декември 1957, стапила 

во сила на 10 август 1960), 

- Меѓународна конвенција за патна сигнализација (Виена, 1968), 

- Дополнителен договор за патните ознаки (1973) итн. 

Во врска со возачите и екипажот во возилата, заклучени се: 

- Европската спогодба за работата на екипажот на возилата кои 

извршуваат меѓународен патен превоз – AETR (Женева, 1 јули 1970, 

стапила во сила на 5 јануари 1976), 

- Европска конвенција за мешунардните последици од одземање на 

правото на возење на моторното возило, 

- Спогодба за минималните услови за издавање и важност на возачките 

дозволи – APC. 

Во однос на моторните возила, најважна е Спогодбата за прифаќање на 

еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата 

на опремата и деловите на моторните возила (Женева, 20 март 1958) итн. 

Меѓународниот превоз на патници и стока е правно уреден со 

меѓународни извори: 

- Конвенција за договорите во меѓународниот патен превоз на патници и 

стоки – CVR (1 март 1973), 

- Конвенција за договорите за меѓународен превоз на стоки по пат – CMR 

(19 март 1955), 

- Европска спогодба за меѓународен превоз на опасна стока – ADR (30 

септември 1957), 
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- Спогодба за меѓународен превоз на леснокршливи прехранбени 

производи и специјалните возила за нивен превоз – ATP (1 септември 

1970), 

- Спогодба за специјалните возила за кршливите производи и нивната 

употреба за меѓународен превоз на некои од кршливите производи (15 

јануари 1962), 

- Меѓународна конвенција за безбедност на контејнери – CSC (2 декември 

1972) итн. 

Денес Европската унија игра посебна улога во меѓународното 

регулирање на многу области од општествениот живот, па и во сообраќајот. 

Влијанието на институциите на ЕУ ги преминува границите на ЕУ. Ова може да 

се објасни со големата економска сила на земјите членки на ЕУ, големото 

меѓународно влијание на ЕУ, концентрацијата и добрата организација на 

научно-истражувачката работа во сите области (па и во областа на безбедноста 

на сообраќајот), големата и добро организирана активност на органите на ЕУ во 

оваа област, тежнеењето на европските земји кон сè поцврста интеграција итн. 

ЕУ иницира, финансира и координира најначајни истражувања во сообраќајот 

(и безбедноста во сообраќајот) и резултатите од овие истражувања се 

применуваат во своите правни норми и во праксата. 

Сè повеќе автори прифаќаат дека во крајот на минатиот век се формирала 

посебна гранка на правото – право на ЕУ. Документите од меѓународните 

организации сè помалку се разликуваат од документите на ЕУ. Затоа не е 

случајно тоа што голем број од европските земји (но и пошироко) ги следат 

документите на ЕУ и своите национални извори на праворо ги усогласуваат, 

иако формално не се членки на ЕУ. Ова е посебно значајно за малите и 

економски слаби држави. 

 

2.3.4. Внатрешни извори на патното сообраќајно право 

 

 Внатрешните извори на патното сообраќајно право се бројни и спрема 

органите кои ги донеле може да се поделат на: 

- закони, правилници, уредби, одлуки и стандарди од национално значење; 

- акти на органите на локалната самоуправа и 

- акти на претпријатијата, органите и организациите кои се занимаваат со 

патен сообраќај. 

Во врска со актуелните (важечки) внатрешно правни извори во областа 

на патниот собраќај, разликуваме: материјално-правни одредби за прописите 

(кои го уредуваат начинот на одвивање на сообраќајната активност) и 

формално-правните одредби (со кои се уредува надлежноста на органите за 

спроведување). 

 Материјаллно-правните прописи во областа на патниот сообраќај се оние 

прописи со кои оваа област е уредена, односно со кои се пропишани правилата 

на однесување на учесниците во сообраќајот на патиштата, а кои имаат за цел 

негово безбедно одвивање. 

 

2.4. Предмет на сообраќајното право 

 

 Како предмет на сообраќајното право може да се дефинираат: 

- работните односи во сообраќајот, 

- организацијата на сообраќајот и 
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- безбедноста во сообраќајот. 

Работните односи во сообраќајот се однесуваат на работите на превоз на 

луѓе и стоки и работите на превоз на предмети. Сообраќајното право детално ги 

уредува односите помеѓу сите учесници во превозот, а посебно правата и 

обврските на превозниците, испраќачите, патниците и примателите.  

Организацијата на сообраќајот подразбира уредување на организацијата 

на сообраќајните активности, а особено многу сложените надлежности и 

овластувања во сообраќајот. За нас е од посебно значење уредувањето на 

надлежностите, одговорностите и овластувањата на полицијата во безбедноста 

на сообраќајот, како и уредување на односите на полицијата и другите субјекти. 

Безбедноста во сообраќајот претставува најкомплексен предмет од 

сообраќајното право. Подразбира оптимално уредување на сообраќајните 

активности така да се обезбеди одвивање на сообраќајот со минимални штетни 

последици. 

Наведените три предмети од сообраќајното право многу е тешко да се 

раздвојат, затоа што се меѓусебно испреплетени. На пример, безбедноста во 

сообраќајот во голема мера ќе зависи од начинот како сме ги уредиле работните 

односи во сообраќајот и организацијата во сообраќајот итн. 

 

2.5. Субјекти на сообраќајното право 

 

 Како најзначајни субјекти на сообраќајното право може да се истакнат: 

- превозниците – чие карактеристично обележје е да извршуваат превоз во 

својство на претпријатие (за превоз) или како граѓани за надокнада, 

- корисници на превозот – во таа улога се јавуваат граѓаните, 

претпријатијата, органите и др. (патници, испраќачи, примачи), 

- сообраќајни лица (возач, кондуктер, стјуардеса...) – чии должности и 

права се регулирани со сообраќајното управно право кое е особено за 

поедини гранки на сообраќајот, 

- трети лица – кои стапуваат во правни односи по повод вршењето на 

сообраќајот, како физички и правни лица, иако немаат директен удел во 

извршувањето на сообраќајот (оштетени во сообраќајна незгода кои не 

учествувале во сообраќајот и сл.), 

- субјекти кои вршат услуги во областа на сообраќајот кои не се 

превозување во основна смисла – не се сообраќајни лица, ниту вршат 

превоз, туку извршуваат работи во сообраќајот во поширока смисла 

(работи на шедиција, застапништво, агенциски работи итн.), 

- органи и организации овластени да управуваат со инфраструктурата – 

овластени со закон да управуваат со инфраструктурата – најчесто 

патиштата (на пр. дирекција, јавно претпријатие или стопанско 

друштво...), 

- претпријатија, стопански друштва, организации и органи со одредени 

јавни овластувања во сообраќајот (претпријатија за технички преглед, 

авто-школи, осигурувања, претпријатија за одржување на патишта, 

здравствени установи и сл.), 

- државни органи – кои имаат законски овластувања во врска со 

одвивањето на сообраќајот, контрола и управување со сообраќајот, 

издавање на исправи за сообраќај, регистрација на возила итн. (на пр. 

полиција, организа за сообраќај итн.). 
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Понатаму, бројни субјекти на сообраќајното право вршат одредени 

работи и се задолжени за поедини аспекти на одвивањето на сообраќајот. Само 

одговорно и стручно извршување на работите од страна на секој субјект и 

координација на нивното делување може да создаде услови за безбедно 

одвивање на сообраќајот. Иако улогата на полицијата во организацијата на 

работите на безбедноста во сообраќајот е многу голема, таа не е доволна, ниту 

може да ја замени активноста на другите субјекти. 

 

2.6. Работи на превоз во патниот сообраќај 

 

 Воопшто за превозот во патниот сообраќај. Пружањето на услуги во 

рамките на сообраќајната активност може да се набљудува во однос на 

сообраќајните работи во потесна (превезување на луѓе и стока – товар и пренос 

на соопштенија) и поширока смисла  (пратечки работи – шпедиција, 

складирање, застапништво, претставнички и агенциски работи, работи на 

осигурување и слично). 

 Пружањето на услуги за превоз е работа која е склучена помеѓу 

давателите на услуги (превозникот), кој е обврзан да го изврши превозот и 

корисникот на услугата, кој плаќа одредена надокнада за извршената услуга. 

Превозникот е должен да го изврши превозот во склад со начелата на добро 

стопанисување, обрските од сообраќајното право и друго. Договорите во 

сообраќајните работи се слични со граѓанско-правните договори, со одредени 

особености кои се својствени за сообраќајот како стопанска гранка. 

 Обврските во превозот се уредуваат со: 

- закон, 

- посебни договорни странки и 

- работни обичаи. 

 

2.6.1. Превоз на патници и стока 

 

Заклучување на договори, основни содржини на договорите 

 

 Договорот за превоз на патници во патниот сообраќај е консензуален, 

односно заклучен кога двете страни се спогодиле за превозот, релацијата и 

надокнадата за превозот. Формата на договорот е различна, зависно од тоа дали 

е во прашање линиски или вонлиниски превоз. 

 Во линискиот превоз договорот се смета за заклучен со купување на 

карта, а исклучително и со самиот влез во возилото. Во слободниот превоз, 

договорните странки се договараат за превозот, релацијата, цените и другите 

елементи и за тоа склучуваат посебен договор за превозот. 

 Договорот за превоз може да биде заклучен измеѓу превозниците и 

патниците или измеѓу превозниците и нарачателите на превозот (вонлиниски 

превоз). Патникот се појавува како корисник на превозот, со одредени права и 

обврски кои се утврдени со договор или со закон. 

 Возната карта е доказ за заклучување на договорот во линискиот превоз. 

Возната карта може да биде издадена на име или на доносител. Доколку е 

издадена на име, не може да се пренесува на друго лице без согласност на 

превозникот. Во вонлинискиот превоз на патници, обично се заклучува 

формален договор и тој содржи елементи кои се делови на секој договор. 

Предмет на договорот е превозот на патници за надокнада. 
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Права и обврски на превозниците и патниците 

 

Обврска е превозникот да ги изврши договорните обврски според 

релацијата, во време и начин како што е договорено. Притоа, обврзан е да 

обезбеди услови на удобност и хигиена, вид и должина на патувањето. 

Превозникот е должен да го превезе багажот и тоа: рачниот багаж (во 

патничкиот простор) без посебна надокнада, а багажот (во просторот за багаж) 

со надокнада. За примениот багаж, превозникот е должен да издаде багажна 

карта. Доколку патникот од било која причина не си го земе багажот, 

превозникот е должен да го чува или довери на трето лице на чување (на 

трошок на патникот). 

Патникот е обврзан да плати надокнада за превозот – превознина (возна 

карта и багажна карта). Тој не смее да го нарушува јавниот ред и мир во текот 

на превозот, а посебно не смее да му смета на превозникот во извршувањето на 

обврските спрема другите патници, ниту да им смета на другите патници. 

Превозникот има право да одбие превоз на патник без обврска за 

враќање на превознината во случаите кога патникот очигледно е неспособен за 

превоз (поради болест) или ако пречи во извршувањето на обврските спрема 

другите патници – смета на превозот (насилничко однесување, тешко пијанство 

и сл.). доколку патникот боледува од заразна болест, превозникот може да одбие 

да го превези, поради заштита на другите патници. Меѓутоа, превозникот може 

да договори превоз на овие патници, така што ќе обезбеди посебни услови за 

заштита, со посебна надокнада. 

Патникот има право да се откаже од превозот. Доколку ова благовремено 

го најави кај превозникот (2 часа пред почетокот на патувањето), тој има право 

на поврат на превознината. Превозникот, во овој случај, ќе ги задржи само 

административните и др. трошоци (до 10 %). Меѓутоа, доколку превозот доцни, 

па патникот се откаже од превозот, тогаш ќе му се врати целокупниот износ на 

превознината (без можност од задржување на трошоците). 

Во случај на прекин на патувањето, патникот има право да бара 

продолжување на патувањето со друго сообраќајно средство, враќање во 

местото на тргнување или враќање на дел од превознината. 

Покрај вообичаените услови за превоз, можно е да се договорат посебни 

услови. Во случај на неисполнување на вообичаените услови на превоз се 

применува законот, а во однос на посебните услови се применува договорот и 

законот. 

 

Штетни случувања – одговорност и надокнада на штета во превозот на патници 

и багаж 

 

 Штетни случувања кои може да настанат во превозот на патници се: 

- штети како смрт, оштетување на здравјето или повреда на патниците кои 

настанале во текот на превозот, додека патникот се наоѓал во возилото, 

влегувал или излегувал од возилото, 

- штети поради доцнење или прекин на патувањето и 

- штети настанати поради оштетување или губење на багажникот и 

другите работи кои со потврда се предадени на превоз. 

Постојат договорна и вондоговорна одговорност за причинета штета. 

Товарот на докажување на одговорноста, во склад со законот, паѓа на 
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превозникот. Дури и ако, со договорот, одговорноста би се префрлила од 

превозникот на патниците, такавата одредба не би произведила правно дејство. 

За причинетата штета превозникот одговара по закон и по одредбите на 

договорот кој е во склад со законот. Неговата одговорност е објективна и 

квалификувана. Доколку се докаже дека штетата не е причинета намерно или 

крајно невнимателно, надокнадата на штетата се плаќа во законски 

пропишаните износи. Во спротивно, надокнадата може да биде и поголема, 

зависно од степенот на вина на превозникот. 

Превозникот може да се ослободи од обврските за надокнада на штета 

само ако докаже дека истата е предизвикана од дејствие на патникот или поради 

виша сила (дејствие кое не може да се избегне или отстрани). 

Можно е, на барање на патникот, во багажната карта да се внесе и 

поголем износ од законски предвидениот. Меѓутоа, во тој случај превозникот 

може да ја промени цената на картата. 

Доколку патникот докаже дека превозникот штетата ја предизвикал 

намерно или со крајна невнимателност, тогаш судот може да одреди и износ на 

надокнада за штета поголема од законски ограничената. Во тој случај, товарот 

на докажување паѓа на патникот.  

Конечно, ако превозникот докаже дека штетата настанала со виша сила 

или со грешка на патникот, тој може да биде ослободен од одговорност и 

надокнада на штетата. Овој пат, товарот на докажува паѓа на превозникот. 

Значи, законодавецот, предвидел три различни случаи на одговорност на 

превозникот: 

- по правило се применува принципот на ограничена одговорност 

(превозникот го надокнадува износот до законски одреденото 

ограничување), 

- во случаите на намерна или крајна невнимателност (докажува патникот), 

превозникот го надокнадува вистинскиот износ на штетата кој може да 

биде поголем од законски пропишаните ограничувања и 

- во случај на дејство на виша сила или грешки на патниците (превозникот 

докажува дека немал можност ја спречи или намали штетата) 

превозникот може потполно да се ослободи од одговорност. 

Зошто се предвидени овие три случаи на надокнада на штетата. Со 

префрлувањето на одговорноста на превозникот, законодавецот го штити 

патникот и безбедноста во сообраќајот. Имено, превозникот се смета 

квалификуван за работите на превозот. Превозникот има најмногу можност да 

влијае на безбедноста на превозот. Затоа се смета дека тој е секогаш крив (крив 

е и кога не е крив), освен кога ќе го докаже спротивното. Така, тој е оној кој 

најмногу влијае на превозот и е најмногу заинтересиран тој превоз да биде 

безбеден. Од друга страна, вообичаено се применува (се подразбира) принципот 

на ограничена одговорност – законодавецот го ограничил износот на штетата. 

Така се штити превозникот – се спречува уништување на превозникот поради 

една голема штета која му се случила. Конечно, законодавецот предвидел 

екстремни случаи кога се отстапува од подразбираната одговорност. Прво, во 

случај превозникот крајно невнимателно или намерно да предизвикал штета (на 

пример, си го присвојува или дозволува да исчезне багажот), тогаш тој може да 

се повика на принципот на ограничена одговорност. Во овој случај судот може 

да ја одреди и надокнадата да биде поголема, од законски утврденото 

ограничување (до вистинскиот износ на штетата кој го докажал патникот). Од 

друга страна, доколку патникот со своја грешка предизвика штета или штетата 
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настане под дејство на виша сила, па превозникот докаже дека тоа не можел да 

го предвиди, ниту спречи, тогаш превозникот може делумно или пак потполно 

да се ослободи од одговорност. Така е опфатена и одговорноста на патникот и 

овој е стимулиран да помогне за безбеден превоз, а во исклучителни случаи во 

кои патникот или превозникот би биле заинтересирани за создавање на штета. 

 

2.6.2. Превоз на стока 

 

Формални и неформални договори 

 

 Договорот за превоз на работи се заклучува помеѓу испраќачот и 

превозникот. Овој договор е најчесто неформален. Тоа значи дека не се 

составува договор во посебна (писмена) форма. Најчесто, врз основа на усмен 

договор меѓу испраќачот и превозникот, се издава само потврда или друг 

документ кој ја следи робата во превозот (заклучница, отпремница и сл.). 

 Превозот на роби и останати работи се врши со надокнада. По правило, 

испраќачот располага со робата во текот на превозот, што значи дека ги има 

сите права над робата (да бара враќање на робата, да ја промени крајната 

дестинација, да ја промени релацијата, да го промени примателот, да ја продаде 

робата итн.). Во случај на издавање на преносливиот товарен лист, правото на 

располагање над робата во превозот може поинаку да се уреди. 

 

Обврски на превозникот и испраќачот, вршење на утовар и истовар на робата 

 

 Обврските на превозникот се, по договорениот или најповолниот пат, да 

ја превезе и да ја предаде робата на примачот, која ја примил за превоз. 

Обврската на испраќачот е на превозникот да му ги соопшти специфичните 

својства на работите кои се значајни за превозот (а превозникот не мора да ги 

познава) и да плати превознина. 

 Утоварот и истоварот на робата во линискиот превоз го врши 

превозникот. Во останатите случаи во принцип утоварот го врши испраќачот, а 

истоварот примачот, доколку со договор не е поинаку предвидено. Времето на 

траење на утоварот и истоварот е од значење кај сметањето на времето на 

евентуално доцнење. Кога испраќачот ќе ја натовари робата, тогаш е задолжен 

да се придржува на упатството на превозникот во поглед на начинот на утовар, 

сместување на товарот во возилото и др.  

 

Поим и содржина на товарниот лист 

 

 Товарниот лист е исправа за заклучениот договор за превозот и доказ 

дека работите се примени на превоз во патниот сообраќај. Значи, со издавањето 

на товарниот лист, превозникот потврдува дека договорот е заклучен и дека 

робата ја примил на превоз. Товарниот лист се заклучува во сите гранки на 

сообраќајот, освен во поморскиот, каде се заклучува товарница. 

 Товарниот лист се заклучува во три примероци: првиот примерок за 

превозникот, вториот за испраќачот и третиот ја следи робата до примачот. 

Формата на товарниот лист не е посебно пропишана, но главно се користат 

формулари кои ги препорачала Меѓународната организација на патните 

превозници (IRU). 
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 Товарниот лист содржи три групи на податоци: податоци кои ги 

пополнува превозникот, податоци кои ги пополнува испраќачот на робата и 

дополнителни податоци. 

1. Превозникот би требало да ги пополни следниве податоци: 

- место и датум на составување, 

- податоци за испраќачот,  

- податоци за превозникот,  

- податоци за возилото. 

2. Испраќачот ги пополнува податоците кои се однесуваат на: 

- место и датум на утовар, 

- податоци за примачот, 

- податоци за предметите (опис, количина, трошоци, упатство за ракување, 

упатство за царинење), 

- список на исправи кои се приложуваат. 

3. Дополнителни податоци се: 

- забрана на претовар, 

- трошоци кои ги презема испраќачот,  

- посебна вредност на предметите,  

- упатство за осигурување, 

- рок на превозот, 

- начин на утврдување на количина. 

 

Пренослив товарен лист 

 

 Преносливиот товарен лист е вид на товарен лист со кој испраќачот 

(индосант - пренесувач), со посебна изјава (индосамент), пренесува на друго 

лице (индосатар) со закон одредени права за располагање со предметите. Значи, 

законот предвидел кои права за располагање со предметите во превозот може да 

се пренесат. Пренослив е само оној товарен лист кој како таков се утврдува 

спогодбено меѓу испраќачот и примачот. Со тоа, испраќачот себе си, си го 

ускратува правото во текот на превозот да ги менува деловите на главните 

обврски (релација, примач итн.). Во тој случај, со робата во превозот не 

располага испраќачот, туку оној кој ќе го донесе преносливиот товарен лист. 

Затоа преносливиот товарен лист има карактер на хартија од вредност. 

 На првиот примерок од товарниот лист се наоѓа клаузула дека се работи 

за пренослив товарен лист, а на останатите два примероци, се напоменува дека е 

издаден пренослив товарен лист. Преносливиот товарен лист се издава на име 

или на доносител. Често се издава пренослив товарен лист на превозникот, со 

што дел од имотните права над предметите се пренесуваат на превозникот. Така 

се обезбедува полесна манипулација со предметите, а посебно во случај на 

непредвидени проблеми во превозот (долго чекање на царина, непроодност на 

првобитно договорениот пар, расипување на стоката, болест на животни кои се 

превезуваат и сл.). 

 

Штетни случувања – одговорност и надокнада на штетата во превозот на робата 

 

 Во превозот на робата може да настанат следните штетни последици: 

- губење на предмети, 

- делумно или потполно оштетување на предметите и 

- доцнење на превозот. 
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Слично како и кај превозот на патници, износите за надокнада за штета 

во превозот на предмети се ограничени со закон. Во случај ако штетата 

настанала како последица на намерна или крајна невнимателност на 

превозникот (што го докажува испраќачот), превозникот не може да се повика 

на законски ограничените износи. Превозникот може да избегне одговорност 

само ако докаже дека штетата настанала како последица на својствата на 

предметите кои не му биле познати (испраќачот не го запознал со специфичните 

својства на предметите) или поради виша сила која не можел да ја предвиди, 

ниту избегне. Значи, доколку испраќачот во товарниот лист не ги внесе 

податоците за специфичните својства на предметите или не внесе точни 

податоци за предметите кои се превезуваат, самиот ја сноси одговорноста во 

случај тоа да го предизвикало штетниот настан. За ова одлучува судот, а товарот 

на докажување е на превозникот. 
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3. СООБРАЌАЈ, ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СООБРАЌАЈОТ, 

БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

 Во суштина, проблемите во областа на безбедноста во сообраќајот се 

однесуваат на сообраќајот и сообраќајната дејност. Што е тоа сообраќајна 

дејност, што е сообраќај, што значи да се сообраќа? 

 Колку и да изгледаат неважни овие наведени и други слични прашања, а 

одговорите едноставни, неопходно е да се дадат адекватни одговори на овие 

прашања со цел коректно да се изложи смислата и значењето на безбедноста во 

сообраќајот.  

 Сообраќајната дејност е дејност која се состои во промена на местото 

на луѓето, предметите или соопштенијата. Сообраќајната дејност станала 

значајна за човекот, со појавата на првите човечки населби (младо камено 

време). Имено, тогаш се појавила потреба секојдневно да се променува местото 

на значајната количина на храна, значајниот број на луѓе, односно соопштенија. 

Се појавила потреба за сообраќање – за сообраќајна дејност. Затоа појавата на 

сообраќајната дејност се врзува за младото камено време. Пронаоѓањето на 

огнот овозможило поголемо движење на луѓето и номадски живот и во ладните 

предели. Појавата на земјоделството ја зголемило потребата за сообраќање. Се 

зголемиле количините на добра кои требало да се пренесат: покрај производите 

од ловот и собирањето, сега се пренесувале и производите од земјоделството. 

Од друга страна, пораснале и растојанијата на превозот, затоа што луѓето се 

населувале на подолго време околу местото на производство.  

 Сообраќајот не е исто што и сообраќајната дејност и може да се 

дефинира на различни начини. За наши потреби, ќе истекнеме неколку 

дефиниции за сообраќајот. 

 Сообраќајот (1) е самостојна човечка дејност чија цел е промена на 

положбата на луѓето, стварите и соопштенијата. Сообраќајот како самостојна 

човечка дејност настанал во рамките на третата поголема поделба на работата. 

Се издвоил од трговијата. Денес, сè почесто се говори за транспортна 

(сообраќајна) индустрија (стопанство), со што се свртува вниманието на 

економската смисла на сообраќајот. 

 Сообраќајот (2) е организирано движење на сообраќајните единици 

по сообраќајните патишта. Во оваа дефиниција се содржани основните 

елементи на сообраќајот: сообраќаен пат, сообраќајни средства и 

организираност (уреденост). Сообраќајните средства се сите средства со кои се 

одвива сообраќајот. Во патниот сообраќај тоа се патните превозни средства – 

возилата, во железничкиот сообраќај тоа се локомотивите и железничките коли 

- вагони, во воздушниот сообраќај тоа се авионите, леталиците и балоните, а во 

водниот сообраќај тоа се бродовите, чамците и другите пловила.  

 Сообраќајниот пат е дел од просторот кој, првенствено, се користи за 

движење на сообраќајните средства. Тоа се магистрални, регионални и локални 

патишта (патен сообраќај), главни и споредни пруги (железнички сообраќај), 

меѓународни и домашни коридори (воздушен сообраќај), фреквенции (радио 

сообраќај и телекомуникација). Воздушниот пат претставува дел од воздушниот 

простор кој е одреден по правецот на пружање, по висината и по ширината и во 

кој безбедноста на пловидбата е обезбедена со радио-навигациони уреди.  

 Меѓутоа, за наши потреби, најзначајна е следната дефиниција на 

сообраќајот: 
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 Сообраќајот (3) е една од 4 егзистенцијални функции од секој животен 

простор (работа, живеење, рекреација и сообраќај), чија цел е поврзување на 

останатите функции, ПРЕКУ ШТО ПОМАЛИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ. 

 Значи, сообраќајот е егзистенцијална функција. Без сообраќај не е можно 

функционирање и траен опстанок на животниот простор. Сообраќајот не е сам 

по себе цел. Смислата на сообраќајот се однесува на успешно поврзување на 

останатите функции. Конечно, во дефиницијата на сообраќајот се споменуваат и 

одредени услови – ограничувања: преку што помалку негативни ефекти. 

Безбедноста во сообраќајот се занимава со негативните ефекти во сообраќајот, 

т.е. дава одговор на прашањето: Како да се сообраќа, со што помалку 

негативни ефекти? Безбедноста во сообраќајот е нераздвоен дел од 

дефиницијата на сообраќајот. Притоа, не се очекува потполна сигурност. 

Потполна сигурност во сообраќајот, на денешно ниво на развој, не е можна. Од 

друга страна, мора да се сообраќа, затоа што тоа е егзистенцијална функција. 

Затоа, тежиме на воспоставување на оптимална сигурност, преку одржлив 

понатамошен развој на сообраќајот.  

 Сообраќајот многу придонесол за вкупниот развој на цивилизацијата и 

претставува еден од важните елементи на овој развој. Меѓутоа, штетните 

последици на сообраќајот пречат за омаловажување и значително намалување 

на користа од сообраќај. 

 Како најзначајни штетни последици на сообраќајот денес се истакнуваат: 

- исцрпувањето на природните ресурси, 

- загадувањето на околината со бучава, издувни гасови и отпадни 

материјали, 

- настрадани во сообраќајни незгоди (лесно и тешко повредени и 

загинати), 

- материјална штета, губитоци и трошоци од сообраќајната незгода и  

- социјално загадување на меѓучовечките односи предизвикано со 

сообраќањето, а посебно со сообраќајните незгоди. 

Безбедноста во сообраќајот е научна дисциплина која се занимава со 

изучување на штетните последици од сообраќајот и методите на нивното 

намалување. Значи, безбедноста во сообраќајот дава одговор на прашањето 

како да се сообраќа со што помалку штетни последици. 

Иако безбедноста во сообраќајот се занимава со сите штетни последици 

од сообраќајот, ние, на почеток, ќе се ограничиме и подетално ќе ги изучуваме 

сообраќајните незгоди како предмет на безбедноста во сообраќајот. Ако 

предметот на безбедноста во сообраќајот се сведе на сообраќајните незгоди, 

тогаш може да се разликуваат два пристапи, два аспекти на безбедноста во 

сообраќајот: активна и пасивна безбедност во сообраќајот.  

Активната безбедност во сообраќајот се однесува на спречување на 

настанокот на сообраќајните незгоди, т.е. намалување на веројатноста дека ќе 

се случи сообраќајна незгода. Со мерките на активната безбедност во 

сообраќајот се постигнува намалување на бројот на сообраќајните незгоди. 

Пасивната безбедност во сообраќајот се однесува на намалување на 

штетните последици на сообраќајните незгоди кои се случиле. Значи, целта 

на пасивната безбедност во сообраќајот не е намалување на бројот на незгодите, 

туку намалување на шансите последиците од незгодата да бидат поголеми. 

Пасивната безбедност во сообраќајот доаѓа до израз тогаш кога се случува 

сообраќајната незгода. Со комбинираното и сеопфатно преземање на мерки од 
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активната и пасивната безбедност во сообраќајот се намалуваат бројот на 

незгодите и величината на нивните последици. 

 

1.2. ЗНАЧЕЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВОТО 

 

 Сообраќајот настанал како потреба на човекот и во тесна врска е со 

нивото на развој на човечките потреби (посебно барањата за сообраќање), 

односно со развојот на општеството. Нивото на развој на сообраќајот секогаш 

зависел од нивото на технолошкиот и вкупниот развој на општеството и нему 

му се прилагодувало. Кога доминирале барањата за кратки превози на мали 

количини ствари и луѓе, во сообраќајот доминирале сообраќајните средства кои 

тоа го овозможувале. Со настанување на барањата за превоз на големи 

количини ствари и луѓе на големи растојанија, се појавиле и транспортни 

средства кои тоа го овозможувале. Кога се појавила потребата за ефикасно 

користење на различни гранки и видови на сообраќај, се појавил интегралниот 

(комбиниран) транспорт. 

 Од друга страна, нивото на развој на сообраќајот главно е одредено од 

моменталното ниво и овозможува понатамошен развој на општеството. 

Доколку развојот на сообраќајот задоцни за развојот на општеството, тогаш 

нивото на сообраќај станува пречка за понатамошен развој на општеството. 

Бројни се примерите кои ова го докажуваат. 

 Во првобитната заедница, луѓето имале потреба да превезуваат мали 

количини на товари, на мали растојанија. Вакви барања можел да задоволи 

примитнивниот сообраќај кој ја користел човечката работа и делумно силата на 

припитомените животни. Покрај носењето на товарот (од страна на човекот или 

животните) значајни превози се реализирале со влечење на рачни гранки (кои се 

лизгаат), со сплавови и со првите чамци (вдлабено стебло) кои оделе низводно 

или биле влечени и сл. Првите сувоземни патишта биле патеките кои ги правеле 

животните. 

 Со развојот на робовладетелството, робовладетелите ги зголемувале 

нивните имоти и ефтино купувале робови. Се јавила потребата значителна 

количина на товар (сите производи, сите орудија и алати, сите робови итн), 

секојдневно да се превезуваат внатре во имотите на мали и средни растојанија 

(од едниот на другиот крај на имотот или од најодлачените ниви до складиштата 

или местата каде живееле робовите, односно робовладетелите). Иако 

доминирало натуралното производство, дел од производите биле наменети за 

размена. Со врзување на значајната физичка работа за робовите, се овозможило 

интензивно занимавање со умствената работа. Се развила писменоста, 

уметноста и науката. Се формирале и првите држави. Во рамките на третата 

голема општествена поделба на работата се издвоила трговијата. Се формирале 

воени формации и големите воени активности ја создале новата потреба за 

сообраќање: за брзото префрлање на воените единици (војници, наоружувања, 

храна и др. потреби) на големи растојанија, но и потребата за сигурен и брз 

пренос на соопштенија и информации. Ваквите барања можеле да се задоволат 

со развој и примена на новите превозни средства. Еден од најголемите 

пронајдоци во историјата – пронаоѓањето на тркалата, овозможило 

конструкција на таљига (гранка или едноставна дрвена конструкција со 

тркало кои се движи). Имено, кога луѓето сфатиле дека отпорите при 

лизгањето се десетина пати поголеми од отпорите при тркалање, тие наместо 

едноставното и тешко влечење на гранките, контруирале тркало кое се движело 
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и на него ставиле подлога со товар. Основно превозно средство биле товарните 

животни, а значително подоцна и запрегата. Поради зголемените барања за 

превозот, а посебно поради потребата од војска, се граделе патишта со тврда 

подлога и патна мрежа. 

 Сфаќајќи дека отпорите при движењето во вода се значително помали, 

луѓето сè повеќе го користеле водниот превоз: контруирале подобри сплавови, 

конструирале чамци и големи бродови. Со обзир на тоа дека робовите биле 

достапни и ефтини, големите бродови биле придвижувани рачно – со силата на 

робовите. Силата на ветерот е користена за одмор на робовите и движење во 

насока на ветерот. Иако бродовите некогаш биле и многу големи, нивната 

корисна носивост била многу мала. Значителен дел од бродскиот простор 

завземале самите веслачи и потребната храна и вода. Поради непознавање на 

правилата и проблемите во ориентацијата, овие бродови пловеле по реки и во 

крајбрежното море. Меѓутоа, ова било доволно и ги задоволувало тогашните 

потреби.  

 Во феудализмот, големопоседниците (поради проблемите за 

набљудување на големите поседи, но и поради проблемите во сообраќајот) им 

давале парчиња земја на кметовите кои на овие поседи и живееле. За возврат 

кметовите им се оддолжувале на нивните господари така што бесплатно 

работеле на нивните имања (кулук) или давале дел (од една десетина до една 

третина од сите приходи) на своите производи (натурална рента). Се задржал 

натуралниот карактер на стопанството, но растеле и продуктивноста на работата 

(затоа што кметот бил повеќе заинтересиран за производство). Феудалците 

тежнееле за да се осамостојат. Така се разбивале и се распарчувале големите и 

силни државни заедници. Ова доведува до затворање на своите поседи, 

стеснување на видиците и застој во развојот на науката. Патарините, царините и 

другите давачки се претворале во вистинско пљачкање на трговците, така што 

трговијата во некои региони целосно згаснала. Забавен бил и развојот на 

уметноста, културата, науката и другите области на духовно создавање. 

Намалени биле и количините на добра кои се пренесувале. На долги растојанија 

се превезувал само дел од производството на феудот (1/10 до 1/3) и дел од 

производството на поседот на федуалците (резултатот од кулукот). 

 Мала количина на добра и мали растојанија на превоз го забавуваат 

развојот на превозните средства, патиштата и организацијата на превозот. Се 

користат превозни средства од раниот период (таљиги, запрежни возила, 

сплавови и чамци). Новите патишта не се градат, старите не се одржуваат – туку 

пропаѓаат. Големи бродови не се градат, затоа што робовите се скапи, а нема ни 

потреба за вакви превози. Сообраќајната дејност останува во рамките на 

земјоделството, занаетчиството и трговијата.  

 Во време на раѓање на модерниот свет (15 до 18 век) се случуваат големи 

географски откритија и се развиваат градови и трговијата. Мануфактурното 

производство подразбира производство на големи количини исти производи кои 

не може да се продадат во местата на производство ниту во близина и бараат 

превоз на големи растојанија. Ова бара и превоз на големи количини суровини 

за поголема оддалеченост. Порастот на неземјоделското (градско) население 

бара превоз на големи количини храна за оддалечените подрачја. Големите 

географски откритија бараат размена (превоз) помеѓу многу оддалечените 

делови на светот. Се зголемува и количината на добра кои се превезуваат, но и 

растојанијата на превозот. Се менува и структурата на превозот: расте уделот на 

прехранбените производи (за градското население), суровините (памук, волна и 
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сл.) и новите производи од новооткриените подрачја (компир, кафе, пченка, 

какао, итн.). Ваквите барања доведуваат до развојот на постоечките средства на 

превозот. Се обновуваат сувоземните патишта. Откривањето на компасот и 

преводникот (15 век) се овозможува прекуокеанска пловидба. Во текот на 15 и 

16 век се појавуваат првите сообраќајни претпријатија за превоз на вода (ги 

основаат сопствениците на бродовите и чамците), а потоа и за патниот сообраќај 

(претпријатија за превоз на пошта и патници со запрежни возила - дилижанси). 

Почнува процес на општествена поделба на работата во која од трговијата се 

издвојува сообраќајот како самостојна област на „производство“. Меѓутоа, 

сеуште претежен дел од сообраќајната дејност се извршувала во рамки на 

другите области на производство (земјоделство, сточарство и занаетчиство) и 

трговија. 

 Серија на технички пронајдоци, откритија на нови машини и нивна 

примена биле вовед во индустриската револуција и индустриското 

производство, кои создале нови барања за превози. Индустриското 

производство е масовно, сериско, специјализирано и робно – наменето за 

пазарот. Се бара концентрација на работната сила, суровините и производството 

на едно место.  

 Индустриското производство поставува, дотогаш невидени барања 

за превоз на луѓе и ствари и пренос на соопштенија. Се појавува потребата за 

разновидни превози (чести превози, превози на долги и кратки растојанија, 

превози на големи и мали количини итн), патувања на луѓето, пренос на 

соопштенија итн. Историските пронајдоци кои овозможиле индустриска 

револуција, овозможуваат и вистинска револуција во развојот на 

сообраќајот. Парната машина наоѓа примена во конструкцијата на парните 

патни возила, парните локомотиви, а потоа и парабродот. Ото моторите наоѓаат 

прва примена во конструкција на моторите за покренување на превозните 

средства во патниот, а потоа и во останатите видови на сообраќај. Германецот 

Карл Бенц го конструирал првиот автомобил со внатрешно согорување, а потоа 

тоа го прави и Готлиб Дајмлер (Штутгарт). Помеѓу 1885 и 1893 година Бенц 

произвел 69 автомобили. Данлоп ги измислил пневматиците и од 1890 година се 

ставаат на тркалата. Американецот Хенри Форд во 1896 година го конструирал 

четиритркалецот со кој поминува 1.500 км, а потоа и легендарниот модел Т кој 

(од 1908 до 1928 година) се произведува во голема серија од 15 милиони 

парчиња. Така е моторизирана Америка. Овој рекорд го срушила легендарната 

„буба“ – „volkswagen“, дури во 1971 година. Во Србија првиот автомобил, од 

марката Niseldorf, се појавил на 3 април 1903 година.  

 Електричната струја и електричниот мотор веднаш нашле примена во 

придвижување на патните возила, а потоа и локомотивите. Конечно, и 

нуклеарната енергија наоѓа примена во сообраќајот (за погон на големи и брзи 

бродови и сл.). Во склад со економските потреби се откриваат и се применуваат: 

цевен транспорт (нафтоводи, водоводи итн.), железничка пруга и сообраќај, 

телеграф и телефон, радио и телевизија, се развива интегралниот транспорт, 

пренос на информации и телекомуникации итн. Развиениот сообраќај 

овозможува дотогаш невидени миграции на населението во оддалечените 

континенти, што дополнително го поттикнува развојот на трговијата и 

сообраќајот (врски со земјата на потекло). Воените потреби за освојување и 

чување на редот во далечните колонии поставиле високи барања пред 

сообраќајот (од друга страна сообраќајот овозможил ефикасни воени операции), 

концентрацијата на населението во градовите барала развој на јавниот градски 
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патнички превоз (од друга страна сообраќајот овозможил развој на градовите) 

итн. Во овој период најголем дел од сообраќајното производство се одвива во 

рамки на сообраќајните претпријатија.  

 Врз основа на овој краток историски осврт на развој на општеството и 

развој на сообраќајот, може да се воочи општа законитост – меѓузависност: 

општествениот развој ги одредува барањата за сообраќај и поттикнува постојан 

развој на сообраќајот (затоа што сообраќајот не е за себе цел, туку има цел да ги 

задоволи одредените општествените потреби). Од друга страна, сообраќајот ги 

користи сите достигнувања во развојот на општеството за својот понатамошен 

развој. 

 Конечно, успешен развој на сообраќајот овозможува и поттикнува 

понатамошниот развој на општеството. Доколку развојот на сообраќајот би 

доцнел, би бил оневозможен или спречен понатамошен развој на општеството. 

Оптималниот развој овозможува само ускладен развој на сообраќајот, 

стопанството и општеството во целина. Ова важи како за поедни држави или 

нивните региони, така и за цивилизацијата во целина. Денес најразвиените 

држави имаат и најразвиени сообраќаен систем и обратно.  

 

1.3. НАЈЗНАЧАЈНИ СПЕЦИФИЧНОСТИ (ПРЕДНОСТИ И 

НЕДОСТАТОЦИ) НА ПОЕДИНИ ГРАНКИ НА СООБРАЌАЈОТ 

 

     Сообраќајниот систем може да се подели на подсистеми, видови и гранки 

на сообраќајот. Видовите на сообраќај се копнен (сувоземен), воден и воздушен. 

Видовите на сообраќај се делат на гранки. Во копнен сообраќај спаѓаат патен, 

железнички и цевен сообраќај. Во воден сообраќај спаѓаат сообраќајот по 

морињата и океаните и сообраќај по реките, езерата и каналите. Во воздушен 

сообраќај спаѓаат сообраќај во воздушен простор и сообраќај во космички 

простор. 

 Стариот концепт на сообраќајот поединечно разгледувал и фаворизирал 

поедини гранки на сообраќај. Современиот концепт тргнува од фактот дека 

сообраќајниот систем е единствен, а поедините гранки на сообраќајот се 

негови подсистеми. Секоја гранка на сообраќајот има свои предности и 

недостатоци, па според тоа и зазема свое место во единствениот (интегрален) 

сообраќаен систем. Да се развие сообраќајниот систем значи координирано да 

се развиваат сите гранки на сообраќајот, така што вкупните ефекти да бидат 

оптимални. 

 

1.3.1. Патен сообраќај 

 

Историјат на патниот сообраќај 

 

 Најстарите патни превозни средства биле рачните гранки и гранките под 

кои се поставени облици. Околу 3.250 година п.н.е., во Месопотамија, почнала 

употребата на тркалата и конструирани биле таљиги (дрвена конструкција со 

осовина на која е тркало) и првата количка со тркала. Запрежното возило, 

јавачките и товарните животни биле доминантни во патниот сообраќај до 

средината на 20 век. После парното патно возило кое го конструирал 

Французинот Кињо, развиени се парните кочии, а потоа и парниот омнибус. 

Пронаоѓањето на диференцијалите (1828) го забрзал развојот на парните патни 

возила. Иако возилото на електричен погон за брзо ја постигнало 
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задоволувачката брзина, останал нерешен проблемот како да се придвижи 

најголемиот радиус и големите маси со акумулатор. Затоа како вистински 

почеток на развојот на денешните патни возила се сметка четворотактниот 

мотор кој го конструирал Германецот Nicholaus Otto (ОТО мотори). Дајмлер во 

1885 година го конструирал првиот мотоцикл со дизел мотор, а следните години 

својот прв автомобил на четири тркала. Карл Бенц истовремено го конструирал 

својот прв автомобил (1885). Пронаоѓањето на пневматиците (Данлоп, 1888) и 

нивното усовршување (Мишелин, 1895) овозможиле понатамошен развој на 

автомобилите. Французинот Арман Пежо прв конструирал мотор со распоред на 

цилиндрите во облик на буквата V и во голем дел ја усовршил шасијата, а Луј 

Рено го усовршува менувачот и користи карданско вратило. Форд воспоставува 

сериско производство на автомобили. Во развојот на камиони големо внимание 

се посветува на силата на моторот, а помала на брзината и удобноста. Овие 

разлики денес се намалуваат. Автобусите се прво воведени во градскиот, а 

потоа и во вонградскиот превоз. Од 1899 година воведени се автобусите со 

бензински мотор (наместо со коњско влечење). Во Париз во 1900 година е 

пуштена првата тролејбуска линија. Во периодот од 1950 до 1970 година 

тролејбуските линии масовно се заменувани со автобуски. После нафтената 

криза тролејбусите повторно се враќаат во употреба. Покрај поскапеното 

гориво, за ова придонеле и економските причини. 

 Првите патишта во патниот сообраќај биле натапканите патеки. Во 

античко време се граделе патишта со тврда подлога. Римската држава посебно 

многу внимание посветувала на градење на квалитетни патишта. Значително 

подоцна е започната изградбата на класичните калдрми кои се поставувале 

директно на земја. Шкотскиот инженер Џон Мек Адам го пронашол (во 

почетокот на 19 век) макадамот по кој и денес се движи. Од 1837 година во 

САД се градат дрвени патишта (поплочени се крупни дрвени коцки). Улиците 

во центарот на Белград биле поплочени со дрвени коцки сè до 1950 година. 

Во почетокот на 20 век коловозот се прави од ситни камени коцки (полиени со 

битумен), а потоа и од асфалт и од бетон. 

 

Специфичности на патниот сообраќај 

 

 Патните возила се движат по рапави површини, а нивните тркала се 

рапави. Големиот коефициент на триење предизвикува и голем отпор (околу 27 

пати повеќе отколку во водниот сообраќај и 3,4 пати повеќе отколку во 

шинскиот сообраќај). Од друга страна, возните единици се движат независно. 

Од овие особини произлегува цела низа на предности и недостатоци на патниот 

сообраќај: 

+ патниот сообраќај е вистински транспорт „од врата до врата“. 

Најчесто не бара премногу седење, туку во комбинација со 

пешачењето, ја задоволува потребата за патување; 

+ патниот сообраќај е многу еластичен превоз во поглед на патиштата 

(многу разлеана мрежа на копнени патишта), во поглед на возилото 

(многу разновидни возила во патниот сообраќај) и во поглед на 

корисниците (практично секој човек може да биде корисник како 

возач, бициклист, пешак итн.); 

+ патниот сообраќај е прилагодлив на корисникот во поглед на 

количината на превозот, времето на тргнување, местото на тргнување, 

патувањето, брзината на движење итн.; 
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+ автомобилот најдобро ги следи и ги задоволува потребите на 

индивидуалниот превоз: корисник е и превозникот, автомобилот е 

секогаш во близина и на располагање, едноставен е превозот на мали 

и средни растојанија, завидно ниво на удобност, обезбедува одредено 

ниво на интимност и приватност, тој е симбол на успешност 

(престиж), ја задоволува суетата, ја зголемува пристапноста и 

мобилноста, и го скратува вкупното време на патувањето (од врата до 

врата) итн.; 

+ едноставно се комбинира со сите други гранки од сообраќајот; 

+ погоден е за непланирани превози, затоа што е едноставна 

организацијата на поединечните превози; 

– патниот превоз е поскап од шинскиот и водниот, затоа што троши 

повеќе гориво и бара ангажирање на повеќе луѓе; 

– патниот сообраќај повеќе ја загадува околината и бара повеќе 

површина (за паркирање и за движење, за одлагање); 

– патниот превоз е побавен од шинскиот, затоа што се помали брзините 

на движење, почести се задржувањата, а патувањата се подолги; 

– климата и временските прилики значително влијаат на одвивањето и 

безбедноста на патниот сообраќај; 

– многу е сложена организацијата на патниот сообраќај, па и работите 

на безбедноста на патниот сообраќај; 

– конфигурацијата на теренот значително влијае на трошоците, 

проодноста и безбедноста на патниот сообраќај; 

– патниот сообраќај е најопасниот сообраќај (најмалку е безбеден). 

 

Идното место и улога на патниот превоз во сообраќајниот систем 

 

 Со обзир на предностите и недостатоците, патниот сообраќај ќе биде 

значаен подсистем на сообраќајниот систем кој на себе ќе преземе: 

- капиларно – дисперзивен превоз (превоз на мали количини товар и мал 

број на патници, на мали растојанија, поединечни патувања и во 

различни времиња), 

- изненадни и непланирани превози и 

- интегрален транспорт. 

 

1.3.2. Шински (железнички) сообраќај 

 

Историјат на шинскиот сообраќај 

 

 Старите Египќани како шини користеле жлебови во каменот. Првата 

рударска кола – железнички вагон се појавиле во Алзас во 1550 година и се 

движела по дрвени шини. Во Англија во 1820 година е изградена околу 400 км 

долга пруга. Првата трамвајска пруга е изградена во Њујорк во 1832 година. 

Прите шински возила се граделе по примерот на патничките автомобили. 

Подоцна е воочено дека отпорот на триење по шини значително е помал 

отколку отпорот на триење по копнен пат. Тогаш започнале да се произведуваат 

поголеми возила и да се спојуваат во композиции. Така во 1825 година 

Стивенсоновата парна локомотива влечела композиција од 12 товарни и 22 

патнички вагони со 90 т роба и 450 патници. Во Англија во 1830 година 

почнал организиран железнички превоз кој користел исклучиво парна 
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локомотива. Гемранецот Сименс во 1879 година ја конструирал првата 

електрична локомотива. Во Лондон во 1863 година е отворена првата линија 

метро, со парна влеча. Во периодот од 1890 до 1900 година електрични метроа 

добиле Будимпешта, Лондон, Париз и Берлин. Во Швајцарија е 

електрифицирана првата пруга во 1897 година. На пругата Токио – Осака (515 

км) во 1964 година е остварена брзина од 250 км/час, во Франција во 1981 

година се остварени брзини од 380 км/час, а во 2007 година брзина од 450 

км/час. Денес на класичните пруги се остварува брзина преку 100 км/час, на 

современите пруги преку 160 км/час, а на брзите пруги преку 250 км/час.  

 

Специфичности на шинскиот сообраќај 

 

 При движење на мазните метални тркала по металните шини се јавуваат 

мали отпори на триење (значително помали од отпорот при движење по пат). 

Управувањето се врши со шините преку сите тркала. Ова овозможува 

формирање на големи композиции од вагони кои ги влечи едно возило – 

локомотива. Многу е скапа инфраструктурата за шинскиот превоз. Цената на 

превозот малку зависи од количината на робата, па се скапи превозите на 

празни вагони. Од друга страна, лош е односот на корисната количина на превоз 

(товар) и вкупната количина (товар со вагони и локомотива). 

 Врз основа на овие основни особини на шинскиот превоз може да се 

изведат неговите важни специфичности (предности и недостатоци): 

+ шинскиот превоз е брз превоз затоа што патиштата се скратени 

(благи кривини), а брзината на движење на возилата е поголема 

отколку на пат; 

+ помалку ја загадува околината од патниот сообраќај (затоа што е 

електрифициран и автоматизиран); 

+ единечната цена за превоз (ден/тон или ден/патник) е ниска, а 

посебно при истовремен превоз на големи количини товар и голем 

број на патници на поголеми растојанија; 

+ прилично е отпорен на временските непогоди и климатските услови; 

+ шинскиот превоз е посигурен и побезбеден; 

+ проста е организацијата на шинскиот сообраќај и големи се 

можностите за контенерзација, автоматизација и усовршување; 

+ едноставна е организацијата на работите на безбедноста во 

сообраќајот во шинскиот превоз; 

– шинскиот превоз е крут превоз – не е еластичен во поглед на 

патиштата (се вози само по пруги), средствата (шините се движат 

само од страна на стандардизирани локомотиви и вагони кои се 

сопствеништво на државата или на големите претпријатија), ниту 

корисниците (возни лица се само професионалци); 

– не е прилагодлив на поединчените потреби на корисниците, туку 

поединечните корисници се прилагодуваат на шинскиот превоз 

(време на тргнување, патишта, места на застанување, влез/излез на 

патниците итн.); 

– застанувањето во станиците ги зголемува трошоците на превозот и 

значително ја намалува брзината на патувањето; 

– скапи се превозите на мали количини на мали растојанија; 

– скап е превозот на празни возила; 
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– не е превоз од врата до врата, туку мора да се комбинира со патниот 

сообраќај; 

– воспоставувањето на шинскиот превоз и одржувањето на 

инфраструктурата се скапи, па може да се оправда само со масовни 

превози. 

 

Идното место и улога на шинскиот превоз во сообраќајниот систем 

 

 Наведените предности и недостатоци на шинскиот превоз го одредуваат 

неговото идно место во сообраќајниот систем. Шинскиот превоз е предодреден 

за брзи, удобни, концентрирани (масовни) превози на роба и патници на големи 

растојанија. Шинскиот превоз не е предвиден за мали количини на товар и 

патници, ниту за дисперзирани (расфрлени) превози, не е прилагоден на 

барањата за поединечно мали превози, ниту превози од врата до врата. Затоа сè 

почесто се комбинира со патниот сообраќај кој ќе ги преземе дисперзираните 

превози на кратки растојанија и непланираните превози. Современите брзи 

пруги се посебно скапи во изградбата и одржувањето и може да се оправда само 

на магистралните правци со станиците на мали растојанија. Поради брзината и 

сигурноста шинскиот превоз ќе биде сè позначаен за стопанството. Брзите пруги 

ќе ја забрзаат светската меѓународна поделба на работата, но и процесите на 

поделба на работата ќе го забрзаат понатамошниот развој на железницата и ќе ја 

олеснат ваквата позиција на шинскиот превоз во сообраќајниот систем. 

 

1.3.3. Воден сообраќај 

 

Историјат на водниот сообраќај 

 

 Гледајќи стебла како пливаат во вода и птици или животни на стеблата, 

праисторискиот човек оваа идеја ја искористил и направил сплав и првиот брод. 

Длабејќи го стеблото го снижил тежиштето и обезбедил стабилност. Потоа 

почнал да весла со рацете, со гранки, па со вистински весла. Така сме ги добиле 

чамците со веслата, а потоа и поголемите бродови кои со векови владееле по 

морињата и реките. Египќаните пред 6.000 години знаеле за едро, а 

бродарството во античките држави овозможувало трговија и големи воени 

походи. Едрилиците долго после Фултоновиот параброд (1807 година) успешно 

им конкурирале на парабродите, така што парните машини се вградувале како 

помошно средство – додаток на едрилиците. Требале околу 100 години 

парабродите да се ослободат од едрилиците. Првиот параброд со пропелер 

запловил во 1863 година. Англискиот инженер за бродоградба Брунел во 1838 

година го конструирал првиот современ челичен параброд (со мостовска 

конструкција и дупло дно) кој го препливал Атлантикот за 13 дена и 3 часа. 

Челичните бродови ги преминуваат ограничувањата во големината и носивоста 

и конечно ги потискаат едрилиците. Од 1903 година се применуваат дизел 

моторите на бродовите, после Втората светска војна и бродовите на нуклеарен 

погон. Значи, паралелно со развојот на бродовите се зголемувале и нивната 

големина, носивост, сила, брзина и безбедност.  

 Водни патишта прво биле само природните сообраќајници: мориња, 

езера и реки. Дури во стариот Египет, Кина и Месопотамија се граделе канали – 

вештачки пловни патишта за да се обезбеди континуитет на водниот сообраќај. 

Подоцна, со доминација на големите бродови, овие канали се напуштени или се 
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зголемени. Градени се и нови канали. Лудвиговиот канал Рајна – Мајна – Дунав 

е отворен во 1864 година. Меѓутоа, поради ограничувањата за големи бродови и 

конкуренцијата на железничкиот сообраќај, каналот во текот на Втората светска 

војна е напуштен. Нов, поголем канал е пуштен во сообраќај во 1992 година и 

овозможува пловидба на бродови до 1.350 т носивост. Суецкиот канал, со 

должина од 160 км, отворен во 1869 година го скратува патот до Индија за 

околу 10.000 км. Панамскиот канал е пуштен во сообраќај во 1914 година и го 

скратува патот од источниот до западниот брег на Америка за околу 15.000 км. 

 

Специфичности на водниот сообраќај 

 

 Мали се отпорите на триење помеѓу водата и бродот, дури и кога цела 

површина на заронетиот дел од бродот ја допира водата. Големите бродови 

повеќе заронуваат во водата и се постабилни, без посебно зголемување на 

отпорот на триење. Практично, скоро да нема ограничувања за големите 

бродови. Големи се отпорите на средината при движење на бродот низ вода и 

тие растат пропорционално со квадратот на брзината.  

 Од овие основни законитости – особини, произлегуваат предностите и 

недостатоците на водниот сообраќај: 

+ водниот сообраќај обезбедува најефтин превоз при мали брзини; 

+ водниот сообраќај е погоден за многу масовни превози, затоа што 

тогаш се намалуваат поединечните трошоци на превозот; 

+ мали се трошоците за воспоставување на сообраќајот и не зависат од 

должината на пловниот пат (обично се сведуваат на трошоци за 

изградба на пристаништа); 

+ водниот сообраќај е погоден за примена на механизација и 

контејнери; 

+ водниот сообраќај е погоден за комбинација со останатите видови на 

сообраќај (интегрален транспорт); 

+ при поволни временски прилики водниот сообраќај е безбеден; 

– водниот сообраќај е бавен, затоа што отпорот расте со квадратот на 

брзината; 

– водниот сообраќај е ограничен на природните пловни патишта 

(мориња, реки, езера) и скапи вештачки канали; 

– климата и временските прилики значително влијаат на одвивање на 

водниот сообраќај (лед, магла, ветрови, олуи, водостој итн.); 

– водниот сообраќај не е вистински транспорт од врата до врата, затоа 

што најчесто мора да се комбинира со железничкиот и патниот 

сообраќај; 

– скапи се превозите на мали количини на мали растојанија. 

 

Идното место и улога на водниот превоз во сообраќајниот систем 

 

 Уважувајќи ги предностите и недостатоците на водниот сообраќај, може 

да се дефинира неговото идно место и улога во сообраќајниот систем: 

- поврзување на острови и региони раздвоени со вода на кратки 

растојанија,  

- поврзување кога цената е поважна од брзината, а водните патишта 

постојат, 
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- превоз на огромни количини ефтина и нерасиплива роба (песок, нафта, 

руда и сл.), 

- превоз на суровини кои дозреваат или се доработуваат во текот на 

превозот, 

- рекреативен превоз и сл. 

 

Водниот сообраќај не е погоден за превоз на патници, освен во случаите: 

- кога не постојат други видови на превоз,  

- ако водниот пат е значително пократок (па и побрз) од копнениот пат, 

- кога се превезуваат патници со автомобили и багаж, 

- туристички патувања чија цел е живеење (уживање) на брод и сл. 

 

1.3.4. Воздушен сообраќај 

 

Историјат на воздушниот сообраќај 

 

 Вековната желба на човекот да лета е опеана во митот за Дедал и Икар 

кој опишува како Икар полетал со крилја од птичји перја и восок. Кога восокот 

се стопил, крилјата се распаднале и Икар загинал. Меѓутоа, Леонардо да Винчи 

ги дал првите научни работи во областа на астронаутиката. Тој ги проучувал 

обликот и начинот на движење на птичјите крилја, а потоа ги дал и првите 

скици за воздухоплов. Принципот на летање леталици потешки од воздухот го 

открил англичанецот Џорџ Кејли (1809 година). Меѓутоа, практичната примена 

на овие принципи се случиле значително подоцна. Првите едрилици без 

сопствен погон се конструирани во почетокот на 19 век. Вршени се бројни 

експерименти за да се покрене леталицата со човечка сила, парна машина и 

бензински мотор. Конечно, на 17 декември 1903 година, во Северна 

Каролина (САД), браќата Вилбур и Орвел Рајт ги направиле првите 

четири лета во траење од 12-15 секунди, остварувајќи брзина од 9 – 11 

км/час. 

 Во меѓувреме подобри резултати постигнале со леталици полесни од 

воздухот. Браќата Монголфије конструирале први балон со загревање на воздух 

(1783 година) кој за 25 минути прелетал 8 км. Две години подоцна (1785 година) 

сличен балон го прелетал каналот Ламанш. Воздушните бродови – дирижабли 

се конструирани 1884 година, но нив посебно ги развил грчкиот гроф Цепелин.  

 После успехот на браќата Рајт развојот на леталиците бил извесен: се 

зголемувале силата на моторот, брзината, висината и дометот. Првиот лет преку 

Атлантикот е остварен во 1927 година (релација Њујорк – Париз од 5.836 м, 

совладана е за 33,5 саати). Првиот млазен авион конструиран е во Германија, на 

крајот од втората светска војна (за потребите на америчката војска). Војните 

потреби, а посебно војните дале најмногу поттик за развој на 

воздухопловството. Значително подоцна дошло до прва примена во 

стопанството и за цивилни потреби. Југославија е вклучена во европската 

воздухопловна мрежа во 1923 година.  

 

Специфичности на воздушниот сообраќај 

 

 Воздухопловите се движат низ најретката средина – воздухот, па 

отпорите при движење се најмали. Воздухопловот е изложен на силата на 

гравитацијата која мора да ја совлада силата на потисок и силата на своите 
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мотори, а не се осврнува на подлогата. Со обзир на тоа дека воздухопловот е 

одвоен од подлогата, движењето не зависи од конфигурацијата и квалитетот на 

теренот. Затоа воздушните патишта се пократки од сите други. Од правите 

траси се отстапува исклучително поради безбедноста на летот или забраната за 

прелетување (градови и сл.). Конечно воздухпловите користат природни 

патишта кои не треба посебно да се градат, ниту да се одржуваат.  

 Од овие основни особини произлегуваат најважните предности и 

недостатоци на воздушниот сообраќај: 

+ најкратко време на превозот, а посебно на долги релации овозможува 

големи брзини (затоа што се мали отпорите на движење) и кратки 

патишта; 

+ мали се трошоците за воспоставување на воздушниот сообраќај 

(посебно на долги релации) и не зависат од конфигурацијата, 

проодноста на теренот, ниту од должината на релацијата; 

+ летовите со големите и тешки авиони се рентабилни само при големи 

брзини; 

+ авионскиот сообраќај е еден од најбезбедните гранки на сообраќај; 

– трошоците на одржување во воздухот се сразмерни со масата на 

возилата и времето поминато во воздух (затоа не е погоден за бавни 

превози на тешки товари); 

– времето на патување е долго на кратки релации (затоа што на времето 

на движење се додава и околу 1 – 2 саати потребни за доаѓање до 

аеродромот и подготовка за лет); 

– лош однос на бруто/нето маса, така што превозот на масата на 

воздухопловот ги зголемува единечните трошоци за превозот по тони 

нето маса; 

– климата и лошите временски прилики (магла, падавина, ветрови, 

олуја) значително влијаат на сигурноста (летовите се откажуваат) и 

безбедноста на летот; 

– воздушниот сообраќај не е вистински транспорт од врата до врата, 

туку мора да се комбинира со други видови на превоз, а посебно со 

патниот сообраќај. 

 

Идното место и улога на воздушниот превоз во сообраќајниот систем 

 

  Воздушниот сообраќај има многу важно место во сообраќајниот систем, 

а посебно служи за: 

- превоз на многу големи растојанија, 

- превоз на скапи роби и богати патници (чии големи заработки, преку 

заштедата во времето ги оправдува големите трошоци за превозот), 

- превоз на лесно расиплива роба (кај која брзината на превозот е 

приоритет), 

- поврзување на оддалечени острови и планети, 

- поврзување на неразвиени области со тешка конфигурација на теренот. 

Во понатамошниот развој на сообраќајот би требало да се имаат 

наведените специфичности на поедини гранки, а посебно разликите во 

потрошувачката на енергијата (Табела 1.1.), загадувањето на животната 

средина, брзината на превозот, прилагоденоста на корисникот, безбедноста во 

сообраќајот итн. 
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Табела 1.1. Релативни односи на специфичната потрошувачка на енергија по 

видовите на транспорт (како репер е земена потрошувачката кај железницата – 

со електрична влеча) 

 

Транспорт Потрошувачка по еден 

патник на километар 

Потрошувачка по еден 

нето тон на километар  

1. железница – електрична 

влеча 

1,0 1,0 

2. автобуси 3,5 12,9 

3. железница – дизел влеча 4,5 3,5 

4. патнички автомобил 10,8 22,9 

5. воздушен сообраќај 27,8 - 

6. поморски сообраќај - 1,3 

7. речен сообраќај - 3,7 

 

 Значи, секоја гранка на сообраќајот има свои специфичности 

(предности и недостатоци) кои го дефинираат нејзиното место во 

сообраќајниот систем. Понатаму сообраќајниот систем ќе се набљудува како 

една целина, а современата техничко-технолошки решенија сè повеќе ќе ги 

олеснуваат комбинациите на различни гранки на сообраќајот во секој 

поединечен транспорт (интегрален транспорт). Концептот на интегрален 

транспорт подразбира интеграција на транспортот и производство, како и 

интеграција на различни гранки на сообраќајот во секој поединечен 

транспорт, со цел најдобро да се искористат предностите на поедини 

гранки, а да се надминат и да се избегнат недостатоците. Во таа смисла, 

направен е историски исчекор во шеесеттите години на 20 век кога се 

прифатени стандардите во производството на палети и контејнери. Така е 

овозможена едноставна, ефтина и брза промена на превозните средства и 

преминување од една на друга гранка на сообраќајот. Така на секоја делница од 

патот се користи оптимално средство (вид, гранка) од превозот, а целта на 

превозот е да стане поефтин, побрз и побезбеден. 

 

1.3.5. Современи концепции на сообраќајната политика во Европа 

 

 Европската унија, па и другите европски држави сè повеќе ги 

координираат своите сообраќајни политики, така што да може да се дефинираат 

основните елементи на сообраќајната политика кои се општоприфатени во 

Европа.  

 Општата цел на глобалните сообраќајни политики е развој на 

сообраќајниот систем, а не поедини видови и гранки на сообраќајот. Државите 

обезбедуваат општествено рационална координација и насочување на превозот, 

а превозот се реализира на принципот на слободен избор на сообраќајното 

средство од страна на корисникот. 

 Земјите на ЕУ, но и другите европски земји ги ускладуваат своите 

сообраќајни политики, а посебно во поглед на развојот и унапредувањето на 

европскиот сообраќаен систем (изградбата на магистралните мрежи на патишта, 

пругите, цевоводите, каналите, воздушните коридори). Координирано се бираат 

оптимални магистрални правци, се обезбедуваат заеднички финансии, 

динамичко планирање на изградбата итн. Ова би требало да обезбеди што 

порационални текови на робата и патниците на нивото на Европа, да ја поддржи 
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меѓународната размена на роба, развојот на туризмот, стопанството, науката 

итн. 

 Сообраќајот стана област во која најбрзо се иде на меѓународна, а 

посебно на европска интеграција (единствени тарифи, единствен 

маркетинг, единствен менаџмент, единствена развојна политика, 

единствени стандарди за сообраќајните патишта и сообраќајните средства, 

единствена мрежа EURO CITY на возовите со висок квалитет итн). 

 Во таа смисла е прифатена политика и стратегија за развој на сообраќајот 

во ЕУ со која се предвидува и намалување на бројот на загинати во сообраќајот 

од 40.000 на 20.000 во периодот од 2001 до 2010 година.  

 Државите и другите субјекти (железничките управи и претпријатијата) 

посветуваат големо внимание на брзата модернизација на железничкиот 

сообраќај како основи на сообраќајниот систем. Во таа смисла се развиваат 

концепти на железница со големи брзини. Усвоени се заеднички европски 

критериуми кои предвидуваат големи брзини да се постигнуваат со изградба на 

нови пруги (за брзини преку 250 км/час) или со реконструкција на постоечките 

(за брзини до 250 км/час). 

 

1.4. РАЗВОЈ НА ТЕОРИСКИТЕ МИСЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО 

СООБРАЌАЈОТ (ПРИСТАПИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВО 

БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ) 

 

   Општеството секогаш не ги имало истите проблеми со безбедноста во 

сообраќајот (по вид и по обем). Овие проблеми не имале исто значење, ниту 

биле на ист начин третирани, ниту се на ист начин решавани. Развиените 

држави порано имале проблемите, порано го сфатиле периодот и тежината на 

проблемот со безбедноста во сообраќајот, па и порано пристапиле на негово 

решавање. Човештвото поминало неколку фази во решавањето на проблемите 

со безбедноста во сообраќајот. Иако овие фази може различно да се дефинираат, 

за наши потреби, ќе издвоиме четири основни  фази на развој на теориската 

мисла и пракса кај безбедноста во сообраќајот.  

  

1.4.1. Сообраќајните незгоди се ретки и поединечни случаи 

(што се случува?) 

 

 Во првата фаза (која траела до 1925/1935 година) автомобилите се 

користени по аналогијата со коњската запрега, а сообраќајните незгоди се 

евидентирани и следени како вид на кривичен настан. Дури ни во правилата 

на сообраќајот не се правени значителни разлики. Ова е разумливо, со обзир на 

бројноста и техничките можности на тогашните автомобили. Брзините биле 

ограничувани на 6 – 10 км/час (во населените места и за товарните 

автбомобили) или околу 10 до 20 км/час (патнички автомобили на отворени 

патишта). Со обзир на рачното производство на автомобилите, тој бил многу 

скап и третиран како исклучителна реткост и куриозитет. Степенот на 

моторизација бил под 25 моторни возила на 1.000 жители. Лицата кои користеле 

возило имале третман на имотни власници на возилата, што нив ги сместувало 

во многу висока класа на граѓани. Проблемите со безбедноста во сообраќајот се 

разгледувани како минливи „по себе“ и врзани за фазата на неприлагоденост на 

луѓето и возилата и обратно. Истражувањата на сообраќајните незгоди се 

сведувале на поединечни истраги на органите за гонење (полиција и судство) и 
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се однесувале пред сè на прашањето ШТО? (Што се случило?). Поединечни 

(сепаратни) напори за спречување на незгодите се темелеле на методот на обид 

и грешка. На базите на податоци за сообраќајните незгоди не им било 

посветувано никакво внимание (ниту пак постоеле). Само најтешките незгоди се 

евидентирале како вид на кривичен настан (се евидентирало само ШТО се 

случило). Во теоријата на сообраќајните незгоди прифатена е теоријата на 

случај, која подоцна е корегирана со теоријата на зараза. Несовршените возила 

не предизвикувале поголеми проблеми во безбедноста на сообраќајот во 

денешна смисла. Сите вниманија биле насочени кон проблемите кои се 

однесувале на сигурноста во работата и потребата од чести застанувања, 

поправки, проблеми со вклучување на моторот итн. Ова, со право се сметало за 

личен проблем на корисникот на возилото. Типичните контрамерки кои се 

врзуваат за првата фаза , се однесувале на воспоставување на технички барања 

во врска со возилата и на контрола на исполнувањето на овие барања. 

Доминирала доктрината на едно „Е“ (Engineering), а се воспоставила и 

доктрината на две „Е“(Engineering - Education).  

 Значи, во првата фаза, проблемот со безбедноста во сообраќајот е 

минимизиран и се врзувал за интересите на поединците. Првенствено се 

истакнуваат непосредните и лесно мерливи последици на сообраќајните незгоди 

(настраданите лица и материјалната штета). Ова било прифатливо, затоа што 

бројот на незгоди бил многу мал, дури и во светски рамки. Имено, правата 

евидентирана сообраќајна незгода со загинати лица се случила во Англија 

(Глазгов, 1834). Друга сообраќајна незгода со смртни последици се случила 62 

години подоцна (Лондон, 1896). На третата сообраќајна незгода со смртни 

последици човештвото чекало само 2 години (САД, 1898). 

       Првата фаза, за поголем број развиени земји траела до триесеттите 

години на 20 век. Во оваа фаза ниту доволно се цени значењето на сообраќајот, 

ниту посебно се истакнуваат проблемите со безбедноста во сообраќајот. 

Резултат од таквиот пристап бил постојаниот пораст на бројот на сообраќајни 

незгоди и нивните последици. Нагло растеле сите апсолутни и релативни 

показатели за (не)безбедноста во сообраќајот. Ова е прифатено како законитост 

– нужна последица од развојот на сообраќајот.  

 

1.4.2. Незбезбедноста во сообраќајот е општествен проблем 

(зошто се случува?) 

 

 Втората фаза (од 1925/30 до 1965/70) ја карактеризира масовно 

производство и нагли пораст на бројот на моторни возила во светот (од 25 

до 250 моторни возила на 1.000 жители), а посебно во развиените земји. 

Оваа фаза ја карактеризира и многу бурен развој на сите гранки на сообраќајот, 

изградбата на многу скапи и квалитетни патишта. Автомобилите се предмет на 

одушевување од околината. Ограничувањето на брзината од околу 20 км/час 

(која го причинувала растот на бројот на сообраќајни незгоди) сè повеќе 

заостанувала зад техничките можности на возилата и станувала неодржлива. 

Ова доведува до прав бум (пораст) на бројот на сообраќајни незгоди во светот, а 

посебно во развиените земји. Основната идеја на сообраќајното проектирање се 

сведува на прилагодување на човекот да управува со сите сообраќајни ситуации. 

Значи, во првата фаза се совладани проблемите на управување со возилото 

(возилата се на повеќе технички нивоа и едноставни се за управување) и сега 

вниманието се посветува на контрола и решавање на сообраќајните ситуации. 
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Поставени се темелите на доктрината на три „Е“(Engineering – Education - 

Enforcement). Прифатено е дека со сообраќајните ситуации може успешно да се 

управува (сообраќајот ќе биде безбеден), ако возилата и патиштата бидат добро 

проектирани (Engineering), ако луѓето бидат добро обучени (Education) и ако 

полицијата ги натера сите корисници на патот да ги почитуваат правилата на 

сообраќајот (Enforcement). Во таа смисла почнува да се придава големо 

внимание на проектирањето на возилата и патот, да се оспособуваат возачите и 

да се контролира сообраќајот. Во решавањето на проблемите, покрај 

правниците, вклучени се инженери (проектанти на патот и возилото) и 

психолози (обликување – прилагодување на личноста). 

    Сè повеќе проблемот на безбедноста во сообраќајот се признава како 

значаен општествен проблем (а не само проблем на поединците), но можностите 

за решавање и понатаму се врзуваат за поединците (се толкува како недостаток 

на вештини или непочитување на правните и моралните норми). Се 

воспоставуваат првите национални бази на податоци за сообраќајните незгоди. 

Сè повеќе внимание се посветува на стручната анализа на сообраќајните 

незгоди, откривање на нивните причини и одговорите на прашањето 

„ЗОШТО?“. Оваа фаза ја карактеризираат координираните напори да се намалат 

страдањата во сообраќајот, но на доброволна основа. До израз доаѓа теоријата 

на склоности. Големо внимание се посветува на откривањето и заштитата од 

возачите кои се склони на сообраќајни незгоди (рецидивисти). Значи, во оваа 

фаза сè повеќе се истакнува значењето на сообраќајот за развој на општеството, 

но не се сфаќа сериозноста од негативните ефекти во сообраќајот, па недоволно 

се цени значењето на безбедноста во сообраќајот. 

 Понатаму се развиваат теоријата и праксата, но и независно и изолирано. 

Резултат од вкупните напори бил ублажувањето на порастот на бројот на 

сообраќајните незгоди, но и нагли пораст на бројот на настрадани во нив 

(поради големите брзини). Апсолутните показатели за безбедноста во 

сообраќајот (број на незгоди, број на настрадани во незгодите итн) растат 

прогресивно (побрзо од линеарниот раст), додека релативните показатели 

(бројот на незгоди на 100 илјади жители, бројот на настрадани на сто милиони 

возило километри итн) растат дегресивно (побавно од линеарниот пораст). 

Значи, првиот пат започнало ублажување на растот на показателите на 

безбедноста во сообраќајот. 

 

1.4.3. Први обиди за управување и задржување на растот на сообраќајните 

незгоди (како се случува)? 

 

 Во третата фаза, која започнува во шеесеттите година (од 1965/70 до 

1980/85) продолжува развојот на сообраќајните потреби, порастот на возилата 

(од 250 до 500 моторни возила на 1.000 жители) и понатамошен развој на 

сообраќајот. 

 Сè посериозно се прават обиди (и се успева) за управување со 

сообраќајот на патот. Како основна идеја за управување се одредува 

намалувањето – елиминирањето на ризикот од сообраќајниот систем. Во 

решавањето на сообраќајните проблеми (покрај проектантите на патот, 

проектантите на возилото и психолозите), сè почесто се вклучуваат 

сообраќајните инженери, стручњаци од сообраќајната медицина и применета 

статистика и математика. Штетните последици од сообраќајот, нараснале до таа 

мерка што станале еден од централните проблеми на развојот на сообраќајот (па 
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и вкупниот општествен развој). Сè повеќе внимание се посветува на 

загадувањето на животната средина (бучавата, издувните гасови и другите 

природни материјали). Меѓутоа, овој период го карактеризира феноменолошки 

пристап на изучување на штетните појави во сообраќајот. Имено, појавите само 

се опишуваат и дефинираат како проблеми. Се изучуваат само „надворешните 

видливи обележја на појавите“. 

 На корисниците на возилата им се признава активна улога во системот 

(возач). Сфаќајќи го големиот расчекор помеѓу природата на човекот и 

техничките карактеристики на возилата, сè повеќе се наметнува потребата од 

внимателно и стрпливо користење на возилото. Како причина за небезбедноста 

во сообраќајот се прифаќаат проблемите и несовршеноста на системот човек-

возило-околина. Во истражувањата се наметнува cost/benefit анализата со цел да 

се одговори на прашањето „КАКО да се спречи незгодата?“. програмираните 

акции и напори полека добиваат заокружена форма и стануваат составен дел на 

сообраќајната политика. Како типични контрамерки се појавуваат 

комбинираните модели и шеми за намалување на ризикот во сообраќајот.  

 Започнува системски пристап во решавањето на проблемите со 

безбедноста во сообраќајот. Внимателно се воведуваат заштитни мерки во 

сообраќајот, како на пример: ограничувањето на брзината, сигурносните појаси, 

кациги, раздвојување на моторниот од останатиот сообраќај, стандардни во 

поглед на безбедноста на возилата, законско ограничување на употребата на 

алкохол за возачите итн. Новите мерки се обично рестриктивни и/или скапи, 

што наидува на отпор кај корисниците. Се активираат поединчени институции и 

се задолжуваат за следење на поедини сегменти со безбедноста во сообраќајот.  

 Се усогласуваат дефинициите за основните поими (сообраќајна незгода, 

загинати во сообраќајна незгода итн) и национални евиденции на сообраќајните 

незгоди. Првите резултати се постигнуваат во мултидисциплинарно 

истражување и анализа на причините на сообраќајните незгоди. Посебно 

внимание се посветува на човеќкиот фактор. Се открива дека се почести 

здружените грешки на возачите и другите учесници, отколку нивните 

поединечни грешки. Неколку теории се обидуваат да го опишат влијанието на 

однесувањето на човекот врз безбедноста во сообраќајот, а посебно улогата на 

човечкиот фактор во настанувањето на сообраќајните незгоди. 

 Врз основа на емпириски истражувања, теориски формулации и модели 

кои користат статистички анализи, стручно се доаѓа до најефикасните мерки и 

модели на заштита. Вака на стручњаците им се даваат добри аргументи за 

воведување на нови и се менуваат постоечките правила во сообраќајот. Ова 

поврзување на теоријата со практиката довело до тоа применетите мерки сè 

повеќе да се втемелуваат на теорија и истражувања. Меѓутоа, научните знаења, 

најчесто, се врзувале за поединечните мерки и проблеми.  

 Иако ваквите напори дале добри почетни резултати, многу брзо 

произлегло дека нивниот ефект не е траен и бележен е понатамошен раст на 

штетните последици, а посебно порастот на бројот на сообраќајните незгоди. 

Значи, во оваа фаза посебно се цени значењето на сообраќајот, а сè почесто се 

прифаќа и значењето на безбедноста во сообраќајот. Меѓутоа, не созреала 

свеста за можностите од управување во оваа област. Продолжил растот на 

апсолутните показатели на безбедноста во сообраќајот (бројот на незгоди, 

бројот на настрадани итн), но се намалуваат релативните показатели. (бројот на 

незгоди на милион возила, бројот на настрадани на 100 милион возило 

километри итн). Намалувањето на релативните показатели (преку задолжителен 
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пораст на апсолутните показатели) е прифатено како законитост и цел кон која 

се тежнеело. 

 

1.4.4. Заштитниот систем овозможува намалување на бројот и последиците 

на сообраќајните незгоди (систем на управување) 

 

 Во четвртата фаза (од 1980/85) и понатаму расте бројот на возилата 

(преку 500 моторни возила на 1.000 жители). Сообраќајот и сообраќајните 

проблеми стануваат доминантни и присутни во сите планови, во 

сообраќајната и вкупната развојна политика на општеството. Стручњаци од 

најразновидни професии (покрај инженери, лекари и психолози, сè почесто се 

присутни и стручњаци од применетата технологија, системска анализа, 

социологија, теорија на комуникација итн) развиваат теории и модели на 

безбедноста во сообраќајот. Како конечна цел се дефинира управувањето со 

вкупните транспортни системи, така што да не се смета на неговиот развој, а да 

се подобри безбедноста во сообраќајот. Се земат во обзир и ризикот во 

сообраќајот, регулирањето на сообраќајот и транспортниот систем во целина. 

Последиците од сообраќајните незгоди се анализираат интегрално. Покрај 

материјалните последици (штетни, губитоци и трошоци), сè повеќе се уважуваат 

нематеријалните последици од сообраќајните незгоди (болка, патење, социјално 

загадување на животната средина итн). Лицата кои управуваат со возилата се 

третираат како корисници на патот, а автомобилите како потреба на 

современиот човек. Изложеноста на ризикот се поврзува со небезбедноста во 

сообраќајот. Базите на податоци се собираат систематски и повеќе 

димензионално, со нагласена потреба за воедначување на дефинициите и 

базите. Се воспоставуваат меѓународни бази на податоци за сообраќајот и 

сообраќајните незгоди: IRTAD (база на податоци за земјите на OECD), CARE 

(база на податоци за земјите членки на ЕУ) итн. Работите на безбедноста во 

сообраќајот се максимално децентрализирани и доаѓа до израз локалното 

управување. Контрамерките се преземаат на мрежата, преку водење сметка за 

цената и вкупните транспортни трошоци (временски губитоци, проблеми во 

проточноста на сообраќајот, пореметувања на сообраќајната мрежа и сл.). 

 Творците на сообраќајната политика сфаќаат дека сообраќајните незгоди 

сметаат да ги омаловажат сите користи кои општеството ги има од сообраќајот. 

Човечките, материјални, временски и други губитоци во сообраќајот се 

мобилизираат на изградбата и зацврстувањето на стабилните системи на 

заштита.  

 Се проценува дека сообраќајните незгоди до 1990 година однеле околу 

30 милиони животи. Во текот на 2002 година во судири на патот загинале 1,18 

милиони луѓе, околу 20 до 50 милиони биле повредени, милиони биле 

хоспитализирани со денови, недели или месеци, а околу 5 милиони доживотно 

се онеспособени. 

Во текот на 1990 година сообраќајните незгоди се искачиле на деветто 

место на светската листа на причинители на смртност (според изгубените 

години на живот). Се проценува дека до 2020 година ќе се искачат на трето 

место.  

Проблемите со безбедноста во сообраќајот се наметнуваат како 

приоритет во вкупната саообраќајна политика (па и пошироко). Прифатено е 

дека проблемите со безбедноста во сообраќајот може и да се предупредат, а не 

само дополнително да се опишуваат и толкуваат. Безбедноста во сообраќајот 
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влегла на голема врата во сите сообраќајни, но и урбанистички, економски и 

други планови. Се воспоставуваат поповолни вкупни односи измеѓу поедини 

гранки на сообраќајот (кои државата со низа мерки ги наметнува и ги одржува), 

безбедноста во сообраќајот станува значајна ставка во државните трошоци 

(државите трајно и поволно го решаваат финансирањето на безбедноста во 

сообраќајот), се основаат национални, па и мулти-национални научно-

истражувачки установи. Се собира, дотогаш невиден, научен и стручен 

потенцијал кој професионално се занимава со проблемите на безбедноста во 

сообраќајот. Овие установи, врз основа на непрекинато и сеопфатно следење на 

состојбата со безбедноста во сообраќајот во државата и во светот планираат и 

предлагаат многу широки мерки кои имаат за цел подигнување на нивото на 

безбедност во сообраќајот. 

Како резултат на овој нов пристап во решавањето на проблемите од 

безбедноста во сообраќајот се постигнуваат неверојатни резултати, кои се 

сведуваат на понатамошен развој на сообраќајот, преку непрекинато 

намалување на бројот и последиците на сообраќајните незгоди (дури и 

апсолутните вредности). Во оваа фаза сè повеќе се истакнува и социјалното 

загадување на меѓучовечките односи како значајна последица од сообраќајните 

незгоди и вкупниот сообраќај.  

На територијата на СР Германија, во периодот од 1972 до 1993 година за 

100 % е зголемен бројот на регистрирани моторни возила (од 16 на 32 милиони), 

а за 90 % е зголемен бројот на поминати километри (од 220 на 410 милијарди 

километри). Истовремено бројот на тешко повредени во сообраќајните незгоди 

е намален за околу 47 % (од околу 92,4 на 48,6 илјади тешко повредени во 

сообраќајните незгоди), а бројот на загинати е намален за околу 57 % (од околу 

9,5 на 4,1 илјада). Слични резултати биле постигнати и во другите развиени 

земји од Западот. 

 

- Овие истражувања и резултати кои се постигнати ја наметнуваат 

потребата од темел да се промени ставот за проблемите со безбедноста 

во сообраќајот. Наместо раното сфаќање на проблемите, нивното 

опишување и третирање како повеќе законитости (Божјо давање), 

прифатен е ставот дека со безбедноста во сообраќајот може да се 

управува.  

 Значи, безбедноста во сообраќајот не е дадена од Бога и од нас независна 

појава. БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ Е ОПШТЕСТВЕН ФЕНОМЕН СО 

КОЈ МОЖЕ ДА СЕ УПРАВУВА! 

 

1.5. ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА 

БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

 За да може со некој систем успешно да се управува, неопходно е да се: 

- познава постоечката состојба, 

- дефинира саканата состојба и  

- изберат управувачки мерки со кои постоечката состојба ќе се приближи 

на саканата. 

Во областа на безбедноста во сообраќајот може слично да се дефинира 

поимот на управување. Значи, за да се управува со состојбата со безбедноста во 

сообраќајот, неопходно е добро да се познава постоечката состојба, реално да се 
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дефинира саканата состојба и да се преземат мерки постоечката состојба да се 

приближи на саканата.  

При дефинирање на постоечката состојба неопходно е да се воочат и 

основните тенденции во развојот на појавата, за да може да согледаат целите и 

ефектите од управувањето. Значи, постоечката состојба подразбира и прогноза 

на развојот на појавата на основа на постоечката состојба (на пример, 

прогнозата на бројот на сообраќајните незгоди и нивните последици, под 

претпоставка да се продолжи постоечкиот тренд, т.е. ако не се преземаат 

никакви мерки). Во светот се развиени и прецизно дефинирани постапките на 

истрага на сообраќајните незгоди и следење на постоечката состојба. Денес е во 

тек ускладувањето на овие постапки на ниво на Европа, па и пошироко. Многу е 

важно сите земји своите постапки да ги прилагодат на постапките кои се 

применуваат во Европската Унија, со цел резултатите да може да се споредуваат 

и коректно да се дефинира саканата состојба. Ова може да подразбира 

редефинирање на основните поими (поимот на сообраќајна незгода, поимот на 

настрадани, поимот на материјална штета и др.), редефинирање на 

методологијата на евидентирање на сообраќајните незгоди, редефинирање и 

стриктно почитување на процедурите за увид и разјаснување на сообраќајните 

незгоди и слично. Позитивните ефекти на овие мерки нема брзо да се воочат, а 

напорите за нивно преземање се големи. Меѓутоа, усогласувањето на ниво на 

Европа е предуслов за користење на проверената методологија на управување 

со безбедноста во сообраќајот.  

При дефинирање на саканата состојба би требало да се дефинира визија и 

цели на управување. Визиите се дефинираат без временски рокови и без 

конкретни вредности (на пример, визија се безбедни патишта, технички 

исправни и безбедни возила итн.). Целите се прецизни, временски ограничени и 

обично дефинирани со одредени вредности (на пример, во наредните 5 години 

да се намали бројот на загинати за 40 %, во наредните 10 години да се намали 

бројот на незгоди со настрадани за 50 % и сл.). Саканата состојба во безбедноста 

во сообраќајот би требало да се дефинира за период од најмалку 5 години, а во 

зависност од постоечката состојба, од досегашните резултати во управувањето, 

од општите прилики во земјата и расположенијата да се вложува во оваа област. 

Притоа, би требало да се имаат во предвид дефинираните цели и соодветните 

ефекти кои се постигнати во првата фаза од управувањето, во развиените земји. 

Многу е важно саканата состојба да се дефинира што пореално, така што со 

негова реализација се оправдуваат вложените средства и се стекнува уверливост 

на сите субјекти во сообраќајот и општеството во целина. 

До оптимални управувачки мерки можеме да дојдеме врз основа на 

согледувањата и сеопфатните анализи на стратегија и програма кај 

безбедноста во сообраќајот во развиените земји, како и ефектите од нивната 

примена во некои земји во развој и на основа на сопствените истражувања и 

искуства.  

Првиот чекор кој би требало да се преземе во безбедноста во сообраќајот 

би бил стручно осмислување и усвојување на стратегијата и програмата на 

безбедноста во сообраќајот. Притоа, би требало да се имаат во предвид 

препораките на ООН, искуствата на развиените земји и нашите зпецифичности. 

Како пример, националната програма за подигунување на нивото на безбедност 

во сообраќајот кој е развиен во TRRL (Лондон), а кој ООН го прифатиле како 

препорака, ги опфаќа следните фази: 
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- анализа на постоечката состојба и дефинирање на природата и 

големината на проблемите,  

- формирање на работни групи за истражување и оценка на проблемите, 

- дефинирање на улогата и изворите на финансирање на националното 

тело за безбедност во сообраќајот NRS (National Road Safety Council), 

- развој на законодавството во оваа област (правно втемелени во NRSC), 

- основање на NRSC и обезбедување на техничка, финансиска и секаква 

друга поддршка, 

- основање на други координациони тела, 

- осмислување на програми за итни, краткорочни мерки, 

- подобрување на собирањето на бази на податоци и  

- примена на приоритетни мерки и развој на петтогодишна Програма. 

Владата би требало веднаш да формира стручен тим, кој, во што 

пократок период, ќе ја согледа состојбата со безбедноста во сообраќајот, ќе је 

подготви националната политика и стратегијата за безбедност во сообраќајот. 

Стратегијата за безбедност во сообраќајот (за период од 5 до 10 години) би 

требало да ја усвои Парламентот и да ја задолжи Владата за спроведување. 

Владата, во склад со усвоената стратегија, треба да донесе конкретен 

Национален извршен (акционен) план за безбедност во сообраќајот за период од 

1 до 2 години и да започне со негова реализација. Сите субјекти од безбедноста 

во сообраќајот треба да донесуваат свои програми и планови со кои ќе се 

опфатат конкретни мерки и задачи што им ги поставила Владата. 

 

1.6. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И СОСТОЈБАТА  

СО БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

 Како резултат на промената во сфаќањето на можностите со 

управувањето и редефинирањето на целите со управувањето, остварени се 

значајни позитивни, практични резултати. Овие позитивни резултати 

првенствено се врзуваат за најразвиените земји. Од друга страна, праксата на 

земјите кои не го сфатиле овој приоритет и понатаму заостанува. 

 Благодарејќи на непрекинатите (и сè пообемни) истражувања во областа 

на безбедноста на сообраќајот, како и со доследни спроведување на стратегијата 

за безбедност во сообраќајот, развиените земји успеале да го променат трендот 

во развојот на бројот на сообраќајните незгоди и нивните последици. После 

трендот на непрекинат пораст на бројот на незгоди од 1960 година се бележат и 

првите намалувања на бројот на незгодите и настраданите во нив. Од друга 

страна, неразвиените и земјите во развој тргнуваат од првата фаза во 

решавањето на проблемите со безбедноста во сообраќајот. Смртноста во 

сообраќајните незгоди се сели „на југ“, кон земјите во развој, за потоа и кон 

неразвиените. Крајот на 20 век во сообраќајните незгоди „на југот од планетата“ 

гинеле преку 70 % од сите загинати во незгодите, преку тенденција на 

понатамошен пораст на овој процент. Додека во Етиопија се забележани 192 

загинати на 10.000 возила, во Јапонија и Австралија оваа стапка изнесува 

само 1,9. според проценките на лондонската TRRL (Transport Road Research 

Laboratory, 1990), земјите во развој на сообраќајните незгоди трошеле околу 53 

милијарди долари (годишно), со тенденција за брз раст. 

 Структурата на настрадани на „северот“ и на „југот“ битно се разликува. 

Во земјите во развој околу 15 % од сите загинати во сообраќајните незгоди се 
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деца, а во развиените земји овој процент е околу 6 %. Преку 90 % од загинатите 

деца во сообраќајот загинале во неразвиените и земјите во развој. 

 

1.6.1. Основни обележја на безбедноста во сообраќајот во одбрани земји 

 

 Врз основа на официјални извештаи кои ги објавуваат Обединетите 

нации, како и националните извештаи може да се следат ефектите од мерките 

кои се преземаат во оваа област. Во Табелата 1.2. даден е преглед на бројот на 

сообраќајните незгоди со настрадани лица во сообраќајните незгоди. На 

дијаграмот 1 прикажан е бројот на евидентирани сообраќајни незгоди со 

настрадани лица во неколку држави. 

 Со едноставна анализа на овие показатели може да се заклучи дека 

развиените земји, на своите примери, покажале дека трендот на пораст на бројот 

на сообраќајните незгоди и нивните последици не мора да се прифати како 

нужност. Напротив, со добро осмислени сеопфатни програми, ваквиот тренд 

може радикално да се измени. 

 

Табела 1.2. Вкупен број на незгоди со настрадани лица  

во одбрани развиени земји во периодот од 1955 до 2005 година 

  
држава 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 

Австрија   44970 51631 49132 46214 46275 46338 38956 42126 42657  

Белгија 39144 60200 73255 76968 60376 60758 54826 62446 50744 49065 43565  

Канада     154874 184302 183423 182294   151321 151975 

Данска  17163 19932 19782 15929 12334 11502 9155 8373 7340 6207  

Финска   12221 11439 10337 6790 7759 10175 7812 6633 6767  

Франција 140232 141309 210754 228050 251192 241049 191096 162573 132949 121223 85390  

Германија 278944 335509 316361 377610 337732 379235 327745 340043 388003 382949 339310  

Грција   14093 18289 15895 18233 21537 19609 22798 23001 15514  

Италија  156520 166093 173132 168383 163770 157786 161782 182761 229034 224553  

Холандија  43472 54896 58883 52365 49396 42348 44892 42641 37946 31635  

Норвешка 4128 5105 6561 9266 8784 7848 8975 8801   8194 7865 

Португалија  12537 16538 22662  54119 58206 45110 48339 44159 38930  

Шпанија   48817 57968 62123 67803 81234 101507 83586 101729 98243  

Шведска  17223 18144 16636 16047 15231 15929 16975 15626 15770 18029  

Швајцарија 22396 26984 23729 28651 24072 25649 24302 23832   22891 21706 

Турција 5920 5423 9569 12644 46643 36960 63473 115295     

В.Британија 217000 271787 299229 267457 246286 257282 251424 265600 237336 242117 213043  

ЈугославијаMK 2905 9669 20220 35948 39137 47762 41642 47567     

Србија      14579 13165 15604 10528 12749 13373 12752 

САД 911350 931100 1190240 1344970 1239152 2074257 22411000    1900000 1855000 

 

Табела 1.3. Вкупен број на загинати во сообраќајните незгоди  

во одбрани развиени земји, во периодот од 1955 до 2005 

 
држава 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Австрија 1485 1918 1829 2238 2203 1742 1361 1391 1210 976 768 

Белгија 828 1097 1392 1544 2346 2396 1801 1976 1449 1470 1089 

Канада     6061 5461 4364 3960   2925 

Данска 605 735 1010 1208 827 690 772 634 582 498 331 

Финска 498 765 1049 1055 910 551 541 649 441 396 379 

Франција 8058 8295 12150 15034 12996 12384 10447 10289 8892 8079 5318 

Германија 12480 14406 12753 19193 14870 13041 8400 7906 9454 7503 5400 

Грција   760 931 1060 1225 1704 1737 2412 2037 1658 

Италија 5752 8197 8990 10208 9511 8537 7130 6621 7020 6649 5625 

Холандија 1552 1926 2479 3181 2321 1997 1438 1376 1334 1082 987 

Норвешка 213 310 423 560 539 362 402 332   224 

Португалија 520 641 920 1417 2676 2262 1875 2321 2711 1877 1247 
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Шпанија 1501 1706 2802 4197 4487 5017 4903 6948 5749 5777 4442 

Шведска 902 1036 1313 1307 1172 848 808 772 572 591 440 

Швајцарија 992 1269 1304 1694 1243 1209 908 954   409 

Турција 1247 1552 2564 3978 6054 4100 5477 6317    

В.Британија 5226 6970 7952 7499 6366 6239 5342 5402 3765 3580 3336 

ЈугославијаMK 556 1044 1737 3684 4241 5042 4142 4992    

Србија      1648 1448 1790 999 1048 841 

САД 36688 36399 47089 52627 44525 51091 43825 *   43443 

 

 Вакви промени во трендот на апсолутниот број на сообраќајните незгоди 

и нивните последици, значат дека од темел се менува ставот за можностите со 

управувањето со безбедноста во сообраќајот. Имено, во седумдесеттите година 

(додека ваквите – нови трендови не се установиле), било општоприфатено дека 

апсолутните показатели за безбедноста во сообраќајот (бројот на сообраќајни 

незгоди и нивни последици) мора да расте, како последица на растот на 

сообраќајните потреби и степенот на моторизација. Како основно достигнување 

во управувањето прифаќани се позитивни трендови во промената на 

релативните показатели (бројот на незгодите и големината на нивниот 

последици во однос на бројот на регистрирани возила или во однос на 

поминатите километри). Позитивните искуства на развиените земји во текот на 

седумдесеттите, а посебно во текот на осумдесеттите и деведесеттите години, 

значајно ја менуваат хипотезата за можностите од управување со состојбата во 

безбедноста на сообраќајот и на друг начин (значително поостро) се дефинираат 

целите на ова управување. 

 

 

 Од истражувањата може да се заклучи дека сообраќајните незгоди се 

најчеста причина за смртност на луѓето до 35 години од животот, односно дека 

во сообраќајните незгоди гинат млади луѓе. Имајќи го ова во предвид, 

сообраќајните незгоди се најзначајните причини за смртност на луѓето. 

 

1.6.2. Суштинска разлика помеѓу развиените и неразвиените земји во 

областа на безбедноста во сообраќајот 

 

 Со обзир на тоа дека не сите веднаш ја сфатиле суштината на новиот 

поглед на управување со состојбата во безбедноста во сообраќајот, во 

претходните триесетина години дошло до многу значајни диференцијации во 

светот. Достигнатото ниво на безбедност во сообраќајот е важен критериум за 

оваа диференцијација. Меѓутоа, уште позначаен критериум за диференцијација 

е погледот на можностите од управување во оваа област, односно остварената 

тенденција во претходниот период. Во најдобра позиција се оние држави кои 

во седумдесеттите години успеале да остварат први трајни резултати и да 

воспостават позитивни трендови во развојот на овие области. Денес нивото 

на безбедност во сообраќајот во овие земји е значително високо, со 

непроменет тренд на развој на сообраќајот. Од друга страна, нивната 

голема предност е воспоставениот стабилен и сеопфатен систем на 

општествена организација кој гарантира задржување на позитивните 

трендови во развојот на безбедноста во сообраќајот. 

 Денес се разликуваат три групи на држави од аспект на состојбата со 

безбедноста во сообраќајот: 

- држави кои не прифатиле дека може да се управува со безбедноста во 

сообраќајот, ниту започнале со управување, 
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- држави кои, начелно, прифатиле дека може да се управува со состојбата 

кај безбедноста во сообраќајот, но не реализирале систем за управување 

и 

- држави кои ја прифатиле можноста од управување и реализирање на ова 

управување. 

  Во првата група на држави спаѓаат неразвиените држави и некои земји во 

развој. Овие држави немаат развиени теориски мисли за безбедноста во 

сообраќајот, не ја развиваат теоријата, ниту теориските модели и процедури. Со 

обзир на тоа дека не се, ниту прифатиле можност да се управува со безбедноста 

во сообраќајот, овие држави не се обидуваат да изградат систем на заштита. 

Некои неразвиени држави, дури и не ги евидентираат сообраќајните незгоди 

како посебни настани. Обединетите нации многу работат на тоа да ги приунудат 

владите на овие држави да прифатат препораки за дефинирање на сообраќајните 

незгоди (и други поими) и да почнат да ги евидентираат и следат макар и 

најтешките сообраќајни незгоди. Исто така се вложуваат напори да се 

воспостави систем на следење и да се создадат први предуслови за управување 

во скора иднина. Резултат од ваквата состојба е катастрофалната состојба со 

безбедноста во сообраќајот во овие земји, која неконтролирано се влошува со 

наглиот пораст на степенот на моторизација. 

 

 

 Во втората група на држави спаѓаат најголемиот број од земјите во 

развој, како и т.н. земји во транзиција. Во овие држави се развива теориската 

мисла или се пренесува од развиените земји. Начелно е прифатено дека може да 

се управува со безбедноста во сообраќајот. Прифатени се одредени (многу 

шаренолики) дефиниции за сообраќајните незгоди и другите поими и овие се 

евидентираат и следат. Меѓутоа, не е суштински сфатено значењето на 

евиденцијата, тие не се достапни на стручната јавност, недоволно се користат и 

често се предмет на нестручно и пристрасно толкување. Заштитните механизми 

на безбедноста во сообраќајот не се ни формирани или не е започнато да 

функционираат како систем. Овие држави немаат национални тела за 

безбедност во сообраќајот или овие тела не се на соодветен начин формирани и 

немаат можност од стварно управување со состојбите. Не постојат сериозни 

научни институции кои би се занимавале со развој на теоријата и моделите, 

односно нивната имплементација. Затоа состојбата во безбедноста во 

сообраќајот во овие држави е многу променлива и не може да се каже дека тие 

успешно управуваат со оваа состојба. Секако подобрување на состојбата во еден 

период е случајна, стручно непротолкувана и не гарантира постојаност. По 

правило „успешен период“ заменува помалку успешен (што се толкува со некои 

надворешни фактори и виша сила) или многу неуспешен период. Сепак, во долг 

временски интервал се бележат негативни трендови: пораст на бројот и 

последиците од сообраќајните незгоди. 

 

 

-  Поранеешната СФРЈ спаѓала во втората група на држави кои начелно 

прифаќале дека може да се управува и се обидувала да управува со 

безбедноста во сообраќајот. Меѓутоа, овие држави, не развиле заокружен 

заштитен систем, па бројот на сообраќајните незгоди и нивните 

последици биле колебливи, но со тенденција на пораст. Овие земји, 

досега, не успеале трајно и квалитетно да управуваат со безбедноста во 
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сообраќајот. Дијаграмот го прикажува бројот на регистрирани 

сообраќајни незгоди со настрадани. СФРЈ од 1960 до 1990 

 

 Конечно, во третата група спаѓаат државите кои прифатиле дека може да 

се управува со безбедноста во сообраќајот, дека може да се намалуваат, дури и 

апсолутниот број на сообраќајните незгоди, бројот на настраданите лица и 

другите штетни последици. Многу силни научни институти и установи собираат 

голем број на научници од различни области и ја насочуваат нивната работа на 

развојот на теоријата и моделите на безбедноста во сообраќајот. Денес овие 

установи се основаат и како мултинационални или соединето и координирано 

делуваат во регионите и на континентите. Поради нивната сила и виталност, 

овие установи непрекинато, непристрасно и многу сеопфатно ја следат 

состојбата со безбедноста во сообраќајот, стручно водат непрекинати проекти 

во најразлични области од безбедноста во сообраќајот, сè повеќе се занимаваат 

со имплементирање на резултатите од истражувањето и нивно следење. 

Националните тела за безбедност во сообраќајот се формирани на сите нивоа и 

имаат најзначајна улога во управувањето со состојбата кај безбедноста во 

сообраќајот. Овие тела имаат политички углед (обично ги водат премиери или 

ресорни министри), стручни авторитети (ги собираат и ги финансираат сите 

научни потенцијали во државата и опкружувањето) и стабилната финансиска 

моќ и независноста од моменталната извршна власт (огромни средства од казни, 

такси гориво, сл. се слеваат во фондовите за безбедност во сообраќајот). Овие 

држави редовно донесуваат, на научни основи засновани, стратегии и програми 

за безбедност во сообраќајот, многу стриктно ги спроведуваат и непрекинато ги 

преиспитуваат и ги оптимизираат. Стабилните заштитни механизми опфаќаат 

најшироки структури и субјекти од државата. Од година на година објективно 

се следи, се преиспитува, се усовршува и се поправа работата на сите субјекти 

кај безбедноста во сообраќајот. Крајниот резултат од ваквиот исправен поглед 

на можноста од управување со безбедноста во сообраќајот е долгорочно 

позитивен резултат и трендови со намален број на сообраќајни незгоди и 

нивните последици, како и потврдени можности од стручна прогноза и 

уверливи анализи „ШТО АКО“. 

 

 Нашата земја е поблиску на втората отколку на третата група на држави. 

Кај нас скоро да не постојат научни установи кои систематски се занимаваат со 

изучување на проблемите на безбедноста во сообраќајот. Националното тело за 

безбедност во сообраќајот (советите за безбедност во сообраќајот) никогаш не 

биле сфатени, ниту реализирани на суштински коректен начин, немаат стручен, 

политички, ниту финансиски авторитет. Заштитниот механизам не заживеал 

како систем. Државите немаат прифатено политика, ниту стратегија за 

безбедноста во сообраќајот. Затоа нема прифатено ниту програми со кои би се 

систематизирале активностите на сите субјекти во оваа област. Поедини, многу 

важни субјекти се обидуваат со својата работа да преземат пошироки 

надлежности (на пример, полицијата) и да ја надополнат пасивноста на другите, 

што не може трајно да придонесе за развој на оваа проблематика. 
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1.6.3. Цена на управувањето со безбедноста во сообраќајот 

 

 Осмислувањето на стратегијата за безбедноста во сообраќајот и 

воспоставување на првите програми е скапо и ги надминува сите претходни 

поединечни вложувања. Неизвесноста на резултатите била фактор кој посебно 

ги оптоварувал оние кои први се одлучиле за вакви вложувања. Меѓутоа, 

огромен број на настрадани лица и износот на годишните материјални трошоци, 

штети и губитоци ги обврзувале да преземат нешто радикално. Денес, кога во 

светот се веќе тестирани програмите за безбедноста во сообраќајот и се знае 

дека дале задоволувачки резултати, многу е лесно да се определи за вложување 

во оваа област. Имено, доколку тргнат по патот по кој идат развиените земји, 

извесни се огромни заштеди кои за само неколку години ќе ги исплатат сите 

вложувања во системот на управување. Како пример, во Франција, благодарејќи 

на доследно спроведените програми на безбедност во сообраќајот, запрен е 

порастот на годишниот број на сообраќајни незгоди со настрадани, а затоа овој 

број е намален за околу 125 илјади (годишно) во однос на вредноста пред 30 

години.  

 Изворите на финансирање се едни од важните поволности кои идат 

на рака при реализација на програмите за безбедност во сообраќајот. 

Имено, сообраќајот може сам да се финансира со решавање на 

сообраќајните проблеми. Концептот по кој небезбедните учесници во 

сообраќајот ја финансираат безбедноста во сообраќајот е хуман, чесен и 

поддржан од страна на државната заедница. Во светот се посебно значајни 

следните извори: 

- казни и сите такси кои се во врска со небезбедното однесување се 

основни и најстабилни извори на финансирање на безбедноста во 

сообраќајот; 

- цената на погонското гориво е значително оптоварена со потребите од 

сообраќање и така посебно се финансираат трошоците за изградба и 

одржување на патиштата, 

- силната автомобилска индустрија го финансира решавањето на 

проблемите во областа на безбедноста на возилата, но и пошироко, 

- државите од посебни фондови (кои обично се создадени во областа на 

сообраќајот и во врска со сообраќајот) се финансираат и се насочуваат 

работите на безбедноста во сообраќајот. 

Од наведените извори може многу брзо да се формираат силни фондови 

кои ќе гарантираат непрекината грижа, создавање, следење и развој на 

заштитниот механизам за безбедноста во сообраќајот. 
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3. НАУЧНАТА ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

3.1. НАУКАТА И СООБРАЌАЈНАТА НАУКА 

 

 Со цел успешно да се изучува безбедноста во сообраќајот, неопходно е 

што покоректно да се дефинира оваа научна област, да се одреди нејзиниот 

предмет, методи и практични цели. 

 Науката е единствениот функционален систем на објективни човечки 

сознанија. Таа е систематизиран збир на знаења за објективната стварност до 

кои се дошло со примена на признатите научни методи на истражување, до 

одреден историски момент. Науката е збир на сите знаења за одредена тема. 

Науката постојано се унапредува и развива. Придонесот за науката го даваат 

научните работници, но и сите други кои ги воопштуваат своите и туѓите 

искуства.  

 Со пораст на човечкото знаење, се јавува потребата од разгранување на 

науката. Знаењето може различно да се систематизира во научни области и 

научни дисциплини. Денес е најчеста поделбата на природни, технички и 

општествени науки. При тоа ова разгранување би требало да се сфати условно. 

Имено, овие науки не претставуваат целосен функционален збир на сите 

знаења, не се потполно посебни, ниту независни една од друга. Би можело да се 

каже дека систематизирањето на знаењето во поедини науки е само условно. 

Секоја наука претставува само дел од систематизираните знаења, а не целовит 

систем. Секоја наука ги користи достигнувањата од останатите науки и своите 

резултати ги вградува во севкупниот фонд на знаења. Методите кои се развиени 

во една научна област се користат за решавање на проблеми во други научни 

области. Оваа меѓузависност и преклопување на поедини научни области и 

научни дисциплини се сè поизразени. Условното издвојување на науката е 

резултат на потребата да се одреди основниот предмет на истражување и 

методите кои претежно се користат, а не да се изолира еден дел на знаења, 

предмет на истражување или методи својствени за една наука.  

 Природните науки го сочинуваат делот од општиот систем на науки кој 

се занимава со проучување на природните закони и појави. Техничките науки се 

делот од истиот систем кој се занимава со проучување на техничките аспекти на 

производствениот процес. Конечно, општествените науки се делот од истиот 

систем на науки кој се занимава со проучување на односите и човековото 

општество. 

 Денес стануваат сè позначајни две особини на науката: 

специјализација и интердисциплинарност. Специјализацијата поразбира 

дека науката сè повеќе се разгранува специјализира. 

Интердисциплинарноста подразбира дека појавите и процесите мора да се 

проучуваат сестрано: од природно, техчничко и општествено гледиште. 

 Овие два процеси може да се анализираат на многу примери, па и на 

примерот на сообраќајната наука. Сообраќајната наука настанала во процесот на 

прераспределбана предметот на изучување на постарите научни области и 

дисциплини. Настанала како потреба да се специјализира знаење кое се 

однесува на многу важен предмет на науката (сообраќај), но и како резултат на 

интердисциплинарниот пристап на проучување на овие појави. Развојот на 

сообраќајот, порастот на општите знаења, а посебно порастот на знаењата 

кои се однесуваат на сообраќајот, условиле издвојување на посебна – 

сообраќајна наука. Таа настанала со издвојување, спојување и меѓусебно 
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преплетување на деловите на природните, техничките и општествените науки. 

Посебно ги опфаќа деловите од науката кои се однесуваат на природните закони 

на движење на телата низ различни средини (деловите на природните науки), 

техничко-технолошките услови на превозот, технологијата и организацијата на 

превозот (техничките науки), општествените рамки, условите и последиците на 

сообраќајните активности (општествената наука). 

 Сообраќајната наука (науката за сообраќајот) претставува 

потсистем на општиот систем на науки кој ги систематизира и 

понатамошно ги развива сите знаења за сообраќајот и во врска со 

сообраќајот. Иако сообраќајната наука е многу млада, таа е многу разгранета и 

понатаму се разгранува и развива. Денес во рамки на сообраќајната наука се 

издвојуваат се издвојуваат научни дисциплини: технологија на транспортот, 

планирање на сообраќајот, проектирање на сообраќајот, организација на 

превозот, економика на сообраќајот, ескплоатација и одржување на 

сообраќајните средства, управување со сообраќајните процеси, сообраќајна 

логистика, сообраќајна историја, сообраќајна географија, сообраќајно право, 

сообраќајна психологија, сообраќајна педагогија, регулирање на сообраќајот, 

теорија на сообраќајните текови, јавен градски превоз, безбедност во 

сообраќајот итн. Тешко е да се каже дали сообраќајната наука припаѓа на 

природните, општествените или техничките науки. Додека некои сообраќајните 

науки може да се сместат во техничките науки, други се сместуваат во 

општествените, трети во природните. Меѓутоа, повеќето научни дисциплини на 

сообраќајната наука не може да се сместат само во една група, затоа што 

опфаќаат сегменти на две или на сите три групи на науки. Таков е и безбедноста 

во сообраќајот. 

 

3.2. БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ КАКО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА 

 

 Безбедноста во сообраќајот е научна дисциплина која ја изучува 

меѓузависноста помеѓу сообраќајните и другите процеси во општеството, од 

една страна и штетните последици на сообраќајот, од друга страна. 

Изучува и се обидува да ги открие законистостите на настанување на 

штетни последици од сообраќајот, со цел оптимизација на сообраќајните 

процеси и намалување на штетните последици. Безбедноста во сообраќајот 

припаѓа на сообраќајната наука. 

 Безбедноста во сообраќајот не е независна, ниту изолирана научна 

дисциплина, ни во поглед на предметот на изучување, ни во поглед на методите 

на истражување. Таа на големо се потпира на достигнувањата и знаењата на 

природните, техничките и општествените науки. Безбедноста во сообраќајот е 

посебно поврзана со другите научни дисциплини кои припаѓаат на 

сообраќајната наука. Таа на големо ги користи достигнувањата на останатите 

научни дисциплини на сообраќајната наука: организација на сообраќајот, 

итегрален транспорт, сообраќајна логистика, регулирање на сообраќајот, 

сообраќајна психологија, сообраќајно право итн. Од друга страна, 

достигнувањата на безбедноста во сообраќајот се интегрираат и на големо се 

користат во наведените научни дисциплини. Оттука се јавува и честа конфузија 

дали безбедноста во сообраќајот припаѓа на регулирање на сообраќајот, 

организација на сообраќајот или некоја друга дисциплина, или овие дисциплини 

припаѓаат на безбедноста во сообраќајот. Сфаќањето на овие меѓусебни 

меѓузависности овозможува правилно да се систематизира  безбедноста во 
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сообраќајот, но и другите дисциплини на сообраќајната наука. Безбедноста на 

сообраќајот, како ретко која друга научна дисциплина, ги интегрира и ги 

користи знаењата до различни науки и научни дисциплини. Знаењата на 

природните науки, а посебно знаењата од математиката, статистиката, знаењата 

во врска со движењето и застанувањето, процесот на судир итн. ги сочинуваат 

основите на научната дисциплина безбедност во сообраќајот. Знаењата и 

достигнувањата во врска со сообраќајниот процес, принципите на работа на 

различните мотори, организацијата и експлоатацијата на сообраќајот, 

механизацијата и автоматизацијата на сообраќајните процеси, техничкото 

регулирање на сообраќајот се уважуваат во безбедноста во сообраќајот, како и 

знаењата во врска со општествениот развој, психологијата на личноста, 

менаџментот и управувањето, екологијата итн. 

 

3.3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

3.3.1. Предмет на безбедноста во сообраќајот 

 

 Во поширока смисла, предмет на безбедноста во сообраќајот се сите 

штетни последици од сообраќајот. Тука спаѓаат сообраќајните незгоди со сите 

лесно мерливи последици, заземање на животниот простор, исцрпување на 

природните ресурси и загадувањето на околината (бучава, издувни гасови и 

отпадни материјали кои потекнуваат од сообраќајот), негативните психолошки 

влијанија на сообраќајот врз поединци, негативното социјално влијание на 

сообраќајот, социјалното загадување на средината итн.  

 Во потесна смисла, предметот на безбедноста во сообраќајот се 

врзува само за сообраќајните незгоди или уште попрецизно за лесно 

мерливите последици од сообраќајните незгоди. Имено, сообраќајните 

незгоди се, на денешното ниво на развој, најзначајниот негативен ефект на 

сообраќајот и има смисла посебно да се истражуваат. До денес, најмногу се 

истражувани лесно мерливите ефекти на сообраќајните незгоди. Сепак, 

неекономските последици на сообраќајните незгоди сè повеќе го преокупираат 

стручното внимание, но и на најшироката јавност. Од друга страна, човекот 

пред сите други негативни ефекти, започнал сериозно да ги изучува 

сообраќајните незгоди. Во меѓувреме пораснале и останатите негативни ефекти, 

и со текот на времето, станувале сè позначајни. 

 

3.3.2. Цели на безбедноста во сообраќајот 

 

 Општата цел на безбедноста во сообраќајот е намалување на сите 

штетни ефекти преку непречено одвивање на сообраќајот. Ако се стесни 

предметот на безбедноста во сообраќајот, тогаш и целта може да се стесни 

на намалување на бројот и севкупните последици на сообраќајните 

незгоди. Меѓутоа, тоа се постигнува на два начина: намалување на бројот на 

сообраќајните незгоди и намалување на последиците од сообраќајните незгоди 

кои веќе се случиле. Во таа смисла се разликуваат активни и пасивни цели на 

безбедноста во сообраќајот. 

 Активната безбедност во сообраќајот има општа цел да спречува 

сообраќајни незгоди, односно да ја намалува веројатноста (шансата) за настанок 

на сообраќајните незгоди. Намалувањето на шансите за настанување на секоја 

незгода поединечно, придонесува и за намалување на бројот на сообраќајните 
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незгоди. На пример, со добра обука на учесниците во сообраќајот (посебно 

возачите и пешаците), со добро одржување на возилата и патот може да се 

намалат шансите некоја незгода да се случи. Така се намалува бројот на 

сообраќајните незгоди. 

 Пасивната безбедност во сообраќајот има општа цел намалување на 

последиците од сообраќајните незгоди кои се случиле. Имено, кога, сепак се 

случуваат сообраќајни незгоди, има смисла да се занимаваме со прашањето како 

може да се намалат последиците на тие незгоди, односно како да се намалат 

бројот на настрадани, да се намали тежината на страдање и да се намали 

материјалната штета во таа незгода. На пример, квалитетна обука на луѓето и 

укажување на прва помош, конструкција и употреба на системот за заштита на 

возилото (сигурносни појаси, воздушни преничиња, наслони за глава итн), 

концептот на самообјаснување (обележјата на патот дефинираат и објаснуваат 

очекување во проектирањето и експлоатацијата на патиштата) и упростените 

патишта (со благи косини на насипот, со ниски растенија околу патот, со 

посебни ленти за прифаќање на возилата кои слегуваат до патот итн) ги 

намалуваат последиците до сообраќајните незгоди кои се случиле. Треба да се 

воочи дека целите на активната безбедност во сообраќајот се присутни додека 

незгодата се случила, а пасивната безбедност во сообраќајот доаѓа до израз дури 

откако незгодата ќе се случи. Меѓутоа, секогаш мора да се имаат во предвид 

двата аспекти на безбедноста во сообраќајот. 

 

3.3.3. Активна и пасивна безбедност во сообраќајот 

 

 Условно, може да се разликува активна и пасивна безбедност во 

сообраќајот. Активната безбедност во сообраќајот е дел од научната 

дисциплина безбедност во сообраќајот која има за цел да ги спречува 

(превенција) или намалува бројот (редукција) на сообраќајни незгоди. 

Значи, збирот на мерки и активности со кои се придонесува за намалување на 

веројатноста да се случи сообраќајна незгода припаѓа на активната безбедност 

во сообраќајот. 

 Пасивната безбедност во сообраќајот има за цел да го намали бројот 

и тежината на последиците од сообраќајните незгоди кои веќе се случиле. 

Иако некои елементи повеќе придонесуваат за активната (исправноста на 

возилата, состојбата со патиштата, обученоста и психофизичката способност на 

возачот итн), а некои претежно придонесуваат за пасивната безбедност во 

сообраќајот (конструкција и опрема на возилата, опрема на патот и уреденост на 

просторот околу патот, обука на граѓаните во ургентната медицина итн), 

коректно е да се истакне дека повеќето елементи влијаат и на активната и на 

пасивната безбедност во сообраќајот. Овие влијанија може да бидат многу 

комплексни и нивното мерење е, по правило, многу скапо, а некогаш 

подразбира и методи на обид и грешка. Некои влијанија се откриваат дури 

после неколку години на следење и истражување. Многу ретко некои елементи 

на возилото, човекот, патот или околината во иста насока делуваат на сите 

фактори на безбедноста во сообраќајот. Чести се случаите на различни, па дури 

и спротивни влијанија:  

- различни – спротивни влијанија на активната безбедност во сообраќајот, 

во различни ситуации (на пример, употреба на светла денски го намалува 

бројот на челни судири, но го зголемува бројот на прегазување на 

пешаците), 
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- различни – спротивни влијанија на пасивната безбедност во сообраќајот 

(воздушните перничиња ги намалуваат повредите и смртноста кај 

силните челни судири – при употреба на заштитни појаси, но може да ги 

зголемат и последиците, или дури и да предизвикаат смрт на совозачот, 

кај некои мали судири – ако тој седи неправилно и не користи појас), 

- позитивно влијание на активната, а негативно влијание на пасивната 

безбедност во сообраќајот (на пример, внатрешното огледало во 

возилото ја намалува веројатноста за настанокот на некои сообраќајни 

незгоди, но може и да ги повредат лицата во возилото, при судир) и 

- негативни влијанија на активната, а позитивни на пасивната безбедност 

во сообраќајот (1. пример: употреба на мобилен телефон во текот на 

возењето ја зголемува веројатноста за незгода, но поседувањето на 

мобилен телефон овозможува брзо известување и ефикасно згрижување 

и спасување на повредените, 2. пример: воздушните перничиња 

негативно влијаат на активната безбедност, затоа што може непотребно 

да се активираат при преминување на ударни дупки или при слаби 

судири, но и позитивно влијаат на пасивната безбедност, затоа што, во 

просек, ја намалуваат смртноста и тежината на повредите кај силните 

судири). 

 

3.4. НАУЧНИТЕ МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

 Со обзир на претходно изложеното, јасно е дека безбедноста во 

сообраќајот користи многу разновидни научни методи, кои се својствени за 

природните, техничките и општествените науки. Сепак, може да се издвојат 

некои методи кои се најчести или се најзначајни во безбедноста во сообраќајот. 

Тоа се методот на апстракција, методот на анализа, методот на синтеза, 

индуктивниот и дедуктивниот метод, методот на експеримент  и методот на 

набљудување. 

 Метод (грчки methodos или лат. methodus – пат и начин на истражување) 

е постапка со коа се постигнува однапред поставена цел. Методот е смислено и 

планско постапување заради постигнување на некоја цел. Научниот метод 

може да се дефинира како севкупност од научни и технички постапки со 

кои се стекнува или се систематизира ново знаење за некој предмет на 

истражување. Во потесна смисла тоа е мисловна или практична постапка која 

овозможува да се дојде до знаење за предметот на истражување. Предметот на 

науката потполно се издвојува дури со нејзиниот метод, т.е. начин на кој таа го 

осознава предметот. Може да се разликуваат општи и посебни научни методи. 

Општите научни методи се истоветни во сите науки. На пример, општите 

логички методи се: анализа, синтеза, апстракција, генерализација, индукција, 

дедукција итн. Најчестите посебни научни методи во безбедноста во 

сообраќајот се: статистички метод, методот на експеримент, методот на 

набљудување, методот на анкета и интервју, методот на споредување 

(компарација) и методот на аналогија. 

 Секој метод кој се користи во безбедноста во сообраќајот има свои 

предности и недостатоци. Само со добра комбинација на методите доаѓаат 

до израз предностите и недостатоците на секој од методите. Така се 

зголемува уверливоста на вкупните резултати од истражувањето. Притоа, 

паралелно се користат како општите, така и посебните научни методи. 

Комбинираната примена на соодветните научни методи треба да гарантира што 
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поедноставо (оптимално) постигнување на целите на истражувањето, правилно 

поставување и тестирање на научните хипотези и сигурен пат до спознание. 

 Методологијата (грчки methodos – пат, logia – наука, знаење) е дел од 

логиката кој се занимава со со проучување на научните методи. Методологијата 

ги дефинира и опишува методите на спознание, ја изучува нивната заснованост, 

ефикасност, предности и недостатоци, вредности и области на примена. 

Методологијата треба да помогне во изборот на методите на истражување. 

Изборот на оптимален метод на истражување го олеснува истражувањето. 

Доследната примена на општите и посебните научни методи го овозможува и го 

олеснува користењето на туѓите резултати, но и другите да можат да ги 

користат резултатите од нашите истражувања. Методологијата би требало да 

гарантира уверливост на излезните резултати итн. Некогаш до исти резултати 

може да се дојде и поинаку, со несистематска работа, без примена на 

методологијата и методите. Меѓутоа, тоа не би било уверливо, може да биде 

случајно и не би имала некоја научна тежина. Да се користат вака добиените 

резултати во понатамошната работа, би било многу опасно во научна смисла. 

Затоа се важни методите и методологијата. 

Општата цел за примена на научните методи е сознанието. Во рамките на 

оваа цел може да се разликуваат барем три посебни цели:  

- да се опише појавата (дескрипција), 

- да се класификува (категоризација и типологија) и  

- да се протолкува и да се утврди законитоста: причинско-последичните 

односи и врски во рамки на предметот на истражување. 

Денес постојат два спротивни става за потребата и значењето на 

методологијата: 

- првиот е дека методот е непотребен, па треба да се потприме на 

интелигенцијата и слободното мислење, затоа што секој човек е свој 

методолог, 

- вториот е дека методот е неопходен за современа научна работа, затоа 

што единствено методот гарантира оптимален пат до спознание. 

Иако и првиот пристап има многу угледни заговорници, сепак 

преовладуваат приврзаниците на вториот став. Затоа, во продолжение, ќе бидат 

изложени посебните научни методи кои се користат во безбедноста во 

сообраќајот. 

 

3.5. МЕТОДИ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

3.5.1. Метод на мерење 

 

 Со мерењето се споредуваат непознати и познати еднородни 

величини. На пример, мерењето на должината се врши така што непознатата 

должина се споредува со позната должина – еталон (метро, линијар). Во 

недостаток на општоприфатени величини (еталони, стандарди) се користи 

релативно споредување на непознатите величини. На пример, не знаеме 

должина на делинца на пат, но со споредување се утврдува дали е помала од 

должината на друга делница. 

 Во безбедноста во сообраќајот, се применува методот на мерење. Се 

мерат различни величини. Како едноставни мерења во безбедноста во 

сообраќајот може да се навести следното: мерења кои се сведуваат на броење 

(број на незгоди, сообраќаен проток, број на настрадани во незгоди итн) или 
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прави мерења (количина на поедини отрови во издувните гасови или воздухот, 

брзината на движење на возилото, ширина на патот, радиуси на кривина итн). 

 Меѓутоа, посебно внимание заслужува мерењето на нивото на 

безбедноста во сообраќајот. Денес се користат различни методи на мерење на 

безбедноста во сообраќајот, но нема општоприфатен метод на мерење. Притоа, 

се користат директни и индиректни, апсолутни и релативни показатели на 

безбедноста во сообраќајот. Показателите се коригираат и пондерисуваат во 

зависност од конкретните услови и цели на истражување итн. Поради 

недостаток на општоприфатени еталони – мерки, често мерењето се врши така 

што се споредува непознатата величина со реперните величини. Изборот на 

реперни вредности е едно од чувствителните прашања кое мора да се реши 

пред или во текот на истражувањето.  

 

3.5.2. Статистички метод 

 

 Статистичкиот метод е незаобиколив метод во истражувањата во 

безбедноста во сообраќајот и подразбира обработка на примерокот. 

Сообаќајните незгоди, а посебно конфликтите во сообраќајот се погодни за 

примена на статистикиот метод поради својата масовност (статистиката се 

потпира на законите на големите бројки) и нумеричките обележја со кои може 

да се опишат (бројот на настрадани, бројот на незгоди итн). Примената на 

статистичкиот метод, а посебно точноста на заклучокот, зависат од 

начинот на формирање на примерокот и неговиот квалитет. Посебно се 

корисни случајните и стратификуваните примероци. Заклучоците се подобри 

ако примероците се поголеми и ако подобро ја претставуваат целината 

(репрезентативни примероци). За потребите на истражувањата во безбедноста 

во сообраќајот, во наши услови, може да се користат различни бази на 

податоци. 

 Единствениот информационен систем (ЕИС) на Министерството за 

внатрешни работи е база на податоци за сите евидентирани сообраќајни 

незгоди кај кои е вршен увид. Непосредно после сообраќајната незгода, 

полицијата пополнува статистички прашалник за сообраќајната незгода 

(полициски извештај) кој опфаќа однапред одредени податоци за местото на 

незгодата, за патот, за времето, за возилото, за лицата и за самата незгода. 

Претходно податоците се воделе само рачно. После воведувањето на 

компјутерите (осумдесеттите години на ХХ – тиот век), овие податоци се 

внесуваат во единствената автоматска база на податоци за сообраќајни незгоди. 

Во првиот период биле опфатени само незгодите со обележја на кривични дела, 

а денес, во Србија се евидентираат и други незгоди кај кои е вршен увид. Овие 

бази на податоци ги опфаќаат оние обележја на сообраќајните незгоди кои се 

евидентирани во СН – прашалникот. Примероците се многу поуверливи за 

анализа на надворешните обележја на сообраќајните незгоди кои можеле 

поуверливо да се евидентираат непосредно после незгодата (феноменолошка 

анализа). Меѓутоа, овие примероци не се квалитетни за детална анализа на 

околностите на настанување на незгодата, за прецизна анализа на местото на 

контакт, брзината на учесникот во незгодата, за анализа на пропустот итн 

(етиолошки и други анализи). 

 Дневните полициски извештаи опфаќаат основни податоци и опис 

на случувањата за сите сообраќајни незгоди кои се пријавени во МВР. Овие 

бази помагаат да се сфати настанот, да се одреди типот на незгодата, прецизно 
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да се одреди местото и времето на незгодата итн. Вака се евидентираат сите 

незгоди кои биле пријавени во полиција, без обзир дали е вршен увид. Вака 

формираниот примерок на незгоди го дополнува примерокот од ЕИС. 

Полицискиот извештај би требало да се достави на органите надлежни за 

патиштата (заради точна локација на незгодата), но и на централното 

статистичко биро (заради формирање на единствените бази на податоци). 

Полициските извештаи не се сеопфатни, ниту поуверливи во сите содржини. 

 Извештаите од здравствените установи пружаат квалитетни 

податоци за повредите на учесниците во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, 

овие евиденции не се организирани, ниту внесени во единствениот 

информационен систем. Затоа не е заживеано стварното користење на 

болничките извештаи во оперативни цели за анализата на состојбата со 

безбедноста во сообраќајот. Во иднина би требало да се унапреди и 

автоматизира овој систем на известување и да се усогласи со меѓународните 

стандарди. Од друга страна, би требало да се увезат во полициските извештаи. 

 Евиденциите на осигурувањето пружаат добри податоци за лесните 

сообраќајни незгоди кои ги расправале осигурувањата (кога не е вршен 

увидот, ниту покрената судска постапка). Меѓутоа, овие евиденции не се 

стандардизирани, ниту увезени во единствената база на податоци. Затоа слабо 

се користат.  

 Експертизите на сообраќајните незгоди пружаат најдетални  

податоци за сообраќајните незгоди, а посебно за начините на настанување 

на опасните ситуации, брзината, механизмот на судирот, пропустите на 

учесниците во незгодата и можностите од избегнување на незгодата. За 

потребите на истражувањето на сообраќајните незгоди се формираат посебни 

примероци кои ги дополнуваат првите бази на податоци. Овие бази на податоци 

не се стандардизирани, автоматизирани, ниту увезени. 

 Решените судски списи претставуваат посебна база на податоци врз 

основа на кои се формираат специфични примероци. Овие примероци се многу 

погодни за анализа на општоприфатените (правосилни) ставови за 

пропустите, за санкциите, за последиците и другите фини обележја на 

незгодата. Меѓутоа, ни овие бази не се автоматизирани, па не се користат 

доволно. 

 Денес и на меѓународен план се воспоставени квалитетни бази на 

податоци. Покрај базите кои се формираат врз основа на собирање и корекција 

на националните бази на податоци, важно е да се напомене дека постојат и 

посебни бази на податоци за сообраќајот и за сообраќајните незгоди. За 

значењето на овие бази говори и податокот дека нив ги поддржуваат OECD, UN, 

EU, CEMT и други институции. Најзначајната меѓународна база на податоци 

која опфаќа основни показатели за безбедноста на сообраќајот е IRTAD 

(International Road Traffic and Accident Database). 

 Со обработка на наведените примероци се овозможува сфаќање и 

анализа на појавите, воочување на величината на проблемите, анализа на 

просторните и временските распределби на незгодите, анализа на можностите 

од избегнување на овие незгоди итн. Посебно е значајно вака да се откријат 

законитостите на настанување на незгодите и овозможува научно дефинирање 

на мерките со цел намалување на бројот и последиците на незгодите. 

 Статистичкиот метод се користи и при примена на останатите методи. На 

пример, приманата на методот на анкета подразбира дека анкетните 

прашалници формираат примерок кој статистички се обработува.    
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3.5.3. Метод на анкета 

 

 Анкета (лат. inlquastia, фр. enqueta) е научен метод кој се состои во 

испитување на околностите на поедини случаи. Притоа, се користат следните 

техники: прашалник, интервју, скала на проценка и тестови. 

 Прашалникот е систем на прашања чија потребност за конкретното 

истражување е претходно утврдена. Прашањата во прашалниците може да 

бидат од отворен (испитаниците даваат слободен одговор), од затворен 

(испитаниците бираат еден од понудените одговори) или полуотворен тип 

(испитаниците бираат меѓу понудените одговори или даваат слободен одговор, 

ако ние еден од понудените одговори не им одговара). Ако на прашањата се 

одговара писмено, тогаш тоа се прашалници, а ако прашањата се поставуваат и 

одговорите се даваат усно, тоа се интервјуа. Скалите на проценка подразбираат 

дека на испитаниците им се задава да оценат некоја појава (на пример, на 

скалата од 1 до 5). 

 Колку што статистичкиот метод овозможува објективно согледување на 

појавите, остануваат непознати субјективните причини за страдањата во 

сообраќајот, причините за учеството на пропустот, ставовите за најважните 

околности на страдањето итн. Врз основа на објективните статистички методи 

не е можно да се проектираат оптимални контрамерки. Методот на анкета 

овозможува да ги согледаме одбраните делови на популацијата, а посебно: 

- ставовите на настраданите во околностите на нивното страдање, за 

мерките кои тие би ги прифатиле и контрамерките кои не би ги 

прифатиле, 

- ставовите на поедини категории на луѓе за пропустите и одговорностите 

на поедини субјекти (деца, возачи, родители, наставници, воспитачи, 

полиција итн), за контрамерките кои ги преземаат, за контрамерките кои 

ги предлагаат итн., 

- ставовите на возачите и другите учесници во сообраќајот (учесниците во 

незгодата, возачите кои често возат во опасни зони, кои припаѓаат на 

ризични групи, пешаците и останатите) за сфаќањето на проблемите, за 

тоа кои се опасни ситуации, кој прави пропусти и како тие да се 

надминат итн., 

- ставовите на стручњаци од најразлични профили (вештаци и други 

сообраќајни стручњаци, проектанти на режимот на сообраќај, стручњаци 

за планирање, полициски службеници кои вршат увид или анализираат и 

следат сообраќајни незгоди, судии, обвинители и други правници, 

претставници на одговорните субјекти итн.) за проблемите на 

безбедноста во сообраќајот и контрамерките кои би требало да се 

преземат. 

Научниот метод анкета за да даде вистински ефект неопходно е да бидат 

реално дефинирани очекувањата од анкетата, да се одберат и обучат анкетари и 

одбере популација која ќе биде анкетирана. Многу е корисно пред прифаќањето 

на анкетниот прашалник да се спроведе пилот (кратко) анкетирање со цел да се 

доработи анкетниот прашалник и попрецизно да се дефинираат очекувањата. 

 

3.5.4. Метод на научно набљудување (проучување на однесувањето и 

интеракција) 
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 Колку и да се значајни објективните услови за страдањата во 

сообраќајот, субјективните ставови на разни субјекти, однесувањето на 

учесниците во сообраќајот, анализата на сообраќајната ситуација и анализата на 

сообраќајните незгоди, може исправно да се врши само врз основа на 

набљудувањето. Научното набљудување посебно придонесува за 

проценување на безбедноста во случаите каде нема доволно други 

информации. Научното набљудување мора да биде добро осмислено и 

однапред испланирано, систематски и целисходно спроведено. Пред 

набљудувањето значајно е да се одреди времето, местото и начинот на 

набљудувањето. За време на набљудувањето, набљудувачот систематски и по 

однапред утврден план ги регистрира прецизно дефинираните податоци и 

формира документација. Оваа документација ќе послужи како основа за 

подоцнежните фази на истражување (собирање, средување и обработка на 

податоците и нивно научно толкување). Набљудувањето би требало да се 

реализира на местата со зголемена загрозеност, во време на страдање и на начин 

кој не влијае на однесувањето на набљудуваната група.  

 Набљудувањето може да трае долго, да се организира периодично, да се 

врши непосредно или со помош на современи средства и опрема. Однапред 

треба да се знае и реално да се согледаат сите ограничувања на овој метод. Со 

набљудувањето може да се комбинира и анкетата, а набљудувањето е посебно 

значајно во микроистражувањата. 

 Најчесто се применуваат следните видови на проучувања на 

однесувањето: 

 Длабински студии на конфликтите (In-depth conflict studies) се научни 

набљудувања насочени кој конфликтите во сообраќајот. Може да се опфатат и 

разговорите со учесниците во конфликтите. 

 Студии на интеракција (Interactional studies) се научни набљудувања 

насочени на интеракција помеѓу учесниците во сообраќајот меѓусебно или 

измеѓу учесниците и возилата, патот и околината. Позитивната интеракција 

придонесува за безбедноста во сообраќајот и обратно. Овие студии 

подразбираат научно набљудување, но и разговори и анкети. 

 Разговори (Interviews) се дел од темелна анализа и научно набљудување. 

Се спроведуваат во врска со незгодата, конфликтот или друга сообраќајна 

ситуација. Целта е да се сознаат ставовите и случувањата кои претходеле на 

ситуацијата, со цел подобро да се разберат факторите кои довеле до поедини 

ситуации, ставови и однесувања на поедини учесници во сообраќајот. 

 Анализа на однесувањето (Behavioural analyses) е многу значаен метод 

кој има за цел врз основа на познавањето на личноста (знаењето и ставовите), 

опркужувањето и обележјата на сообраќајната ситуација да открие и протолкува 

различни шаблони на однесување на луѓето, за да се проектираат што 

поефикасни контрамерки. 

 

3.5.5. Метод на експеримент 

 

 Експериментот е научен метод кој се состои во внимателно 

забележување на појавите и процесите, при што контролирано се менуваат 

условите и околностите. Експериментот однапред се планира, се реализира по 

утврдена процедура, стручно се набљудува и се следат важни обележја, а потоа 

се формира документација. За разлика од научното набљудување каде 

набљудувачот никако не влијае на развојот на појавата, кај експериментот 
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вештачки – планирано се делува на создавање и промена на условите. 

Методот на експеримент овозможува на непосреден начин да се дојде до 

причинско-последичните односи и врски. 

 Иако претходно со сомнеж се гледало на можностите на методот на 

експеримент во безбедноста во сообраќајот, денес тој е многу значаен и често 

незаобиколив научен метод во изучувањето на безбедноста во сообраќајот. 

 Посебно место имаат експериментите со возила. Денес во развиените 

земји со јака автомобилска индустрија (предничат САД, ЕУ, Јапонија и 

Австралија) се формираат силни научни институти за тестирање на возила. 

Основната цел на овие обемни и многу скапи тестови е да се открие што може 

да помогне, а што не, во превенцијата од сообраќајни незгоди (активна 

безбедност во сообраќајот), како и во намалување на бројот и сериозноста на 

повредите во незгодите, кои сепак се случуваат (пасивна безбедност). 

Тестирањето на возилата доживеало вистинска експанзија кога во 1992 година 

во рамките на Осигурителниот институт за безбедност на патиштата е отворен 

Центар за истражување на возилата (VRC – Vehicle Research Center) во 

Вирџинија. Денес VRC претставува средиште на сите истражувања во врска со 

возилата на ниво на Америка, но и на светско ниво. 

 Проучувањето на резултатите од контролираните тестови и реалните 

сообраќајни незгоди им даваат на истражувачите, но и на јавноста, подобра 

претстава за тоа: 

- како патниците во моторните возила се повредуваат во различни 

сообраќајни незгоди,  

- како делуваат поедини системи за заштита и кои се нивните ефекти, 

- како возилата ги повредуваат пешаците и другите учесници во 

сообраќајот,  

- како и колкава штета настанува на возилата при мали судири. 

Денес во рамки на методот на експеримент се вршат тестови на судир на 

два автомобили (челни со полна површина, челни со дел од површината, бочни 

и удари одпозади), тестови на судир на автомобили во неподвижна препрека 

(фронтален и бочен удар при различна брзина на возилата, со цела површина 

или со дел од површината, удари и препреки при мали брзини од 5 до 20 

милји/час итн), тестови на превртување на возила, тестови на удар на возилата 

во DUMY кукли (пешаци) итн. 

Овие експерименти се следат со сеопфатни снимања и мерења, врз 

основа на кои се реализираат опсежни истражувања и се формира значајна 

документација. За разлика од останатите истражувачки центри, VRC е отворен 

за телевизијата и јавноста, носителите на одлуки, осигурениците, 

производителите на автомобили и други, а најзначајните резултати се 

објавуваат на интернет. 

Денес се најзначајни следните програми за проценка на безбедносните 

перформанси на возилата кои опфаќаат и соодветни стандарди во тестовите 

(crash tests) со возилата: 

- Австралиската програма за процена на новите возила (ANCAP) 

обезбедува информации за перформансите на возилата во тестовите со 

фронтален и бочен судир, како и соборувањето на пешаците. Постои 

посебна австралиска програма за процена на старите возила , а врз основа 

на следење на нивното учество во сообраќајните незгоди, 

- Јапонската програма за процена на новите и половните возила (JNCAP),  
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- Американската програма за процена на новите и половните возила 

(USNCAP), 

- Европската програма за процена на новите и половните возила 

(EuroNCAP). 

Врз основа на тестовите од наведените програми и стандардите кои 

ги следат, на секое возило кое е подвргнато на тестови му се доделуваат 

одреден број на ѕвезди. Збирот на ѕвездите ја дефинира безбедноста на 

возилото. Вакви тестови се публикуваат во посебна публикација на интернет. 

Моќните осигурувања се заинтересирани да се купуваат што побезбедни возила 

(затоа што ќе исплаќаат помали износи за штета) и сè почесто се организатори и 

покровители на објективни тестови. Заинтересираните купувачи, при изборот на 

возила, сè повеќе ги поддржуваат резултатите од овие тестови и спрема 

безбедносните својства се одлучуваат за купување на возилото. Врз основа на 

јавна промоција на резултатите од наведените тестови, произведувачите се 

приморани постојано да ги унапредуваат безбедносните својства на 

возилата со цел да си задржат што подобра позиција на пазарот. На пример, 

кога EuroNCAP ги тестирал првите семејни автомобили (1997), само еден 

автомобил добил четири ѕвезди. Во текот на 2002 година четирите ѕвезди 

станале норма која ја исполнувале повеќето возила тестирани во EuroNCAP. Од 

друга страна, во овие тестови производителите ги истражуваат ефектите на 

своите инженерски мерки и сознаваат како понатаму да се развива возилото. 

Така е затворен циклусот кој постојано ги унапредува безбедносните својства на 

возилата. 

 

3.5.6. Метод на компарација – споредување 

 

  Со обзир на проблемите на објективното мерење на состојбата со 

безбедноста во сообраќајот, во истражувањата е незаобиколив методот на 

споредување – компарација. Се споредуваат показателите за безбедноста во 

сообраќајот, загрозеноста, ставовите и однесувањата на поедини категории 

на население итн. споредувањата се вршат измеѓу држави (денес се 

незаобиколиви споредувањата со ЕУ и земјите на ОЕЦД), измеѓу поедини 

региони, измеѓу поедини општини и конечно, измеѓу поедини 

микролокации. 

 Посебно е значаен методот на компарација кај испитувањето на ефектите 

на поедини системи за заштита, кај изборот на возилото, возачите итн. Методот 

на компарација може делумно, да го дополни методот на експеримент и другите 

методи чија примена е ограничена. 

 Анализата пред и после е посебен пример за примена на методот на 

компарација. Овде се споредува состојбата на ист простор пред и после 

преземањето на некои контрамерки, чија цел е согледување на ефектите. Овој 

метод би требало редовно да се применува после примената на контрамерките, а 

резултатите да се објавуваат, со цел да порасне фондот на знаења за можностите 

за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Посебно е значајно објективно 

да се истражат пропустите, со цел во иднина да не се прават истите грешки. 

 

3.5.7. Case Study метод 

 

 Колку и да е значајно да се анализираат репрезентативни примероци, 

анализата на одбраните примери не е можно да се заменат другите методи. На 
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пример, кога ќе се изврши типизација на сообраќајните незгоди или 

конфликти во сообраќајот, неопходно е да се извршат студии на одбрани 

примери (CASE STUDY). При тоа посебно се анализира: кој и како ја 

создал опасната ситуација, кој и како можел да ја избегне сообраќајната 

незгода и кој и како допринел за величината на последицата. Основната 

смисла е прецизно да се дефинира проблемот, со цел да може да се реши. Многу 

е значајно во истражувачките тимови да се вклучат експерти со богато искуство 

во разгледувањето и разјаснувањето на сообраќајните незгоди. 

 

3.5.8. Експертски метод 

 

 Кај истражувањата во безбедноста во сообраќајот, голема помош може 

да пружат експертите, а посебно при изборот на оптималните контрамерки. 

Меѓу експертите би морало да се најдат посебно оние кои обработуваат и 

анализираат сообраќајни незгоди (стручњаци од полиција, судии, обвинители и 

судски вештаци), кои проектираат сообраќајници, објекти за голема атракција и 

режимот на сообраќајот. Врз основа на професијата, искуството и другите 

обележја на експертите би требало да се врши пондерисување на нивните 

одговори. Експертите може да помогнат во избор на оптималните 

контрамерки, а посебно ако претходно се запознати со резултатите од 

истражувањето. Тогаш нивните ставови ќе бидат поквалитетни. 

 Секоја од набројаните и други научни методи има големи предности и 

значајни недостатоци – ограничувања. За тоа мора да се води сметка при 

планирањето на истражувањето, избор на методи и дефинирање на очекувањата. 

Избраните научни методи би требало систематски и плански да се применуваат 

со цел да дојдат до израз предностите на овие методи, а да се надминат и 

надоместат сите недостатоци. 

 

3.5.9. Местото и улогата на јавноста 

 

 Научните истражувања откриваат одредени законитости и врз основа на 

тоа се проектираат одредени контрамерки. За да се предложат контрамерки 

кои би се прифатиле, неопходно е во процесот на нивното проектирање да 

се вклучи најшироката јавност. Тоа може да се постигне со конкурси, анкети, 

трибини, јавни расправи пред и после спроведените контрамерки, отворени 

радио и ТВ емисии, учество на истражувачи на состаноци во локалната средина, 

разговори итн. 

 Трите основни цели кои треба да се постигнат се: 

- дознавање нови идеи од најшироката јавност,  

- добивање квалитетна критика за предложените решенија од најшироката 

јавност и 

- придобивање на најшироката јавност за да ги прифати новите решенија. 

Посебно значење имаат носителите на одлуки (политичката јавност, 

институционалните и вонинституционалните центри на моќ). Неопходно е во 

цел процес да се вклучи и политичката јавност со цел да се истакне значењето 

на безбедноста во сообраќајот, промотивните идеи и контрамерките, да се 

создаде поволен амбиент за нивно спроведување и понатамошна работа во 

безбедноста во сообраќајот. На оваа јавност може да се делува директно и 

индиректно (со делување на гласачите – најшироката јавност). 
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3.6. ТЕОРИИ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ 

 

До денес се развиени бројни теории за сообраќајните незгоди. Целта на 

повеќето теории е да откријат законитости на настанување на сообраќајните 

незгоди, односно законитости на учеството на поедини категории на учесници 

во сообраќајот (посебно возачите) во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, од 

многуте различни теории посебно место заземаат: 

- теорија на случај,  

- теорија на зараза,  

- теорија на склоност и  

- spell теорија. 

 

3.6.1. Теорија на случај 

 

 Првата научна теорија која се обидела да даде законитост во бројот на 

незгоди кои ќе имаат поедини возачи се засновала на статистика, односно на 

Пуасоновата распределба на веројатноста. Пуасоновата распределба на 

веројатноста се однесува на ретки настани. Оваа теорија тргнува од важни 

претпоставки дека сите возачи имаат еднаква шанса да имаат еднаков број 

на незгоди, односно дека им се исти шансите да учествуваат во незгоди. Со 

обзир на тоа дека сообраќајните незгоди се ретки (од аспект на поединците за 

кои се одредува веројатноста да имаат n - незгода), бројот на незгоди има 

Пуасонова распределба на веројатноста. Значи, веројатноста некој возач, во 

набљудуваниот период (при одредена километража и интензитет на возење) да 

учествува (или да предизвика) n – незгода има Пуасонова распределба и се 

одредува по образецот: 

,...3,2,1,0.....,.........
!

][ === − nзаe
n

nNP
n


 

 Притоа: 

 N – назив на случајната променлива – број на сообраќајни незгоди кои ги 

има набљудуваниот возач во набљудуваниот период, 

 n – конкретна вредност на случајната променлива (може да има вредност: 

0, 1, 2, 3, ....) и 

 λ – интензитет на сообраќајните незгоди (среден број на незгоди за сите 

возачи во набљудуваниот период) 

 Оваа математичка теорија се потпира на достигнувањата во 

математиката и теоријата на веројатност. Колку и да има таа значење во 

историска смисла, нејзините домети биле мали. Имено, со оваа теорија не 

можеле да се објастан некои појави, а посебно фактите дека одредена група на 

возачи има значајно поголем дел на незгоди отколку друга. Имено, во едно 

претпријатие за превоз, на мала група возачи (20 – 30 %) отпаѓа најголемиот 

број на сообраќајни незгоди (дури и преку 80 %). Од друга страна, постои група 

на возачи која во целиот свој работен век нема ниту една незгода. Ова е редовно 

во претпријатијата за превоз, но слични појави може да се воочат и во вкупната 

популација на возачи. Овој факт ја оспорил првата претпоставка на теоријата на 

случај – дека сите возачи имаат иста шанса да учествуваат во незгода. Затоа 

теоријата на случај не нашла значајно упориште и оправудавање во праксата и 

брзо е заменета. 
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3.6.2. Теорија на зараза 

 

 За да ги протолкуваме битните разлики во бројот на незгодите измеѓу 

возачите, научните ја унапредиле теоријата на случај, така што ја вовеле 

теоријата на зараза. Спрема оваа теорија, само првата незгода е случајна и 

сите имаат еднаква шанса да учествуваат во првата незгода. После првата 

незгода се менува односот на поединците спрема сообраќајот. Некои возачи 

стануваат повнимателни и тешко може да имаат друга незгода (им се намалува 

шансата да имаат втора незгода), а некои (почесто) стануваат оптоварени со 

правата незгода и во слични ситуации неадекватно реагираат, па им расте 

нивната шанса да имаат наредна незгода. Оваа категорија на возачи, после 

првата незгода, се заразува со сообраќајните незгоди. Затоа и оваа теорија се 

нарекува теорија на зараза.  

 Првите резултати од примената на теоријата на зараза биле 

охрабрувачки, затоа што оваа теорија протолкувала битни разлики имеѓу 

учеството на поедини групи на возачи во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, во 

продолжение се покажало дека и оваа теорија не може да протолкува некои 

важни појави. Од друга страна, оваа теорија подразбирала дека на почетокот 

сите возачи се исти – имаат исти шанси да учествуваат во незгоди. Дури кога 

некој возач ќе учествува во незгода оваа теорија го истакнува и посебно го 

проучува. Ова не било прифатливо за праксата. 

 

3.6.3. Теорија на склоност 

 

  Практичните барања во врска со теоријата на сообраќајните незгоди се 

движеле од барањата за објаснување на поедини појави до воочување на 

законитоста на настанување на сообраќајните незгоди. Посебно се барало 

теоријата да понуди одговор за безбедноста на поедини лица – возачи пред 

нивното учество во незгодите. Теоријата на склоност е прва научна теорија која 

понудила можност да ја оцени безбедноста на поедини возачи пред да 

учествуваат во незгодата. Оваа теорија тргнува од претпоставките дека 

различни луѓе различно се склони кон инциденти, а во зависност од 

нивните психофизички карактеристики. Од друга страна, се претпоставило 

дека лицето кое е склоно на еден вид на инциденти – склоно е и на 

останатите инциденти, па и на сообраќајните незгоди. Во таа смисла, оваа 

теорија тврди дека лицата кои се склони на различни инциденти – склони се и 

на сообраќајни незгоди. Врз основа на оваа аналогија, оваа склоност може да се 

мери и соопшти пред првата сообраќајна незгода.  

 Теоријата на склоност протолкувала значајни практични проблеми и прв 

пат понудила можност да ја мери склоноста на поедини лица кон сообраќајни 

незгоди, а врз основа на нивниот психофизички склоп и други инциденти кои ги 

имале во своето искуство. На пример, врз основа на анализата на 

психофизичките особини на личноста или врз основа на анализата на 

досегашните искуства (независно од сообраќајот), можно е да се одредат 

склоностите на возачите на сообраќајни незгоди и да се издвојат екстремно 

склоните, средно склоните и оние кои не се склони на инциденти, па ни на 

сообраќајни незгоди. Во склад со оваа теорија елиминирани се многу 

професионални возачи од сообраќајот како небезбедни (многу склони на 

сообраќајни незгоди), иако немале сообраќајни незгоди. 
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 Сепак, оваа теорија бележела и бројни промашувања во толкувањето на 

поедини појави. На пример, се случувало возачот кој е прогласен за екстремно 

склон на незгоди на подолг период (после поминати поголем број километри) 

немал ни една незгода и обратно. Затоа се пристапило кој усовршување и 

корегирање на оваа теорија. 

 

3.6.4. Spell теорија 

 

 Spell теоријата тргнува од претпоставките дека личностите кои се склони 

на еден инцидент – склони се и на останатите, па се склони и на сообраќајни 

незгоди. Меѓутоа, оваа теорија, покрај психофизичките особини на личноста, во 

обзир ги зема и објективните околности во кои лицето се наоѓа. Оваа теорија 

тргнува од тоа дека одредено лице може да биде многу склоно на инциденти 

(и сообраќајни незгоди) во едни, а многу безбедно во други околности. На 

пример, едно лице е многу склоно на инциденти ноќе, друго лице рано наутро, а 

трето во самрак, по дожд итн. Во овие објективни околности лицето е склоно и 

на сообраќајни незгоди. Значи, оваа теорија, ги спојува и уважува субјективните 

карактеристики на личноста и објективните карактеристики на ситуацијата во 

која лицето вози (учествува во сообраќајот). 

 Би требало да се има на ум дека ова е само упростен приказ на четирите 

теории или четири пристапи на толкување на појавите на сообраќајните 

незгоди. Денес се развиени или се развиваат бројни теории за сообраќајните 

незгоди, но најголемиот број од нив водат потекло од наведените четири 

теории. 

 

3.7. МЕРЕЊЕ НА НИВОТО НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

 Мерењето може да се дефинира како споредување на непознати и 

познати величини од ист вид. Квалитетно мерење на значајните величини е 

услов за развој на некои научни области. При тоа прво се појавиле какви-такви 

мерки и методи на мерење, а потоа тие се усовршувале и оптимизирале. Со 

развојот на науката и техниката, мерењата станувале сè попрецизни, што 

овозможувало понатамошен развој. Едноставно и прецизно мерење на нивото на 

безбедност во сообраќајот е важен предуслов за развој на овие научни 

дисциплини, но и за успех на практичните мерки и акции во оваа област. 

Мерењата во безбедноста на сообраќајот не се развиени, ниту се воспоставени 

општоприфатени стандарди и еталони на мерењето. Од друга страна, мерењето 

и кога не е сосема прецизно, овозможува согледување и оценување на 

состојбата. Затоа е најдобро да се применуваат непрецизни мерења, отколку да 

се немаат никакви. 

 Мерењето на нивото на безбедност во сообраќајот би требало да 

овозможи: 

- опишување и оценување на постоечката состојба, 

- дефинирање на саканата состојба (визија и цели), 

- мерење на ефектите од контрамерки и  

- унапредување на безбедноста во сообраќајот. 

Денес, при оценување на нивото на безбедност во сообраќајот, се 

оценува: 

- моменталната состојба со безбедноста во сообраќајот,  

- воспоставениот тренд во безбедноста во сообраќајот. 
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Притоа е неопходно постоење на некои реперни вредности и 

споредување со нив. Најзначајни репери се стварните показатели за безбедноста 

во сообраќајот за одбрани земји. Иако изборот на репер може да се смета за 

политичка одлука, денес, најчесто, се споредува со земјите на ОЕЦД. 

Оцената на безбедноста во сообраќајот може да се врши врз основа на 

директни и индиректни показатели (мерила) и други методи. 

 

3.7.1. Директни показатели за безбедноста во сообраќајот 

 

 Директните показатели се однесуваат на сообраќајните незгоди и 

нивните последици, и тоа се:  

- апсолутни показатели за сообраќајните незгоди (број и структура на 

незгодите), 

- апсолутни показатели за последиците од сообраќајните незгоди (број и 

структура на повредени, величина на материјалната штета), 

- релативни показатели за сообраќајните незгоди (број на незгоди во однос 

на помината километража, во однос на бројот на возила и сл.), 

- релативни показатели за последиците од сообраќајните незгоди (број на 

настрадани во однос на бројот на жители, во однос на помината 

километража, во однос на бројот на возила и сл.). 

Најзначајни апсолутни показатели за сообраќајните незгоди се: 

- вкупниот број на сообраќајни незгоди, 

- бројот на сообраќајни незгоди (само) со материјална штета, 

- бројот на сообраќајни незгоди со настрадани лица, 

- бројот на сообраќајни незгоди со лесни телесни повреди, 

- бројот на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди, 

- бројот на сообраќајни незгоди со загинати лица и  

- пондериран број на сообраќајни незгоди. 

Ова се показатели кои, првенствено се однесуваат на активната 

безбедност во сообраќајот, иако структурата на незгодите спрема тежината на 

последицата говори и за пасивната безбедност.  

Најзначајни проблеми кои се однесуваат на примената на наведените 

параметри се однесуваат на разликите во дефинициите за сообраќајните незгоди 

и нивните последици, разликите во вредностите и коректноста на нивното 

евидентирање. 

Дефиницијата за поимот на сообраќајна незгода сеуште се разликува 

од држава до држава. Во Конвенцијата за патен сообраќај (Виена, 1968) 

дефинирани се сообраќајните незгоди, загинатите лица и другите важни поими. 

Меѓународната база на податоци за сообраќајот и сообраќајните незгоди 

(IRTAD) прифатила слични дефиниции. Некои држави – членки на ОЕЦД ги 

прифатиле овие дефиниции и според нив ги евидентираат незгодите и бројот на 

загинати лица (Австралија, Белгија, Канада, Чешката Република, Данска, 

Финска, Унгарија, Исланд, Ирска, Луксембург, Холандија, Нов Зеланд, 

Норвешка, Шведска, Велика Британија, САД). Други членки на ОЕЦД не ја 

ускладиле својата евиденција со споменатите дефиниции (Австрија, Германија, 

Франција, Грција, Италија, Јапонија, Португалија, Шпанија, Швајцарија), па 

нивните податоци за незгодите и загинатите се корегираат со корекциони 

фактори за да може да се споредуваат со другите земји. Бивша СФРЈ ги 

прифатила наведените дефиниции, така што нејзините евиденции, но и 
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евиденциите на земјите по нејзиното расформирање се ускладени со наведените 

меѓународни бази.  

Би требало да се нагласи дека обично се користи бројот на евидентирани 

сообраќајни незгоди и нивните последици. Меѓутоа, секогаш постои и 

значајна темна бројка на сообраќајните незгоди и темна бројка на нивните 

последици (кои се случиле, но од разни причини не се евидентирани). Иако 

оваа темна бројка е присутна во сите земји, таа битно се разликува од држава до 

држава. Значителен дел незгоди не се пријавува во полиција, ниту се 

пријавуваат сите повреди. Спрема истражувањата на ОЕЦД најмалку се 

пријавуваат незгодите во кои не учествувало ни едно моторно возило, во кои 

жртва било дете, во кои настанале лесни повреди или само материјална штета, 

кои се случиле на локални патишта. Со најголема увеливост се евидентираат 

смртните случаи. Уверливоста, сеопфатноста и лесната пристапност на 

податоците за бројот на загинати во незгодите се основната причина зошто 

бројот на загинати лица дава непропорционално големо значење во анализата на 

безбедноста во сообраќајот. 

Темната бројка посебно зависи од организираноста на заштитниот 

систем на безбедноста во сообраќајот и спремноста на државата и другите 

субјекти адекватно да реагираат во врска со сообраќајната незгода. 

Доколку субјектите на безбедноста во сообраќајот не реагираат или реагираат 

неефикасно, тогаш учесниците во незгодата нема да бидат заинтересирани да се 

евидентира незгодата, ниту нејзините последици. Посебно е опасна ситуацијата 

во која најзначајните субјекти (учесниците во незгодата, полицијата и другите 

државни органи) се заинтересирани да не се евидентира незгодата ниту 

нејзините последици. Иако во темната бројка на сообраќајните незгоди 

доминираат лесните повреди, во неравиените земји, постојат и негоди со 

најтешки последици кои не се евидентираат. Државата би требало систематски 

да го намалува бројот на сообраќајни незгоди кои не се евидентираат, а посебно 

од оваа темна бројка да ги елиминира незгодите со најтешки полседици. Ова е 

многу важна претпоставка за успешно следење и оценување на состојбите, но и 

за квалитетно управување со безбедноста во сообраќајот. 

Апсолутни показатели за последиците од сообраќајните незгоди се: 

- величината на материјалната штета,  

- бројот на настрадани,  

- бројот на лесно повредени, и  

- бројот на загинати лица во сообраќајните незгоди. 

 Наведените показатели се однесуваат и на активната и на пасивната 

безбедност во сообраќајот. 

 Величината на материјалната штета е тешко споредлива измеѓу различни 

држави, но и во различни периоди на една иста држава. Посебна пречка се 

инфлацијата, промената на националната валута и начинот на евидентирање на 

материјалната штета. Обично во базите се евидентира износ на материјална 

штета кој се проценува на лице место, а кој, најчесто е ограничен на проценка 

на штетата на возилото. Со обзир на тоа дека ова е површна процена на самиот 

почеток на процесот, сите субјекти се често заинтересирани за намалување на 

износот (со цел да ја намалат одговорноста на учесниците). Вистинските износи 

на вкупните материјални последици кои би ги опфатиле сите загуби, штети и 

трошоци (оштетување на возилото, на товарот, на патот, на објектите, 

временски и други загуби, судски трошоци, друга материјална и нематеријална 

штета) никаде не се евидентираат. 
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 Степенот на тежина на повредата, најчесто дополнително, ја утврдува 

лекар. На лице место се евидентираат само најзначајните повреди и првата 

(лаичка) процена на нивната тежина. Во врска со секоја незгода, веднаш се 

евидентираат загинатите лица, но оставена е и можност во рок од 30 дена да се 

додадат нови податоци, т.е. да се преиначат повредените во загинати. 

 Апсолутните показатели се добиваат едноставно – со непосредно 

евидентирање и броење. Овие показатели се незаменливи за феноменолошко 

опишување на обемот на проблемот, со цел да се добие вниманието од јавноста 

за значењето на безбедноста во сообраќајот, за да се спореди овој со другите 

извори на опасност итн. Меѓутоа, за вистинското мерење и споредување на 

состојбата со безбедноста во сообраќајот се корисни релативните показатели. 

 Релативни показатели на безбедноста во сообраќајот се добиваат 

како количник на некој од наведените апсолутни показатели (за бројот на 

незгодите или нивните последици) и некои други значајни величини (број 

на жители, број на возачи, број на возила, број на поминати километри, 

должина на делницата на патот, број на тони на километар, број на патни 

километри итн). Најчесто се користат следните релативни показатели за 

безбедноста во сообраќајот: 

- број на сообраќајни незгоди (сите незгоди, незгоди со настрадани лица 

или пондериран број на незгоди) на 10.000 регистрирани возачи, 

- број на сообраќајни незгоди на 100 км пат,  

- број на сообраќајни незгоди на 10.000 возила, 

- број на сообраќајни незгоди на 100 милиони поминати километри, 

- број на настрадани на 100.000 жители,  

- број на настрадани на 10.000 регистрирани возила,  

- број на настрадани на 100 милиони поминати километри,  

- број на загинати на 100.000 жители (јавен ризик), 

- број на загинати на 10.000 регистрирани возила (сообраќаен ризик) и  

- број на загинати на 100 милиони поминати километри (динамички 

сообраќаен ризик). 

Денес, при оценување на состојбата со безбедноста во сообраќајот на 

некој простор (во држава, во регион), најмногу се користат последните три 

показатели, па за нив најмногу ќе стане збор. Притоа се оценува моменталната 

состојба на овие параметри и воспоставениот тренд. 

 

Јавен ризик – моментална состојба 

 

 Јавниот ризик претставува смртност (годишен број на загинати лица 

во сообраќајните незгоди) на 100.000 жители и го мери ризикот на секој 

жител да загине во сообраќајна незгода. На пример, во 1995 година во 

Австралија се забележани 11,2 загинати лица во сообраќајните незгоди (смртни 

случаи) на 100.000 жители. Спрема овој показател Австралија се наоѓала на 

деветтото место од 23 анализирани земји членки на ОЕЦД. Велика Британија 

имала најниска стапка од 6,4 смртни случаи на 100.000 жители. Португалија со 

28,8 смртни случаи на 100.000 жители забележала највисока стапка меѓу ОЕЦД 

нациите. Средната вредност за ОЕЦД државите изнесува 11,6 смртни случаи на 

100.000 жители. Во Србија во 2001 година загинале околу 17 лица на 100.000 

жители. 

 

Табела 3.1. Број на загинати лица во сообраќајните незгоди на 100.000 жители 
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Земја Вкупен број на 

жители 

(милион) 

Вкупен број на 

загинати 

Смртност на 

100.000 жители 

Австралија 18.1 2017 11.2 

Австрија 8 1210 15.0 

Белгија  10.1 1449 14.3 

Канада 29.6 3347 11.3 

Чешка Република  10.3 1588 15.4 

Данска 5.2 582 11.2 

Финска 5.1 441 8.6 

Франција 58.0 8891 15.3 

Германија 81.5 9454 11.6 

Грција 10.5 - - 

Унгарија 10.2 1589 15.6 

Исланд 0.3 24 9.0 

Ирска 3.6 437 12.1 

Италија 57.3 7033 12.3 

Јапонија 125.6 12870 10.1 

Луксембург 0 68 - 

Холандија 15.4 1334 8.6 

Нов Зеланд 3.6 581 16.2 

Норвешка 4.3 305 7.0 

Португалија 9.4 2710 28.8 

Шпанија 39.2 5751 14.7 

Шведска 8.8 572 6.5 

Швајцарија 7.0 692 9.9 

Велика Британија 58.6 3765 6.4 

САД 262.8 41798 15.9 

ОЕЦД просек  11.6 

Србија 8.5 12743 17 

  

 Бројот на загинати во сообраќајните незгоди на 100.000 жители е добар 

показател за смртноста на населението и посебно е значаен за споредување на 

различни извори на опасности и причини за смртност (смртност поради болест 

на срцето, поради мозочен удар, поради рак, поради незгоди на работа итн). 

Овој показател добро свртува внимание на значењето на сообраќајните незгоди 

и страдање во сообраќајот. Овие спредувања може да се вршат на ист простор. 

Меѓутоа, различни простори може да се споредуваат по овој критериум само 

ако нивните жители се еднакво изложени на сообраќај. Доколку има битни 

разлики во степенот на моторизација (број на регистрирани возила на 100.000 

жители) и мобилноста на населението (број на патувања и помината 

километража), тогаш не е коректно да се споредуваат простори само по овој 

критериум. Така, на пример, степенот на моторизација во Србија е помал 

отколку во земјите на ОЕЦД. Жители на Србија помалку се возат (поминуваат 

помалку километри) отколку жителите на земјите на ОЕЦД, па нивната 

изложеност на сообраќај и сообраќајни незгоди битно е помала што доведува до 

опаѓање на смртноста. 

 

Јавен ризик – воспоставен тренд 
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 Врз основа на показателите за смртноста, може да се анализираат и 

трендовите кај безбедноста во сообраќајот. На пример, во 1970 година имало 

30,4 смртни случаи (загинати во сообраќајни незгоди) на 100.000 жители во 

Австралија, а во 1995 година дошло до опаѓање на 11,2. Средната вредност на 

државите членки на ОЕЦД исто така опаѓала од 23,4 (1970 година) на 11,6 во 

1995 година. Австралискиот тренд на подобрување е поповолен од средната 

вредност на ОЕЦД земјите.   

 

Табела 3.2. Смртност на 100.000 жители - тенденции  

 

Земја 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 

Австралија 30.4 26.6 22.3 18.6 13.7 11.2 

Австрија 34.5 33.4 28.5 20.1 20.3 15.0 

Белгија  31.8 24.0 24.3 16.3 19.9 14.3 

Канада 23.8 28.7 22.7 17.3 14.9 11.3 

Чешка 

Република  

- - - - - 15.4 

Данска 24.6 16.4 13.5 15.1 12.4 11.2 

Финска 22.9 19.4 11.6 11.1 13.1 8.6 

Франција 32.6 27.3 25.5 20.7 19.9 15.3 

Германија 27.7 22.0 19.3 13.0 14.0 11.6 

Грција 12.2 13.5 14.6 19.7 19.8 - 

Унгарија 15.8 16.0 15.2 16.5 23.4 15.6 

Исланд - - 11.0 10.0 9.5 9.0 

Ирска 18.3 18.5 16.6 11.6 13.7 12.1 

Италија 20.5 18.6 16.4 13.5 12.4 12.3 

Јапонија 21.0 12.5 9.7 10.0 11.8 10.1 

Луксембург - - 27.0 21.5 18.5 - 

Холандија 24.6 17.1 14.2 10.0 9.2 8.6 

Нов Зеланд 23.4 20.3 18.9 22.7 21.5 16.2 

Норвешка 14.5 13.5 8.9 9.7 7.8 7.0 

Португалија 22.2 39.5 31.5 25.2 32.2 28.8 

Шпанија - 16.6 17.7 16.6 23.2 14.7 

Шведска 16.3 14.3 10.2 9.7 9.1 6.5 

Швајцарија 26.6 19.0 19.2 13.7 13.9 9.9 

Велика 

Британија 

14.0 11.9 11.1 9.4 9.4 5.4 

САД 25.8 20.7 22.5 18.4 17.9 15.9 

ОЕЦД 23.4 18.8 17.1 15.1 14.0 11.6 

Србија       

 

Сообраќаен ризик – моментална состојба 

 

 Ако два простори (на пример, две држави) битно се разликуваат во 

степенот на моторизација тогаш не е коректно нивната состојба со безбедноста 

во сообраќајот да се споредува врз основа на показателите на јавниот ризик. 

Затоа се користат други релативни показатели за безбедноста во сообраќајот, а 

посебно сообраќајниот ризик. Сообраќајниот ризик претставува смртност 

(годишен број на загинати лица во сообраќајни незгоди) на 10.000 
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регистрирани возила. Сообраќајниот ризик го зема во обзир нивото на 

моторизација. На пример, во 1995 година во Австралија се забележани 1,8 

смртни случаи на 10.000 регистрирани возила и го завзела петтото место меѓу 

23 набљудувани држави на ОЕЦД. Шведска и Норвешка имале најмалку (1,3 

смртни случаи на 10.000 регистрирани возила), а Унгарија најголем сообраќаен 

ризик меѓу ОЕЦД нациите (6,0 смртни случаи на 10.000 регистрирани возила). 

Средната вредност за ОЕЦД земјите изнесувала 2,0 смртни случаи на 10.000 

регистрирани возила. Во текот на 2001 година во Србија имало околу 8,1 

загинати на 10.000 регистрирани возила. 

 

Табела 3.3. Регистрирани возила, 1995 година 

  

Земја Вкупен број на 

загинати лица 

Вкупен број на 

регистрирани 

возила (милион) 

Смртност на 

10.000 рег. возила 

Австралија 2017 11.0 1.8 

Австрија 1210 4.4 2.7 

Белгија  1449 5.1 2.8 

Канада 3347 17.8 1.9 

Чешка Република  1588 3.9 4.1 

Данска 582 2.1 2.7 

Финска 441 2.2 2.0 

Франција 8891 28.5 3.1 

Германија 9454 47.5 2.0 

Грција - 3.6 - 

Унгарија 1589 2.7 6.0 

Исланд 24 0.1 1.8 

Ирска 437 1.3 3.5 

Италија 7033 35.2 2.0 

Јапонија 12870 72.5 1.8 

Луксембург 68 0.3 2.2 

Холандија 1334 6.6 2.0 

Нов Зеланд 581 2.4 2.5 

Норвешка 305 2.3 1.3 

Португалија 2710 5.7 4.8 

Шпанија 5751 18.8 3.1 

Шведска 572 4.4 1.3 

Швајцарија 692 4.1 1.7 

Велика Британија 3765 25.9 1.5 

САД 41798 - - 

ОЕЦД   2.0 

Србија    

 

Сообраќаен ризик – воспоставен тренд 

 

 Колку што е важна тековната состојба со сообраќајниот ризик, уште 

позначајно е да се анализира воспоставениот тренд. Притоа, би требало да се 

има на ум и да се споредуваат трендовите во набљудуваниот простор, со 

трендовите во другите референтни простори. На пример, при оцена на 

безбедноста во сообраќајот во некои земји може да се споредат трендовите на 
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смртност во таа земја со трендовите во другите земји. Обично се спредува со 

земјите на ОЕЦД.  

 На пример, во земјите на ОЕЦД (просекот) сообраќајниот ризик се 

намалил од 10,5 во 1970 година на 2,0 во 1995 година. Во Австралија 

сообраќајниот ризик се смалил од 8,0 на 1,8 (смртни случаи на 10.000 

регистрирани возила), во истиот период. Значи, Австралија во овој период, 

имала помал сообраќаен ризик, но имала и полош тренд на намалување 

(посебно во периодот од 1970 до 1980 година), отколку што е просекот во 

земјите на ОЕЦД. 

 

Табела 3.4. Сообраќајниот ризик (годишен број на загинати во сообраќајните 

незгоди во однос на 10.000 регистрирани моторни возила) во земјите на ОЕЦД и 

Србија (период 1970 – 1995 година) 

  

Земја 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 

Австралија 8.0 5.8 4.3 3.2 2.3 1.8 

Австрија 15.7 11.6 7.2 4.8 4.2 2.7 

Белгија  - 7.5 6.4 4.5 4.3 2.8 

Канада 6.0 5.3 4.0 3.0 2.3 1.9 

Чешка 

Република  

- - - - - 4.1 

Данска 8.2 5.0 3.7 4.1 3.1 2.7 

Финска 11.6 7.2 4.0 3.2 2.9 2.0 

Франција 11.8 8.1 6.3 4.6 4.2 3.1 

Германија 11.4 7.2 4.9 2.9 2.6 2.0 

Грција 25.9 16.5 10.4 9.6 7.2 - 

Унгарија 18.3 12.6 9.0 9.0 11.2 6.0 

Исланд - - 2.8 2.1 1.7 1.8 

Ирска 9.7 8.6 6.2 4.5 4.5 3.5 

Италија - 6.0 4.7 3.1 2.3 2.0 

Јапонија 9.7 4.3 2.7 2.4 2.4 1.8 

Луксембург 15.5 11.7 6.4 4.0 3.3 2.2 

Холандија 11.2 6.1 4.0 2.6 2.2 2.0 

Нов Зеланд - 4.3 3.5 3.9 3.3 2.5 

Норвешка - - 2.4 2.2 1.5 1.3 

Португалија 23.4 26.1 15.2 9.3 7.7 4.8 

Шпанија - 9.0 6.4 5.4 5.8 3.1 

Шведска 4.9 3.8 2.5 2.2 1.8 1.3 

Швајцарија 9.9 5.9 4.5 2.7 2.5 1.7 

Велика 

Британија 

5.3 3.9 3.4 2.6 2.2 1.5 

САД 4.7 3.2 3.2 2.7 2.4 - 

ОЕЦД 10.5 6.6 4.4 3.2 2.8 2.0 

Србија       

 

Динамички сообраќаен ризик – моментална состојба 

 

 Меѓутоа, две подрачја може да имаат сличен степен на моторизација, но 

степените на користење на возилата битно да се разликуваат. Затоа е неопходно, 

при оцеување на нивото на безбедност во сообраќајот да се води сметка и за 
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мобилноста на населението. Ако мобилноста битно се разликува, тогаш нивото 

на безбедност во сообраќајот може да се оценува со помош на динамичкиот 

сообраќаен ризик. Динамичкиот сообраќаен ризик претставува број на 

загинати лица на 100 милиони поминати километри. Овој показател е 

најдобра мерка за ризикот на загинување при патување со возилото и најдобар 

показател за безбедноста во сообраќајот. Динамичкиот сообраќаен ризик се 

користи и за споредување на ризикот за патување во различни видови сообраќај. 

 

Табела 3.5. Динамички сообраќаен ризик за различни начини на превоз (PAST, 

PRESENT AND FUTURE ROAD SAFETY WORK IN ECMT, CEMT/CS (2002) 

7/PROV. /стр.8/) 

 

Вид/гранка на сообраќајот Начин на патен 

сообраќај 

Динамички 

сообраќаен ризик 

(бр. на загинати на 

100 милиони 

поминати км) 

 

 

Патен 

Вкупно 

Автобус 

Автомобил 

Пешачење 

Бицикл 

Мотоцикл 

1.1 

0.08 

0.8а 

7.5 

6.3 

16.0 

Железнички  0.04 

Поморски  0.33 

воздушен  0.08 

 
а. Со обзир на тоа дека ризикот на загинување при превоз со автомобил е десет пати поголем 

од превозот со автобус, сообраќајната стратегија треба да го промовира патувањето со 

автобус, за сметка на патувањето со автомобил. Ова посебно важи за големите градови, кога 

автомобилите предизвикуваат и други проблеми. 

 

 Меѓутоа, постојат низа на проблеми поврзани со одредувањето и 

примената на динамичкиот сообраќаен ризик. Основниот проблем се однесува 

на одредување на поминатите километри во набљудуваниот период. Поминатата 

километража може да се мери директно (врз основа на коректно утврдените 

километражи во секое возило при редовен технички преглед), да се пресметува 

индиректно (врз основа на продадената количина и просечната потрошувачка на 

гориво), проценката врз основа на пилот истражувања (утврдување на 

поминатите километри во репрезентативен примерок на возила) итн. Голем број 

на земји (меѓу кои е и Србија) нема разработено методологија за утврдување на 

поминатите километражи, па и не се користи овој параметар. 

 Сепак, со обзир на тоа дека овој параметар најдобро ја одредува 

состојбата со безбедноста во сообраќајот, тој сè повеќе се користи. На пример, 

во земјите на ОЕЦД (за 13 земји сите податоци се достапни), во текот на 1995 

година, годишно во просек имало по 1,3 загинати на 100 милиони километри 

поминати со возилото. Притоа, Велика Британија имала најниска стапка (0,9 

загинати на 100 милиони километри), Австралија била петта со 1,2 загинати 

лица на 100 милиони километри итн. 
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Табела 3.6. Динамички сообраќаен ризик во земјите на ОЕЦД (за кои постојат 

податоци) – моментална состојба во 1995 година 

 

Земја Вкупен број на 

загинати лица 

Вкупно 

поминати 

километри (100 

милиони) 

Смртност на 100 

милиони 

поминати 

километри 

Австралија 2017 1665 1.2 

Австрија 1210 651 1.9 

Белгија  1449 801 1.8 

Канада 3347 - - 

Чешка Република  1588 - - 

Данска 582 - - 

Финска 441 420 1.1 

Франција 8891 4967 1.8 

Германија 9454 6022 1.6 

Грција - - - 

Унгарија 1589 - - 

Исланд 24 19 1.3 

Ирска 437 319 1.4 

Италија 7033 - - 

Јапонија 12870 7199 1.8 

Луксембург 68 - - 

Холандија 1334 1112 1.2 

Нов Зеланд 581 - - 

Норвешка 305 288 1.1 

Португалија 2710 - - 

Шпанија 5751 - - 

Шведска 572 - - 

Швајцарија 692 607 1.1 

Велика Британија 3765 4429 0.9 

САД 41798 - - 

ОЕЦД   1.3 

Србија  нема податоци - / - 

 

Динамички сообраќаен ризик – воспоставен тренд 

 

 Како и кај останатите параметри, многу е значајно да се воочи трендот во 

динамичкиот сообраќаен ризик. На пример, средната вредност за ОЕЦД нациите 

опаѓала од 5,6 (во 1970 година) на 1,3 (во 1995 година). Во Австралија оваа 

смртност опаѓала од 4,4 на 1,2 во истиот период. Тоа е нешто полошо во однос 

на трендот на средната вредност за останатите земји на ОЕЦД. 

 

Табела 3.7. Динамички сообраќаен ризик (број на загинати во сообраќајните 

незгоди на 100 милиони километри поминати со возило) е еден од најдобрите 

општи показатели за безбедноста во сообраќајот. Во сите земји на ОЕЦД овој 

параметар стабилно опаѓал во периодот од 1970 до 1995 година 

  

Земја 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 

Австралија 4.4 3.6 3.2 2.1 1.4 1.2 
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Австрија 10.9 8.3 5.6 3.8 2.8 1.9 

Белгија  - - - 3.4 2.8 1.8 

Канада - - - - - - 

Чешка 

Република  

- - - - - - 

Данска 6.1 3.1 2.5 2.6 1.7 - 

Финска - 3.7 2.1 1.7 1.6 1.1 

Франција 9.0 6.9 4.4 3.3 2.8 1.8 

Германија - - 3.7 2.4 2.0 1.6 

Грција - - - - - - 

Унгарија - - - - - - 

Исланд - - 2.1 1.8 1.4 1.3 

Ирска - - 2.8 - 1.9 1.4 

Италија - - - - - - 

Јапонија 9.6 4.9 2.9 2.8 2.3 1.8 

Луксембург - - - - - - 

Холандија - - 2.7 1.8 1.4 1.2 

Нов Зеланд - - - - - - 

Норвешка - - - 1.7 1.2 1.1 

Португалија - - - - - - 

Шпанија - - - - - - 

Шведска - - - - - - 

Швајцарија 5.6 3.5 3.0 1.9 1.7 1.1 

Велика 

Британија 

- - - - - 0.9 

САД 3.0 2.1 2.1 - 1.3 - 

ОЕЦД 5.6 3.6 2.9 2.2 1.7 1.3 

Србија / / / / / / 

 

Процена на нивото на безбедност во поедини случаи 

 

 Покрај горе објаснетите три општи параметри за безбедноста во 

сообраќајот, за различни потреби се користат и други важни параметри. Кои 

параметри ќе бидат користени зависи од проблемот кој се истражува, од 

целта на истражувањето, но и од расположливите податоци. 

 При оценка на безбедноста во сообраќајот во автотранспортните 

претпријатија, може да се користат показатели кои ја уважуваат величината на 

возниот парк, поминатата километража и траспортната работа. Од друга страна, 

овде, покрај вкупниот број на загинати лица во сообраќајните незгоди (во кои 

учествувале автобуси и камиони од претпријатието), посебно значајни се и 

бројот на загинати и повредени патници, бројот на сообраќајните незгоди, 

бројот на незгодите кои ги предизвикале возачите од претпријатието итн. На 

пример, може да се користат следните параметри: 

- број на загинати патници во однос на 100 милиони поминати километри, 

- број на настрадани (загинати, лесно и тешко повредени) патници во 

однос на 100 милиони поминати километри, 

- вкупен број на загинати лица во однос на 100 милиони километри 

поминати со возилото, 

- број на сообраќајни незгоди во однос на 100 милиони километри 

поминати со возилото,  
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- број на незгоди кои ги предизвикале возачите на претпријатието во однос 

на 100 милиони километри поминати со возилото, 

- големина на материјалната штета во однос на 100 милиони километри во 

тони итн. 

При процената на безбедноста во сообраќајот на одредена делница на 

патот, би требало да се води сметка за должината на делницата и за 

интензитетот на сообраќај на делницата. Затоа обично се користат следните 

параметри: 

- број на незгоди на 100 км пат,  

- број на незгоди на 100.000 возила кои го поминуваат патот, 

- број на незгоди на 100 милиони километри поминати со возилото, 

- број на настрадани (загинати и повредени) на 100 км пат,  

- број на настрадани (загинати и повредени) на 100.000 возила кои го 

поминуваат патот,  

- број на настрадани (загинати и повредени) на 100 милиони километри 

поминати со возилото. 

Кај бројот на незгоди може да се земат во обзир сите незгоди 

(наједноставните и најгрубите), незгодите со настрадани или само со загинати 

лица (подобри и позначајни показатели кои воедначено се евидентираат) или 

пондерираниот број на незгоди (најдобри показатели, но сеуште не се 

заживеани). Кај бројот на настрадани, може да се земат во обзир сите 

настрадани лица кои се евидентирани (најголеми примероци, но ажурноста и 

квалитетот на евидентирање често се разликуваат), загинатите и тешко 

повредените лица (воедначени и квалитетно евидентирани) или само загинатите 

(најдобро евидентирани, но најмали примероци). 

При оценка на безбедноста во сообраќајот поедини категории на 

учесници во сообраќајот (возачи, совозачи, патници, бициклисти, патници во 

патнички возила и патници во автобуси, возачи на патнички возила и 

бициклисти, возачи мажи во однос на возачите жени, професионални возачи и 

возачи аматери, возачи на Форд во однос на возачите на Мерцедес, возачи кои 

се обучувани во една автошкола во однос на останатите итн) може да се 

користат податоци кои ја земаат во обзир нивната изложеност на сообраќај 

(помината километража), како на пример: 

- број на незгоди на 100.000 поминати километри, 

- број на незгоди кои ги предизвикале на 100.000 километри, 

- број на настрадани во незгодите во кои тие учествувале, на 100.000 

километри, 

- број на настрадани во незгодите кои тие ги предизвикале, на 100.000 

километри итн. 

При оценка на безбедноста на поедини точки на патот (кривина, 

превој, мост и др. загрозени места) би требало да се користат параметри кои 

го земаат во обзир интензитетот на сообраќај на тоа место, како на пример: 

- број на незгоди на 100.000 возила кои поминуваат,  

- број на настрадани (загинати и повредени) на 100.000 возила кои го 

поминуваат патот итн. 

При оценка на безбедноста во сообраќајот на раскрсниците би требало 

да се има на ум геометријата на раскрсницата и режимот на сообраќај на 

раскрсницата – прилазните краци (може да се споредуваат раскрсници слични 

по геометрија и режим на сообраќај). Би требало да бидат оние параметри кои 
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го земаат во обзир интензитетот на сообраќајот на сите прилази на 

раскрсницата, како на пример: 

- бројот на незгоди на 100.000 возила кои доаѓаат во раскрсницата (од сите 

правци), 

- бројот на настрадани (загинати и повредени) на 100.000 возила кои 

доаѓаат во раскрсницата (од сите правци) итн. 

 

3.7.2. Индиректни показатели за безбедноста во сообраќајот 

 

 Иако претходно опишаните директни показатели добро ја опишуваат 

состојбата со безбедноста во сообраќајот, останува важно практично прашање: 

дали може да се оценува безбедноста во сообраќајот и пред случувањето на 

првата незгода, односно без познавање на податоците за незгодите и 

нивните последици. Во таа смисла се развиваат многу методи кои користат 

индиректни параметри за безбедноста во сообраќајот. 

 Индиректни показатели на безбедноста во сообраќајот се: 

- бројот и тежината ана конфликтите во сообраќајот (Traffic Conflict), 

- показатели за потенцијалните сообраќајни конфликти,  

- нивото на изложеност во сообраќајот (exposure to road traffic), 

- различни мерила на однесувањето (behavioural measures) кои укажуваат 

на нивото на безбедност во сообраќајот (просечната брзина, степенот на 

користење на појасите, бројот на поедини прекршоци и сл.), 

- мерила на стандардот и квалитетот на патот и возилото и др. 

Бројот и тежината на конфликтите се најзначајните индиректни 

показатели за оцена на безбедноста во сообраќајот. Конфликтот е ситуација во 

која два или повеќе учесници во сообраќајот се проближуваат еден на друг 

(во простор и време), така да судирот е неизбежен, ако нивното движење не 

се промени. Развиена е посебна техника на сообраќајните конфликти или 

конфликтна техника (TCT – Traffic Conflict Techniques) која се заснова на 

претпоставката дека интеракцијата меѓу учесниците во сообраќајот може да се 

опише како континуум на случувања, односно дека постои врска помеѓу бројот 

на конфликтите и бројот на незгодите. Техниката на конфликти (ТСТ) е збир на 

процедури со кои се идентификува, се бележи и се анализира конфликт во 

сообраќајот на стандардизиран начин. Ова бара набљудувачи кои се обучени да 

пропознаваат, проценат и прибележат конфликти и нивните важни 

карактеристики. Снимањето се врши два до три саати, во текот на два до пет 

дена. Ситуациите во сообраќајот (случувањата) може да се прикажат како нивоа 

на пирамида: на дното од пирамидата се безопасните сообраќајни ситуации 

(нормално возење), а на врвот се сообраќајните незгоди. Висината ја одредува 

опасноста на случувањата, а ширината нивното учество. Може да се дефинираат 

5 нивоа на пирамидата: 

1) непречени премини – безбедни сообраќајни ситуации, 

2) потенцијални конфликти – патиштата на учесниците се пресекуваат, 

но постои рано воочување и благо реагирање, 

3) благи конфликти – учесниците доаѓаат кон судирот, но преземаат 

дејствија на избегнување. Благовременото реагираат и нема 

форсирано кочење, ниту други нагли реакции, 

4) сериозен конфликт – учесниците доаѓаат кон судир и доцна 

реагираат, па незгодата едвај се избегнала. Овие ситуации се 

нарекуваат и замалку незгода, 
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5) незгода – избегнувањето задоцнило и се случува незгода со 

последица.  

Денес се развиени субјективни (човекот набљудува и квалификува 

конфликт) и објективни (конфликтот се снима со камера и подоцна се 

анализира и квалификува) методи за примена на конфликтната техника. 

Современите објективни методи инсистираат на мерење на опасноста од 

конфликт. Во врска со тоа се мери времето до судирот, времето после 

преминувањето, брзината, растојанието до точката на судир итн. 

Анализата на видот и тежината на конфликтите овозможува да сознаеме 

кој вид на конфликт се случува, кои учесници ги сочинуваат, што ја 

предизвикува незгодата итн. Врз основа на тоа може да се проектираат добри 

контрамерки и да се исправат грешките пред настапување на последиците. Во 

релативно кратко време може да се добие квалитетна анализа на состојбата, 

како и анализа на ефектите од контрамерките (пред и после анализата). 

Конфликтната техника има предности во однос на анализата на 

директните параметри (сообраќајната незгода). Додека анализата на незгодата 

овозможува да сфатиме што се случило во и после критичниот момент, 

конфликтната техника овозможува да проучиме цел процес кој замалку не 

завршил со незгода. Додека примерокот на незгодите е мал, примерокот на 

конфликтите е голем (конфликтите се 5.000 до 10.000 пати почести). Анализата 

на незгодите може да се врши дури откако настанат последиците, а анализата на 

конфликтите и пред последиците. Конфликтната техника открива дури и мали 

промени во ризикот, што не е можно врз основа на анализата на незгодата. 

Досегашните искуства покажуваат дека валидноста на конфликтните техники е 

добра. Бројни се позитивните примери од примената на конфликтните техники: 

во процената на ефикасноста на кружните раскрсници, во процената на 

квалитетот на локацијата на пешачките премини и автобуските стојалишта, во 

процената на различните режими на сообраќај, во процената на ефикасноста на 

различните контрамерки итн. 

 

3.7.3. Останати методи за оценување на безбедноста во сообраќајот      

 

 Безбедноста во сообраќајот може успешно да се оцени и врз основа на 

некои методи кои не подразбираат стриктно квантификување на одредени 

параметри. Во овие методи спаѓаат: 

- експертските и други слични методи на стручна процена на степенот на 

опасност, 

- анкетните и други методи на оценување на субјективните ставови за 

опасностите во сообраќајот итн., 

- квалитетна анализа на структуралните и организационите услови 

(функционирање на заштитниот систем), 

- анализа на сообраќајните закони и нивна примена,  

- анализа на постоењето на системските сообраќајни мерки,  

- анализа на свеста на граѓаните за проблемите на безбедноста во 

сообраќајот и можностите од управување итн. 

 

3.8. АНАЛИЗА НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПОДРАЧЈЕ 

 

 Да се анализира состојбата со безбедноста во сообраќајот на некое 

подрачје или на некоја делница на патот е многу значајна задача во безбедноста 
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во сообраќајот. Имено, постојано анализираната, споредувана и оценува 

состојба со безбедноста во сообраќајот се оценува и понатаму и се 

развиваат мерки и активности на унапредување на безбедноста во 

сообраќајот и се намалуваат страдањата во сообраќајот. Врз основа на тоа 

може стручно да се проектираат и реализираат идните активности. 

Стручните анализи би требало да се работат перманентно, а да се известува 

периодично во зависност од проблемите (секоја година, секои пет години и сл.). 

Притоа, би требало коректно да се одредет дометите на сопствените анализи и 

што почесто анализите да се проверуваат од независни стручни институции и 

истакнати поединци – научни работници и истражувачи. 

 За да може анализите за состојбите со безбедноста во сообраќајот да 

дадат очекувани ефекти, неопходно е да се дефинира основната содржина и 

методот на овие анализи. Тоа би требало да гарантира сеопфатност, коректност 

и објективност на анализата, но и анализите да ги направи споредливи и 

корисни при подоцнежни анализи. 

 Анализата на состојбата со безбедноста во сообраќајот на некое подрачје 

би требало да ги опфаќа следните содржини: 

 

 Вовед 

  

На самиот почеток би требало да се дефинира просторот на 

истражување, времето, предметот, методот, целите и задачите на 

истражувањето. Коректно е да се соопштат и најважните ограничувања. 

 

 Анализа на карактеристиките на патната (улична) мрежа 

  

Патот е многу значаен фактор за безбедноста на сообраќајот кој влијае на 

состојбата со безбедноста, но и на изборот на мерките кои ќе се преземат. 

Посебно се значајни карактеристиките кои влијаат на проточноста и 

безбедноста на сообраќајот (бројот и ширината на сообраќајните ленти, 

надолжни и попречни нагиби на патот, остри и опасни хоризонтални и 

вертикални кривини на патот, прегледност на патот, надолжно и попречно 

истекување на водата, постоење и уредување на автобуските стојалишта на 

патот, ширината и квалитетот на банкината, бермата или тротоарот, постоење и 

геометрија на раскрсниците, постоење и ширина на разделните острови, видот и 

квалитетот на коловозниот асфалт итн). 

 

 Анализа на режимот (техничко регулирање) на сообраќајот и 

состојба со сигнализацијата 

 

 Воспоставениот режим на сообраќај (намената на сообраќајните 

површини, збирот на ограничувањата и забраните) битно влијае на проточноста 

и безбедноста во сообраќајот. Би требало да с еобрати посебно внимание на 

ограничувањето на брзината, забраната за свртување, забраната за паркирање и 

застанување, начините на регулирање на првенството на премин, постоење и 

состојба со сигнализацијата итн). 

 

Анализа на карактеристиките на сообраќајните текови 
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 Безбедноста во сообраќајот е едно од обележјата на сообраќајот. Мерките 

кои ќе влијаат на безбедноста во сообраќајот мора да бидат во склад со 

интензитетот, структурата, просторната и временската распределба на 

сообраќајните текови. 

 

Анализа на важните елементи на околината (амбиент) 

 

Сообраќајот се одвива во општествен, економски и политички амбиент 

кој влијае и на можноста од спроведување и ефикасност на поедини мерки. 

Уреденоста на околината на патот (насипи, засеци, објекти на патот и околу 

патот, амбиентот околу патот итн), премините низ населените места, важните 

објекти околу патот, нормативниот амбиент, организација на работите на 

сообраќајот, а посебно работите за безбедноста во сообраќајот, активноста на 

поедини субјекти во безбедноста во сообраќајот, економскиот стандард, 

состојбата со стопанството, општествениот амбиент итн. може пресудно да 

влијае на состојбата со безбедноста во сообраќајот. 

 

Општа анализа на бројот и структурата на сообраќајните незгоди 

 

Сообраќајните незгоди се најзначајните појавни облици на небезбедноста 

во сообраќајот. Затоа сообраќајните незгоди се најважниот елемент на 

предметот на истражување и треба да им се посвети посебно внимание. Во овој 

дел би требало да се анализира вкупниот број на сообраќајните незгоди, бројот 

на незгоди спрема тежинатана последиците (незгоди со загинати, со повредени 

лица и со материјална штета). Притоа би требало да се набљудува доволно долг 

период (минимално 5 години) за воочување на законитост. Ако би се 

набљудувал неадекватно долг период, тоа би можело да ја воопшти анализата и 

неактуелните проблеми да го одвлечат вниманието, што може да го загрози 

квалитетот на предложените мерки. 

 

Општа анализа на бројот и структурата на настраданите во 

сообраќајните незгоди  

 

Страдањата на луѓето се најзначајните последици од сообраќајните 

незгоди. Затоа покрај бројот, би требало да се анализира и структурата на 

настраданите спрема тежината на последиците (загинатите, тешко повредените 

и лесно повредените), спрема категориите на учество во сообраќајот (возачи, 

совозачи, патници, мотоциклисти, бициклисти, пешаци и др.), спрема полот, 

спрема староста, спрема возачкото искуство итн. 

 

Просторна дистрибуција на распределбата на сообраќајни незгоди 

 

Да се одговори на прашањето: Каде се случуваат незгодите? е еден од 

најважните задачи на анализата со состојбата во безбедноста во сообраќајот. Би 

требало секоја сообраќајна незгода што попрецизно да се спушти на терен. Тоа 

се постигнува со врзување на незгодата за километарски столб (стационажа) на 

отворените патишта, односно за улиците и куќниот број во населените места. 

Како резултат на оваа топографска анализа се добиваат карти на сообраќајни 

незгоди, линиски графикони на сообраќајните незгоди и ситуациони планови на 

сообраќајните незгоди. На овие прилози прегледно се прикажува местото на 
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незгодата (на тоа место се исцртува соодветен симбол), видот на незгодата 

(геометрискиот облик на симболот го одредува видот на незгодата) и 

последиците на незгодата (бојата или штрафтите на симболот ја одредува 

последицата). Картите на незгоди се погодни за макроанализа на поголеми 

површини (подрачје на град), а линиските графикони за приказ на просторната 

распределба на незгодата на делницата на патот (на сообраќајниот сектор, на 

опасната делница итн). Врз основа на топографска анализа се издвојуваат, т.н. 

црни точки кои претставуваат места на патиштата / улици, раскрсници, делници 

на патот / улицата или зоната на кои често се случуваат незгоди (на пример 

повеќе од 5 незгоди во текот на годината). За овие места со зголемена 

загрозеност на сообраќајот се цртаат посебни ситуациони планови со детален 

приказ на сообраќајните незгоди по локацијата, видот, последиците, начинот на 

движење, учеството, времето на случување итн. 

 

 Временска дистрибуција на распределбата на сообраќајните незгоди 

 

 Одговорот на прашањето: Кога се случила незгодата? е значаен за 

подобро сфаќање на условите на настанување на незгодата, но и за планирање 

на активноста на превенција на идните незгоди. Значајни се годишните 

распределби (дистрибуција) на незгодите (заради воочување на трендот на 

развој на појавите), месечна распределба (заради воочување на сезонските 

осцилации и изработка на годишни планови за работа), дневна распределба по 

денови во текот на годината или по денови во текот на седмицата (влијае на 

планирање на седмичниот распоред) и часовна распределба на незгодите во 

текот на денот (влијае на планирање на работата во текот на денот). 

 

 Типолошка анализа на сообраќајните незгоди 

 

 Нашата статистика разликува 13 видови на сообраќајни незгоди: 

 судир од спротивни насоки, бочен судир, судир при возење во иста 

насока, судир при паралелно возење, судир во застанато или паркирано возило, 

удар во објект на патот, превртување на возило на патот, излетување на 

возилото од патот, излетување од коловозот и удар во објектот, меѓусебен судир 

на патно и железничко возило, испаѓање, паѓање од возилото во движење, 

соборување или газење на пешак, соборување или газење на стока и останати 

видови незгоди. 

 Во Македонија без покраините, најмногу лица страдале при соборување 

на пешаци (22 - 30 %), излетување на возилото од патот (19 – 25 %), судир од 

спротивни насоки (18 – 23 %), бочен судир (11 – 16 %) и во судирите при возење 

во иста насока (6 – 12 %). Во сите останати видови на незгоди страдаат 8 – 12 % 

од сите настрадани. 

 

 Анализа на најчестите околности на настанување на сообраќајните 

незгоди и најзначајните пропусти 

 

 Врз основа на анализа на поединечните незгоди може да се воочат 

најзначајните околности кои ги следат најголемиот број од сообраќајните 

незгоди на поедини локации или во поедини времиња. Исто така би требало да 

се воочи и да се анализира кои се најчести пропусти кои придонесуваат за 

настанување на овие незгоди. Иако оваа анализа е многу дискутабилна (не ги 
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знаеме прецизните околности нити пропустите пред завршување на судската 

постапка, а често ни тогаш), оваа анализа е многу значајна за проектирање на 

контрамерките за спречување на идните незгоди. Пропустите би требало да се 

врзуваат за поедини учесници во сообраќајот, но и за други субјекти во 

безбедноста во сообраќајот. 

 

 Напоредна анализа со референтни подрачја 

 

 Секогаш би требало да се изработуваат напоредни анализи со 

референтни подрачја. Како референтни подрачја би требало да се користат 

просечни вредности во нашата земја за подрачја слични на сообраќајните и 

другите карактеристики, но и подрачјата во земјите на ОЕЦД или ЕУ за кои ни 

се познати податоците. 

 

 Анализа на досегашните мерки и активности 

 

 Во анализираниот период се реализирани активности на различни 

субјекти. Овие активности би требало педантно да се следат и да се 

евидентираат, а нивните ефекти да се анализираат со цел да можат да се научат 

идни планови. Многу е значајно објективно и стручно да се анализираат 

најзначајните досегашни мерки и активности со цел да не се повторуваат 

грешки. 

 

 Предлог идни активности со процена на трошоците и очекуваните 

ефекти 

 

 Врз основа на севкупните анализи кои опфаќаат најголем дел или сите 

набројани елементи, би требало стручно и сеопфатно да се предложи систем од 

идни мерки и активности за унапредување на безбедноста во сообраќајот. За 

оние кои носат одлуки, би било многу корисно за поедини предложени мерки да 

се проценат трошоците и очекуваните ефекти. Дури и кога овие процени се 

сосема груби, тие се многу корисни. Во наредните анализи ќе се изоструваат 

критериумите и сè помалку ќе се греши.  

 

 

 

4. ОСНОВНИ ФАКТОРИ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

ХЕДОНОВА МАТРИЦА 

 

 Спрема едно истражување кое опфатило 57 земји, сообраќајните незгоди 

се најчестата причина (26 - 77 %) за смртните случаи после ненамерни повреди. 

Многу различни влијанија придонесуваат за настанок на сообраќајните незгоди 

и нивната тежина (величина на последиците). Бројни се обидите овие влијанија 

некако да се систематизираат. Американскиот научник William Haddon се 

обидел да ги систематизира овие влијанија во матрица која по него е 

наречена Хедонова матрица. 
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Табела 4.1. Основната Хедонова матрица систематизира три фактори на 

безбедноста во сообраќајот (човек, возило, опкружување) пред, за време и после 

сообраќајната незгода 

 

ФАКТОРИ НА 

БЕЗБЕДНОСТА 

ВО 

СООБРАЌАЈОТ 

ПРЕД  

СН 

(Pre - Crash) 

ЗА ВРЕМЕ НА 

СН  

(Crash) 

ПОСЛЕ  

СН 

(Post - Crash) 

ЧОВЕК 

(Human) 

обука, способности, 

ставови, 

однесување, 

алкохол...  

обука, 

психофизички 

способности, 

употреба на појас...  

обука и пружење на 

прва помош...  

ВОЗИЛО 

(Vehicle) 

техничка 

исправност, опрема 

на возилото... 

опременост на 

возилото, 

конструкција, маса, 

воздушни 

перничиња...  

заштита од пожари, 

конструкција... 

 

ОПКРУЖУВАЊЕ 

(Environment) 

прописи, семејство, 

клима, ноќе, дожд, 

заштитен систем, 

квалитет и 

одржување на 

патот, 

самообјаснувачки 

патишта 

уреденост на 

околината на патот, 

хортикултура, 

бариери покрај 

патот, коловозен 

асфалт...  

опрема на патот, 

брзо згрижување на 

повредените, 

здравствена 

заштита, квалитет 

на увидот... 

 

 Иако основната поставка на Хедоновата матрица е добра, многу брзо се 

покажало попрактично од факторите на опкружувањето да се издвои патот како 

посебен фактор. Така настанала проширената Хедонова матрица. 

 

Табела 4.2. Проширената Хедонова матрица го издвојува патот како посебен 

фактор и ги систематизира влијанијата на четирите фактори на безбедноста во 

сообраќајот (човек, возило, пат, опкружување) пред, за време и после 

сообраќајната незгода 

 

ФАКТОРИ НА 

БЕЗБЕДНОСТА 

ВО 

СООБРАЌАЈОТ 

 

ПРЕД  

СН 

 

 

ЗА ВРЕМЕ НА 

СН  

 

 

ПОСЛЕ  

СН 

 

ЧОВЕК 

 

обука, способности, 

ставови, 

однесување... 

обука, 

психофизички 

способности 

обука и пружење на 

прва помош...  

ВОЗИЛО 

 

техничка 

исправност, опрема 

на возилото... 

опременост на 

возилото, 

конструкција, маса.. 

заштита од пожари, 

конструкција... 

ПАТ квалитет на 

патот, одржување 

на патот... 

коловозен асфалт... опрема на патот, 

променлива 

сигнализација... 

 

ОПКРУЖУВАЊЕ 

 

прописи, семејство, 

клима, ноќ, дожд, 

заштитен систем... 

уреденост на 

околината на патот, 

хортикултура, 

бариери покрај 

брзо згрижување на 

повредените, 

здравствена 

заштита, квалитет 
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патот... на увидот... 

 

 Со обзир на воспоставените дефиниции за активната и пасивната 

безбедност во сообраќајот, има смисла да се корегира Хедоновата матрица и 

анализира влијанието на сите фактори на активната и пасивната безбедност во 

сообраќајот. 

 

Табела 4.3. Корегираната Хедонова матрица ги систематизира влијанијата на 

четирите фактори на безбедноста во сообраќајот (човек, возило, пат, 

опкружување) на активната и пасивната безбедност во сообраќајот 

 

ФАКТОРИ НА 

БЕЗБЕДНОСТА 

ВО 

СООБРАЌАЈОТ 

ВЛИЈАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ - 

ВЛИЈАНИЈА 

АКТИВНА 

БЕЗБЕДНОСТ ВО 

СООБРАЌАЈОТ 

ПАСИВНА 

БЕЗБЕДНОСТ ВО 

СООБРАЌАЈОТ 

ЧОВЕК 

 

обука, способности, 

ставови, однесување... 

обука и пружење на 

прва помош, 

психофизички 

способности 

ВОЗИЛО 

 

техничка исправност, 

опрема на возилото... 

опременост на 

возилото, заштита од 

пожари, конструкција, 

маса... 

ПАТ квалитет на патот, 

одржување на патот... 

коловозен асфалт, 

опрема на патот, 

променлива 

сигнализација... 

 

ОПКРУЖУВАЊЕ 

 

прописи, семејство, 

клима, заштитен 

систем, квалитет на 

увидот... 

уреденост на 

околината на патот, 

хортикултура, 

здравствена заштита... 

 

4.1. ЧОВЕКОТ КАКО ФАКТОР НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

 Човекот е најзначајниот фактор во моделот Ч – В – П – О. Многу 

елементи од човекот на различни начини влијаат на активната и пасивната 

безбедност во сообраќајот. Меѓу овие елементи посебно се истакнуваат 

способноста, знаењето, ставовите и однесувањето на човекот. Влијанието на 

човекот на безбедноста во сообраќајот не е доволно истражен. Сепак, 

досегашните истражувања овозможиле некои влијанија попрецизно да се 

објаснат, па дури и да се измерат. Во продолжение ќе бидат изнесени 

најважните елементи на човекот и нивното влијание на активната и пасивната 

безбедност во сообраќајот: 

- пол,  

- старост, 

- способности,  

- знаење – обука,  

- ставови,  

- искуство,  

- однесување, 
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- возење под влијание, 

- замор 

останати елементи (стандард, образование, социо-демографски обележја, 

влијание на дрогата и лековите, болест, исхрана, пушење) 

 

4.1.1. Пол 

 

 Мажите и жените се разликуваат по многу обележја, што влијае и на 

разликата во нивниот ризик на учество во сообраќајните незгоди. Врз основа на 

анализи на околу 125 илјади сообраќајни незгоди во Србија заклучено е дека 

жените имаат помал ризик на учество во незгодите. Имено, жените сочинуваат 

3.3 % од загинатите, околу 5.6 % од тешко и 6.7 % од лесно повредените 

возачи од учесниците во сообраќајот. Жените се помалку изложени на 

сообраќај. Спрема истражувањето од 2002 година меѓу возачите имало околу 22 

% жени (10 до 15 % на отворени патишта и 30 до 40 % во населени места). 

Сепак, дури и кога се има во предвид намалената изложеност, може да се 

заклучи дека жените имаат помал ризик на учество во незгодите, а посебно 

помало учество во најтешките незгоди, т.е. ретко загинуваат. 

 Жените во просек, подобро ја сфаќаат опасноста и помалку се склони на 

ризици. Жените прават помалку сообраќајни прекршоци, а посебно ретко ја 

преминуваат брзината, преминуваат на црвено, возат агресивно и возат под 

влијание на алкохол. Од друга страна, жените се помалку склони кон потрага на 

возбудувања во зообраќајот и ризични ситуации во сообраќајот. Изгледа 

ставовите и однесувањето при одлучувањето придонесуваат за намалување 

на ризикот кај жените, а не некои разлики во способностите и знаењето. 

 

4.1.2. Старост на учесниците во сообраќајот 

 

 Различни старосни групи имаат различни знаења, ставови, способности, 

однесувања, различна изложеност на сообраќај итн. Ризикот од учество во 

сообраќајните незгоди (бројот на незгоди на милион поминати километри) во 

зависност од староста на возачите има облик на буквата „U“. Имено, младите 

(до 25 години) и старите (преку 65 години) имаат зголемен ризик. Оваа 

зависност е слична кај мажите и жените, а постојат и две разлики. Младите 

машки лица имаат значително поголем ризик отколку младите жени, како 

во апсолутните вредности, така и во однос на возачите со средна старост. Кај 

старите возачи е обратно: постарите женски лица имаат поголем ризик во 

однос на постарите машки лица. Ризикот на учество во сообраќајните незгоди 

кај младите возачи е 3 – 4 пати поголем отколку кај останатите. Ризикот од 

незгоди и смртоносни повреди расте и кај постарите возачи, така што за 

возачите преку 80 години тој е околу 5 пати поголем отколку за возачите од 40 – 

49 години. 

 Врз основа на низа истражувања во развиените земји, одредени се 

просечните ризици од учеството во сообраќајните незгоди со настрадани за 

поедини старосни групи (просечен број на незгодите за сите возачи е земен како 

1,0). 

 

Табела 4.4. Промена на релативниот ризик на учество во сообраќајните незгоди 

по години 
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Земја година на старост 

 19-20 21-25 26-39 40-59 60-69 преку 70 просек 

Австрија 3,5  1,8 0,8 0,7 1,9  1,0 

Канада 2,9 1,7 0,8 0,6 0,7  1,0 

Данска 5,7 2,1 0,7 0,8 1,2 3,5 1,0 

Франција 3,2 2,0 0,9 0,7 1,0 1,4 1,0 

Велика 

Британија 

3,5 1,8 0,8 0,7 1,0 2,3 1,0 

Нов Зеланд 3,4 1,4 0,8 0,6 1,0  1,0 

Норвешка 3,1 1,6 0,7 0,8 0,8 3,3 1,0 

Шведска 3,1 1,9 0,8 0,6 1,3 5,6 1,0 

ПРОСЕК 3,5 1,8 0,8 0,7 1,1 3,2 1,0 

 

 Објаснувањата на високиот ризик за младите и старите лица немаат 

многу заедничко. Младите лица се поспособни, поздрави, побрзо реагираат, 

подобро слушаат итн. Во основа нивниот ризик е нивното неискуство, склоност 

кон ризично однесување и почетнички грешки. Младите лица не се доволно 

запознати со ризиците во сообраќајот, полесно избираат ризични однесувања 

(поголема брзина, пијанство, непочитување на светлосните сигнали и 

сообраќајните знаци, агресивно возење) и ги потценуваат овие ризици. Ова 

произлегува од ставовите, општиот модел на однесување и недоволната обука. 

Некои автори сметаат дека ова може да произлезе од зголемување на приликите 

за едукација или изградба на центар кој на адолесцентите ќе им пружа можност 

да се „испразнат“. 

 Постарите лица се добро запознати со ризиците во сообраќајот, имаат 

поголемо искуство (животно и сообраќајно), но биолошката старост им ги 

намалува нивните психофизички способности: намалена им е можноста да ја 

вртат главата, побавно рагираат, ослабен им е видот (острина на видот, 

стереовид, периферен вид) итн. Затоа тие тешко се снаоѓаат во раскрсниците и 

другите сложени ситуации. Изгледа дека сфаќањето на човекот за слабеење 

на способноста задоцнува зад вистинското слабеење, што е во основа 

зголемен ризик на старите учесници во сообраќајот. Ова посебно доаѓа до израз 

во услови на отежнато одвивање на сообраќајот и кај сложените ситуации. На 

пример, постарите возачи имаат поголем ризик да учествуваат во сообраќајни 

незгоди при претекнување, отколку кај останатите незгоди. Способностите на 

возачите слабеат со староста, побрзо отколку што тие мислат. Со обзир на 

сложеноста на операцијата на претекнување, ова позначајно влијае на 

безбедноста од претекнување отколку на зголемување на нивното искуство. 

Затоа расте ризикот од незгоди во претекнувањето сè до 57 – мата година. 

Изгледа дека после оваа старосна граница, возачите стануваат свесни за 

намалените способности и затоа се повнимателни при претекнувањето, што го 

намалува уделот на претекнување во вкупниот број на незгоди кај најстарите 

возачи. 

 Слична зависност на ризикот од староста е воочена и кај другите 

категории на учесници во сообраќајот: пешаци, бициклисти итн. 

 Влијанието на староста на пасивната безбедност во сообраќајот не е така 

детално истражувано. Младите лица, поради своите способности и подобрата 

здравствена состојба, во просек ќе се здобијат со помалку повреди и почесто 

ќе преживуваат отколку старите лица. На пример, во страничните судири во 
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САД, постарите учесници имаат три пати поголем ризик на повредување 

отколку помладите. 

 

4.1.3. Способности 

 

 Способност (англ. capability) е, извршна можност непосредно да се 

изведат телесни и ментални активности (операции) со потребниот исход. Се 

разликуваат општи (говор, одење, забележување итн) и специјални способности 

(управување со возилото итн). Способностите може да бидат природни 

(вродени) или стекнати. За безбедноста во сообраќајот најзначајни се 

сензорните, психомоторните и менталните способности. 

 Во сензорни способности спаѓаат способности кои се во врска со 

сетилата за вид, слух, мирис и допир. Преку 90 % од најзначајните информации 

за учеството во сообраќајот се примаат со сетилото за вид. Посебно се важни 

острината на видот, видното поле, периферниот вид, адаптацијата, динамичкиот 

вид итн. 

 Човекот селективно забележува, т.е. избира што ќе забележува и на што 

ќе реагира. Забележувањето е во директна врска со очекувањето и вниманието. 

Имено, човекот добро и лесно го забележува она што го очекува и она што 

смета дека е опасно (со голем ризик дека ќе настапи последица). Она што не го 

очекува, човекот нема да го забележи или му треба повеќе време за 

забележување. 

 Сликата (светлината) минува низ зеницата на окото. Зеницата се 

проширува ноќе и во услови на намалување на видливоста со цел да се регулира 

количината на пропуштена светлост. Мрежницата го прекрива задниот дел од 

окото и содржи ќелии кои ги претвораат светлосните зраци во сигнали кои се 

пренесуваат преку очниот нерв до мозокот (свеста). Човекот гледа со полна 

острина само ако сликата падне на мала површина на мрежницата, а тоа е само 1 

– 2 % од она што се наоѓа во видното поле. Останатото го покрива периферниот 

вид. Острината на видот е во врска со брзото и лесно препознавање на 

предмети, слики и букви. Во крајни делови на периферниот вид острината на 

видот е помала од 0,1 %. Од друга страна, на мрежницата постои т.н. жолта 

точка на која нема никакви очни ќелии. Ако сликата падне на жолтата точка, 

човекот нема да ја види. 

 

    
 

Слика 4.2. Кога ќе замижите со левото око и го насочите погледот (десното око) 

на кругот, тогаш тој ќе се види одлично, а знакот икс ќе се забележи со 

О Х 
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периферниот вид. Ако цртежот го приближувате на очите, во еден момент 

знакот икс ќе исчезне, затоа што сликата паднала во жолтата точка. 

 

 Нормалното видно поле е во ширината на очите 170 до 190 степени 

хоризонтално, 60 степени над и 70 степени под линијата на видот. Треба да се 

има во предвид дека ширината на видното поле се намалува со брзината и 

таа ќе биде: 100 степени при брзина од 30 km/h, 75 степени при брзина од 50 

km/h, 40 степени при брзина од 100 km/h, а само 30 степени при брзина од 140 

km/h („ефект на тунелски вид“). Видното поле се собира и периферниот вид 

слабее и при мали концентрации на алкохол во крвта. Децата и при 

мирување имаат помал виден агол, така што нивните слики се помали, за што 

мора да се води сметка. 

 Многу е важна координацијата на средишниот и периферниот вид. 

Човекот со периферниот вид забележува, а со средишниот препознава. 

Предметите прво се воочуваат со периферниот вид, а потоа се насочува 

погледот (по потреба се свртува главата) и предметот се препознава. Искуството 

помага повеќе и подобро да се користи периферниот вид, како пребарувањето 

во видното поле да се врши со систематизација. На пр. неискусните возачи 

ќесто гледаат близу возилата, погледот подолго им застанува на предметите, а 

имаат и лоша селекција што е важно, а што не е. 

 

4.1.4. Знаење – образование и обука 

 

 На безбедноста во сообраќајот влијаат обемот и структурата на знаењето 

на учесниците во сообраќајот. Порано ова влијание се преценувало. Изгледа 

дека за безбедно учество во сообраќајот е потребно одреден минимум знаење, а 

посебно минимум познавања на сообраќајните прописи. Истражувањата 

покажуваат мала разлика во учеството во незгоди на лица чие знаење битно се 

разликува. Сето укажува дека ставовите, вештините и искуството имаат 

поголемо влијание на безбедноста на сообраќајот отколку нивото на знаење. 

Меѓутоа, нашето истражување за знаењето на возачите кои се осудени за 

сообраќајни незгоди покажа драстично непознавање на сообраќајните прописи 

кај значителен дел на осуденици. Изгледа дека недостатокот од минимум 

знаења го зголемува ризикот од учество во сообраќајните незгоди кај сите 

категории на учесници (возачи, бициклисти, пешаци итн). 

 За намалувањето на ризикот на учество во сообраќајните незгоди повеќе 

придонесуваат курсевите за намалување на рецидивизмот (за возачите 

рецидивисти), отколку за зголемување на основната обука. Кај пешаците и 

другите учесници во сообраќајот најголемо влијание имаат честите и кратки 

учења проследени со практични вежби во сообраќајот, интердисциплинарно 

учење и вежбање (во рамки на повеќе наставни предмети), актуелни кампањи и 

студии на примери. 

 Посебно значење има образованието и обуката на возачите. Поради 

големото меѓународно значење и меѓувлијание, обуката на возачите сè повеќе 

се унифицира во Европа и во светот. Постојат два основни проблеми во врска со 

обуката на возачите: прво, луѓето се обучуваат да го положат возачкиот испит, а 

не да возат безбедно и второ, преовладува став дека учењето за возење 

престанува после полагањето на возачкиот испит. На пример, истражувањата во 

В. Британија покажале дека возачите кои се обучувале во дефанзивно возење 
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потешко го полагаат испитот, но ретко учествуваат во незгодите, во однос на 

оние кои се обучувале традиционално. 

 Потоа, структурата и нивото на знаење влијаат на активната (ризикот од 

незгоди), но и на пасивната безбедност во сообраќајот. Квалитетната обука на 

сите учесници во сообраќајот, а посебно на возачите ја намалува тежината на 

незгодата. Од друга страна, напредната обука на ургентната медицина и 

редовното тренажирање на професионалците кои стигнуваат меѓу првите на 

лице место (професионалните возачи, полициските службеници, пожарникарите 

и медицинскиот персонал) може битно да ги намалат последиците од незгодата. 

 

4.1.5. Ставови 

 

 Ставовите повеќе од знаењата влијаат на безбедноста во 

сообраќајот. Во таа смисла, бројни се залагањата за изградба и вкоренување на 

исправните ставови за безбедноста во сообраќајот. Посебно се значајни 

ставовите за величината на ризикот во сообраќајот, за можностите на 

управување со безбедноста во сообраќајот, за значењето на почитувањето на 

прописите, за опасностите на поедини дејствија во сообраќајот итн. Ставовите 

се изградуваат и вкоренуваат од раѓање. Пресудна улога во тоа има 

семејството, добрите примери и најраните искуства. Меѓутоа, многу е важно 

систематски и континуирано да се влијае на изградбата на позитивните ставови: 

во градинките и предшколските установи, во текот на основното и средното 

образование (настава од повеќе наставни дисциплини и воннаставни 

активности), радио и ТВ емисии, кампањи за безбедноста во сообраќајот итн. 

Значајно е дека ова делување треба што порано да почне, да биде континуирано 

и прилагодено на возраста, менталитетот, видот и нивото на образование и сл. 

Во процесот на изградба на позитивните ставови за безбедноста во сообраќајот 

најтешко е да се елиминираат негативните влијанија, т.е. да се спречи 

изградбата на негативни ставови за сообраќајот и безбедноста во сообраќајот. 

 

4.1.6. Искуство 

 

 Вкупното животно, а посебно искуството во сообраќајот значајно влијае 

на ризикот од сообраќајни незгоди. Ова е присутно кај сите категории на 

учесници во сообраќајот, но најмногу е истражено кај возачите и пешаците. 

Возачкото искуство (возачкиот стаж) може да се изрази на различни начини: 

преку бројот на поминати километри, бројот на саати возење, бројот на години 

со интензивно возење, обемот и видот на возењето во различни услови итн. 

Меѓутоа, наједноставно е да се соберат податоци за вкупниот (номинален) 

возачки стаж, т.е. за периодот од полагањето на возачкиот испит. Овој 

номинален возачки стаж се состои од мртов и вистински возачки стаж. 

Мртвиот возачки стаж е период на поседување на возачката дозвола во кој 

возачот не вози или малку вози. Вистинскиот возачки стаж е период во кој 

возачот интензивно и активно вози. 

 Спрема обемни истражувања кои се спроведени во Србија, воочено е 

дека возачкиот стаж одлучувачки придонесува за безбедноста на возачите. 

Спрема номиналниот возачки стаж, сите возачи се поделени во пет класи: 

- неискусни возачи (возачи почетници) со возачки стаж до 5 години, 

- недоволно искусни возачи (од 6 – 10 години номинален возачки стаж), 

- искусни возачи (од 11 – 15 години номинален возачки стаж), 
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- зрели возачи (од 16 – 20 години), 

- многу искусни возачи (од 21 – 25 години) и  

- стари возачи (преку години поседуваат возачка довола). 

 Воочено е дека околу 42 % од возачите кои учествувале во сообраќајните 

незгоди ги сочинуваат возачите почетници (до 5 години возачки стаж). 

 Ако се има предвид намалената изложеност на возачите – почетници, т.е. 

големиот број на возачки стаж во наши услови, заклучуваме дека преку 50 % 

од сите возачи учесници во сообраќајните незгоди ги сочинуваат возачите 

почетници (со помалку од 5 години номинален возачки стаж). 

 Значи, возачкото искуство го намалува ризикот на учество во 

сообраќајните незгоди. Меѓутоа, искуството може да ги намали и последиците 

од сообраќајните незгоди. 

 

4.1.7. Однесување 

 

 Однесувањето на учесниците во сообраќајот, а посебно почитувањето на 

прописите, најбитно влијаат на безбедноста во сообраќајот. Посебно се 

опасни следните однесувања во сообраќајот: 

- значајно преминување на ограничената брзина, 

- непочитување на светлосните сигнали (поминување на црвено светло), 

- претекнување на места на забрана и во опасни ситуации, 

- непочитување на првенството на премин, 

- недржење на безбедно растојание меѓу возилата, 

- некористење на заштитна опрема и  

- преминување на коловозот вон пешачки премин. 

 

4.1.7.1. Брзина на возилата во сообраќајот 

 

 Брзината влијае на времето на патување, трошоците за превоз, 

загадувањето на воздухот, бучавата, изборот на видот на превоз, климата, 

ризикот од незгоди, последиците од незгодата, квалитетот на живот, здравјето 

итн. 

 На ризикот од незгода влијаат: ограничувањето на брзината, 

просечната брзина на возилото, процентот на возила чија брзина е веќе 

ограничена, процентот на бавни возила и дисперзија на брзината. Бројот на 

незгодите се зголемува за 10 % (лесни незгоди) до 25 % (незгоди со загинати), 

кога просечната брзина порасне за 5 km/h. Ова зголемување е 25 – 50 %, ако 

брзината порасне за 10 km/h. Во спротивно, ако просечната брзина на патот се 

намали, ќе се намали и бројот на незгодите. 

 Ризикот од незгоди различно се менува во различни услови. Ако порасне 

средната брзина за 10 %, бројот на незгодите расте за околу 21 %. 

Намалувањето на средната брзина за околу 1 km/h доведува до намалување 

на бројот на незгоди за околу 2 – 3 % (околу 4 % на градските артерии и околу 

2 % на улиците каде возилата се движат бавно). 

 Големите просечни брзини значат и големи судирни брзини. Со порастот 

на судирните брзини растат последиците од незгодата, а посебно ризикот од 

смртност. Големите судирни брзини ја намалуваат користа од системот на 

заштита. На пример, ризикот од повреди на патникот е за 3 пати поголем 

при судирна брзина од 50 km/h, отколку при брзина од 30 km/h. Овие 

разлики се уште позначајни, ако не се користат сигурносни појаси.  
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 Непочитувањето на ограничувањето на брзината е многу уверлив 

показател на склоноста кон сообраќајните незгоди. Имено, возачите кои возат 

пребрзо, прават и други сообраќајни незгоди, а секој трет возач кој е казнет 

поради преминување на брзината бил учесник во сообраќајна незгода. 

Процентот на возачи кои не го почитуваат ограничувањето на брзината (ја 

преминуваат брзината) значајно влијае на бројот на незгоди. Ако процентот на 

возачи кои возат пребрзо се удвои, бројот на незгоди пораснува за околу 10 

%. Ако нивната просечна брзина порасте за 2 km/h, бројот на незгоди 

пораснува за преку 20 %.  

 Дисперзијата на брзината (разлики помеѓу брзината на возилото во 

сообраќајот) влијае на бројот на конфликти за брзината на патот, па и на бројот 

на незгоди. Доколку брзините се воедначени (мали дисперзии на брзината) 

тогаш се случуваат и помалку незгоди. Ако дисперзијата на брзината расте, 

тогаш расте и бројот на конфликти на брзината, расте и бројот за потреба од 

претекнување, расте бројот на сметања и негативни меѓувлијанија, возачите сè 

повеќе се заморуваат и се нервираат, чести се опасните ситуации, па и 

незгодите. Треба да се има на ум дека порастот на бројот на незгоди 

придонесува возилата да се движат побрзо, а посебно возилата кои се движат 

побавно. Брзите и бавните возила имаат и поголем ризик на учество во незгоди. 

 Со порастот на судирните брзини се зголемува и тежината на 

незгодите, а посебно при соборување на пешаците. На пример, ако брзината 

на удар во пешакот е 30 кm/h, тогаш ќе загинат околу 10 % од пешаците, при 

брзина од 40 km/h ќе загинат околу 20 %, пеи 50 km/h ќе загинат околу 40 %, а 

при 60 km/h, ќе загинат околу 80 %. Ако пешакот е удрен со возило кое се 

движи со брзина од 80 km/h и повеќе, неговите шанси да преживее се 

занемарливи. 

 Нилсон изведил математички модел за одредување на влијанието од 

зголемување на брзината на бројот на сообраќајни незгоди и нивните 

последици. 

 

Број на сообраќајни незгоди (y)  

Број на повредени (z) 

 

Незгоди со загинати Загинати 

y1=(v1/v0)
4y0 z1=(v1/v0)

4y0+(v1/v0)
8(z0-yo) 

Незгоди со тешко повредени и 

загинати 

Загинати и тешко повредени 

y1=(v1/v0)
3y0 z1=(v1/v0)

3y0+(v1/v0)
6(z0-yo) 

Сите сообраќајни незгоди со 

повредени 

Сите повредени (вклучувајќи ја и смртноста) 

y1=(v1/v0)
2y0 z1=(v1/v0)

2y0+(v1/v0)
4(z0-yo) 

 

Пример 1. Ако, при почетна средна брзина од v0 = 85 km/h имало 100 

сообраќајни незгоди со 110 загинати, тогаш, по порастот на брзината на 90 

km/h, би требало да се очекува: 

 

y1 = (90/85)4 х 100 = 1,0594 х 100 = 125,7 

 

сообраќајни незгоди со загинати, т.е. би се очекувало зголемување за 25,7 %. 
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При тоа би требало да се очекува околу: 

 

z1=(90/85)4 х 100 + (90/85)8 х (110-100) =  

= 125,7 + 1,0598 (110-100)= 141,5 

 

загинати лица, т.е. би се очекувало зголемување за  

 

(141,5 - 110) / 110 х 100 % = 28,6 % 

 

Пример 2. Ако при средна брзина v0 = 100 km/h имало y0 = 1.000 незгоди со 

тешки повреди (вклучително и загинатите), а бројот на тешко повредените и 

загинатите бил 1.500, тогаш со намалување на брзината на v1 = 90 km/h, ќе се 

намали и бројот на овие незгоди и настрадани. 

 

Новиот очекуван број на незгоди со повреди ќе биде околу: 

 

y1 = (90/100)2 х 100 = 0,922 х 100 = 810 (намалување за околу 19 %) 

 

а новиот број на повредени (вклучувајќи и загинатите) ќе биде околу: 

 

z1=(90/100)2 х 100 + 0,94 х (1.500-1.000) =  

= 810 + 0,94 (1.500-1.000)= 1.138 (намалување за околу 24,1 %) 

 

 

 За контрола на брзината покрај традиционалните методи (радар, 

тахограф и сл.), денес сè повеќе се користат автоматизирани современи методи 

кои користат радар со фотоапарат или камера. Се користат два типа на уреди. 

Еден тип на уреди ја снима моменталната брзина на возилата (користејќи 

радар или детектори инсталирани во коловозот), а друг тип на уреди ја снима 

просечната брзина на набљудуваната (опасна) делница на патот . 

 Денес во околу 75 земји се користат уреди за автоматска детекција на 

преминувањето на брзината. Со тоа се намалува бројот на возилата кои ја 

преминуваат брзината (за 40 до 80 %) и величината на овие преминувања. 

Велика Британија (преку 5.000 инсталирани радари со камери на патиштата) и 

Холандија (преку 6.000 уреди) предначат во автоматската контрола на брзината. 

Во Франција на крајот од 2003 година биле инсталирани 100 радари со 

дигитални камери кои се потполно автоматизирани (од контрола на патот, преку 

идентификација на возилото и сопственикот, до пишување на решенија и 

плаќање на казни). До крајот на 2005 година планирано е да се воведат 1.000 

вакви уреди. На поедини критични делници (посебно во тунелите) процентот на 

возачите кои ја преминуваат брзината е сведен на 1 %, после воведувањето на 

овие камери. На делницата на патот во Сен Етјен бројот на незгоди со 

настрадани лица е намален од 90 на 5 после воведувањето на вакви уреди. 

 Значи, голем потенцијал за влијанието на брзината лежи во автоматската 

контрола на брзината. Меѓутоа, неопходно е да се решат неколку проблеми, а 

посебно проблемот на докажување на прекршоците, т.е. одговорноста на 

сопственикот на возилото. Иако меѓународните стратегии за безбедност во 

сообраќајот, ЕУ, КЕМТ и голем број развиени земји препорачуваат воведување 

одговорност на сопственикот на возилото и неговата должност да помогне во 

докажувањето на прекршоците, ова уште не е решено во нашиот закон. 
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4.1.7.2. Поминување на црвено светло 

 

 Вкрстувањето во ниво предизвикува голем број многу опасни конфликти 

во сообраќајот. Затоа на уредувањето на првенството на поминување му се 

посветува посебно внимание. Првенството на премин може да биде уредено 

како првенство на оној кој се движи на современ коловоз (во однос на оние кои 

доаѓаат од земјен пат), со триаголен знак, со знак STOP, со семафори или со 

знаци кои на учесниците во сообраќајот им ги даваат овластени лица кои 

непосредно го регулираат сообраќајот. 

 Светлосните сигнални уреди (семафори) се поставуваат во раскрсниците 

кога тоа го бараат причините за премин (зголемен број на возила или пешаци) 

или безбедноста во сообраќајот (зголемен број на незгоди). Семафорите би 

требало да овозможат безбедно вкрстување на сообраќајните текови, така што 

временски ги раздвојуваат конфликтните текови на возилата и пешаците. При 

проектирање на планот на темпирање на семафорите, се спречува едновремено 

движење на конфликтните текови и задолжително се остава заштитно време. 

Така се гарантира безбедно вкрстување и влевање на сообраќајните текови, сè 

додека сите учесници ги почитуваат знаците на семафорите. Непочитувањето 

на светлосните сообраќајни знаци е многу опасно, затоа што го нарушува 

начелото на доверба измеѓу учесниците во сообраќајот. Имено, сообраќајот 

се одвива така што сите учесници очекуваат од другите да ја почитуваат 

сигнализацијата. Преминувањето на било кој учесник (пешаци, а посебно 

возила) на црвено е многу опасно, затоа што создава опасен конфликт со 

другите учесници, кој тешко се избегнува. Ова најдобро го илустрираат 

податоците за незгодите на раскрсниците во Белград (Табела 4.6). 

 

Табела 4.6. Сообраќајни незгоди кои се случиле на раскрсниците во Белград, во 

текот на 2001 година (набљудувани се 692 раскрсници на кои се случиле 

незгоди) 

 

 Број на 

раскрсниц

и 

СН со 

мат. 

штета 

Број на 

незгоди по 

раскрсниц

а 

СН со 

настрадан

и 

Број на 

незгоди по 

раскрсниц

а 

На 

семафоризирани 

раскрсници 

210 547 

(47 %) 

2,6 122 

(77 %) 

0,58 

На 

несемафоризирани 

раскрсници 

482 610 

(53 %) 

1,3 37 

(23 %) 

0,08 

вкупно 692 1.157 

(100 %) 

1,7 159 

(100 %) 

0,23 

 

 Во наши услови е масовно непочитувањето на светлосните сигнали, па 

раскрсниците со семафорите станале поопасни од несемафоризираните 

раскрсници. На семафоризираните раскрсници често се случуваат незгоди и 

овие незгоди се поопасни. Така на пример, во Белград, на семафоризираните 

раскрсници се случуваат два пати повеќе незгоди со материјална штета и 
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околу 7 пати повеќе незгоди со материјална штета и околу 7 пати повеќе 

незгоди со настрадани лица, отколку на несемафоризирани раскрсници. 

 На ова треба да се придодаде дека голем број на незгоди со пешаци се 

случуваат на семафоризирани пешачки премини. Во Белград во периодот до 

1997 година до 2002 година околу 20 % од сите незгоди со пешаци се случиле 

на пешачките премини. Значителен број од овие незгоди се случил на 

семафоризирани премини. Околу 60 % од незгодите на семафоризирани 

премини се случил при премин на улица во време кога за пешаците било 

вклучено црвено светло.  

 Значи, големите вложувања раскрсниците и пешачките премини да се 

семафоризираат и современо да се регулираат (за да бидат побезбедни) даваат 

спротивни ефекти, поради однесувањето на учесниците во сообраќајот. Имајќи 

го ова во предвид, можеме слободно да кажеме дека непочитувањето на 

црвеното светло е едно од најзначајните небезбедни однесувања во сообраќајот. 

Во таа смисла се развиени ефикасни методи за откривање и документирање на 

овие прекршоци, со помош на современи уреди за автоматска детекција и 

снимање на преминот на црвено светло.  

 Истражувањата во САД, Европа и Австралија укажуваат дека со 

автоматски уреди може да се намали бројот на незгоди на семафоризираните 

раскрсници за 25 до 30 %. Имено, со автоматизирано откривање на преминот 

на црвено светло, поради голем капацитет, значајно се зголемува 

специфичниот објективен ризик дека возачот кој не почитува семафор ќе биде 

откриен и казнет. Со соодветен публицитет (кампањи) се зголемува бројот на 

удари во задниот дел на возилото, но ова зголемување е мало, а овие незгоди се 

полесни во однос на страничните судири. 

 

4.1.7.3. Претекнување на места на забрана и во опасни ситуации 

 

 Претекнувањето на места каде тоа е забрането и во услови каде тоа не е 

безбедно е многу опасно. Во Србија околу 7 % од незгодите се случуваат при 

претекнување. Овие незгоди се потешки од останатите (табела 4.7). 

 

Табела 4.7. Тежината на сообраќајните незгоди при претекнување е поголема 

отколку тежината на останатите незгоди 

 

  

 Број на 

загинати 

на 100 СН 

Број на 

тешко 

повредени 

на 100 СН 

Број на 

лесно 

повредени 

на 100 СН 

СН при 

претекнување 

12,7 52,6 88,4 

Останати СН 10,6 45,4 77,7 

Сите СН 10,7 45,8 78,4 

 

 Детална анализа на голем примерок незгоди во претекнување во Србија, 

покажала дека околу 91 % од овие незгоди се случуваат на прегледни делници, 

каде што е дозволено претекнување. Меѓутоа, незгодите при претекнување се 

посебно чести на патиштата со големи дисперзии на брзината (многу бавни 

возила), непосредно после долги забрани и после делница со намалена 
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прегледност (на почетокот прегледни делници со дозволено престигнување). 

Ова би требало да се има во предвид при при планирање на контролата на 

престигнување. Контролата на престигнување може да се врши традиционално 

(со непосредно забележување од страна на полициски службеници на патот) или 

со помош на современи уреди со камера. Овие уреди може да бидат 

стационирани на одбрани места, поставени во возилата или во хеликоптер. 

Оптимални резултати се постигнуваат со комбинирана работа на патрола на 

земја и снимање од воздух (хеликоптер). 

 

4.1.7.4. Непочитување на првенство на премин 

 

 Незастанувањето при доаѓање на знак „стоп“ и непочитување на 

првенството на премин на раскрсница е многу значаен прекршок кој доведува 

до голем број на сообраќајни незгоди, вклучително и незгоди со најтешки 

последици. На пример, во Белград околу 20 % од сите незгоди се случуваат 

заради неотстапување на првенството на премин, а страничните судири се околу 

16 % од незгодите со настрадани лица. Денес покрај традиционалните методи, 

се развиени и современи методи на откривање и документирање на овие 

прекршоци, а посебно незастанувањето кај знакот „стоп“. 

 

4.1.7.5. Недржење безбедно растојание измеѓу возилата 

 

 Околу 7 % од сите незгоди во Србија се судирите на возила кои се 

движат во иста насока. Возењето и премногу близу до возилото пред себе е 

многу опасно. Така се смета на возачот во предното возило, но и се зголемува 

ризикот од налетување на возило одпозади (ако предното возило кочи, а 

посебно ако форсирано кочи). Сепак, вакви прекршоци се многу чести. На 

француските патишта околу 25 % од возачите држат мало растојание (помало 

од 2 секунди), а околу 6 % од возачите возат на многу мало растојание од 

предното возило (помало од 1 секунда). Во услови на густ сообраќај овие 

проценти растат на 58 %, односно на 14,5 % што е многу опасно. На европските 

автопатишта започнала автоматска контрола на растојанието измеѓу возилата и 

од тоа се очекуваат значајни ефекти на безбедноста во сообраќајот. 

 Возачите – мажи кои возат на мало растојание (збиено) имаат 2 – 3 пати 

повеќе сообраќајни прекршоци, отколку возачите кои држат безбедно 

растојание во возењето. Корелацијата е посебно изразена кај младите машки 

лица. Кај жените не е воочена оваа корелација. 

 

4.1.8. Возење под влијание 

 

 Две негативни влијанија на алкохолот врз човекот се најважни. Со 

дејството на алкохолот, отежнуваат физиолошките способности: слабее 

острината на видот, се продолжува времето на реакција, слабее координацијата 

и прецизноста на движењето итн. Од друга страна, под дејство на алкохолот 

слабее вниманието, се зголемува самоувереноста, слабее критичноста и расте 

склоноста кон ризици. Овие две влијанија се зголемуваат. 

 Влијанието на алкохолот зависи од концентрацијата во крвта (мозокот). 

Дури кај 0,2 промили се намалува способноста ноќе да се процени растојанието. 

Со 0,3 промили слабее процената процената од растојание дење, се стеснува 

видното поле и се отежнува прилагодувањето на светло-темно. Кај 0,5 промили 
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значајно слабее разумното кочење, се зголемува спремноста за ризик, се 

забавуваат реакциите, опаѓа концентрацијата и слабее вниманието. Кај 

концентрацијата од 0,4 промили околу 40 % од возачите не се способни да 

управуваат со возилото, кај 0,6 промили се неспособни околу 60 %. Кај 0,8 

промили преку 75 % од возачите се неспособни, а кај 1,0 промил ниеден возач 

не е во состојба да ги удоволи барањата на сообраќајот и да владее со своето 

возило. Затоа некои држави оваа граница ја прогласиле за апсолутна 

небезбедност и предвиделе задолжително апсење на возачот во тие случаи. 

 За 10 до 15 минути се ресорбира околу половина, за 20 минути околу 60 

%, а после 30 минути скоро 70 % од консумираниот алкохол. После 1 – 2 саати 

завршува ресорпцијата. Брзината на елиминација на алкохолот од организмот 

зависи од видот на алкохолот, видот и количината на храната, брзината на 

пиење итн. Шведскиот научник Widmark (1922 година) утврдил дека алкохолот 

се разградува со брзина од 0,1 до 0,24 промили на сат. Количината на алкохол 

во крвта се менува со времето, така што прво расте (околу 60 – 70 минути 

после пиењето), а потоа опаѓа (15 до 20 саати после пиењето). Затоа кога се 

работи на утврдување на раните концентрации на алкохол (во време на незгода) 

два пати се вади крв (во растојание од 60 минути) или се вади крв и урина. 

 Ризикот од учество во сообраќајните незгоди и ризикот од смртно 

страдање растат со пораст на концентрацијата на алкохол во крвта. Возачите со 

преку 1,5 промили алкохол во крвта имаат од 20 до 60 пати поголем ризик да 

учествуваат во незгоди отколку возачите до 0,5 промили. Меѓу незгодите со 

пијани возачи има 3,5 пати повеќе незгоди со настрадани, отколку меѓу 

останатите незгоди. Алкохолот го зголемува ризикот од сообраќајни незгоди 

повеќе отколку било кој друг познат фактор на ризик. Ако од сообраќајот би 

се исклучиле сите возачи под влијание на алкохол во САД, бројот на загинати 

во незгоди би се намалил за 47 %. Истражување во Норвешка покажало дека 

пијаните возачи имаат 40 пати поголем ризик од незгоди со повредени и 

околу 160 пати поголем ризик од незгоди со загинати. Алкохолот, по 

правило, е поврзан со тешки последици од незгодите (два пати поголема 

смртност) додека дрогата (без алкохол) не е. Најчестите пијани возачи се мажи, 

на старост до 30 години, а околу 60 % од овие незгоди се излетување од патот 

и други незгоди со едно возило. Најчесто овие незгоди се случуваат во деновите 

на викендот (преку 65 %) и ноќе. Голем број од овие незгоди не се 

евидентираат. 

 Алкохолот е поврзан со други фактори на ризик и тие обично се 

мултиплицираат. Ако пијан возач вози ноќе, во услови на намалена видливост, 

ако се работи за млад и неискусен возач, ако возилото е неисправно итн, 

ризиците може и повеќе пати да се зголемат. Од друга страна, постојат 

примери кога многу искусни возачи кои често возеле пијани, да не учествувале 

во незгоди. Имено, ако пијан возач е свесен за ризикот, тој може со внимателно 

однесување, бавно и внимателно возење, делумно, да го компензира 

негативното влијание на алкохолот. Оваа појава се нарекува компензација на 

ризикот во сообраќајот.  

 Во Нов Зеланд е проценето дека секое 90 – то возење во пијана состојба 

(со преку 0,8 промили) резултира со незгода, а само едно од 375 возења во 

пијана состојба се открива и осудува. 

 Денес, сè повеќе се применуваат разни мерки со цел да се намали бројот 

на пијани возачи во сообраќајот. Овие мерки доаѓаат од едукација, законските 

ограничувања, забраните на купување алкохол за млади (во многу држави на 
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САД лицата помлади од 18, 19, 20 или 21 година не може да купуваат алкохол), 

чести, случајни и добро воочливи контроли (highly visible, random breathe testing 

activity), остри казни, па до технички средства кои се вградуваат во возилото. На 

пример, заштитните алкохол-брави се вградуваат во возилото чии 

сопственици се фатени при возење под влијание на алкохол. Овој уред спречува 

возачите да го вклучат возилото пред тестирање на алкохол, како и во случај ако 

овој тест е позитивен. Најголемо намалување на повратништвото се постигнува, 

ако е ова вградена алтернатива на класичните казни (затвор, забрана за 

управување, електронско следење и сл). 

 Меѓутоа, алкохолот го зголемува и ризикот кај другите учесници во 

сообраќајот, а посебно кај пешаците. Пијаните пешаци, возачите на трактори и 

бициклистите се исто така многу ризични групи. Најризични групи на пешаци 

во Франција се пешаците под влијание на алкохол (посебно ноќе), деца, стари 

лица и пешаци во зоните на стојалиштата за јавен превоз. Меѓу загинатите 

пијани пешаци посебно се истакнуваат млади машки лица. Секој четврт загинат 

пешак – машко лице во Шведска бил под влијание на алкохол. Средната 

концентрација кај пијаните пешаци била 1,6 промили (g/l). Посебно се 

загрозени пијаните пешаци во педесети години, ноќе и во текот на 

викендот. 

 Додека ставовите се менуваат првенствено со едукација, однесувањето 

(па и возењето под влијание) се менува со унапредување на знаењето и 

ставовите, но и со доследна казнена политика. 

 

4.1.9. Замор 

 

 Заморот предизвикува слабеење на физиолошките и психолошките 

функции на човекот. Раздразливоста, тромоста, безволноста, намалената 

концентрација и забавеност (во забележувањето, сфаќањето, одлучувањето, 

реагирањето) се рани знаци на замор кои веќе влијаат на ризикот од 

настанување на сообраќајна незгода. Поспаноста, оптичките илузии, паѓањето 

на главата, сонот и „губење на филмот“ се доцни и многу опасни знаци на 

замор. Ова е посебно истражувано кај возачите. Управувањето со возилото е 

многу напорна работа која бара постојано внимание и концентрација, со обилни 

стресни ситуации. Заморот доведува до чести грешки во возењето, слабее 

забележувањето и процената, смета на прецизните и координираните движења, 

го продолжува времето на реагирање итн. Посебно е опасно натрупувањето на 

заморот. Иако возачите после долго возење се прилагодуваат на заморот, 

кратките паузи не ги елиминираат последиците од заморот, што создава многу 

опасни ситуации, а возачите не се свесни на опасностите.  

 

4.1.10. Некористење на системите на заштита 

 

 За да се зголеми пасивната безбедност во сообраќајот, проектирани се и 

постојано се усовршуваат различни системи на заштита. Денес се најзначајни 

системите на заштита технички усовршени и претставуваат стандардна опрема 

на возилото. Меѓутоа, возачите и другите патници недоволно ги користат овие 

системи. Затоа денес има смисла овој елемент повеќе да се врзува за човекот, а 

помалку за возилото. 

 Најзначајни системи на заштита се: безбедносни појаси, воздушни 

перничиња, потпирачи за глава и заштитни кациги за мотори и бициклисти. 
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4.1.10.1. Употреба на безбедносни појаси 

 

 Правилната употреба на безбедносните појаси е една од најважните 

мерки во безбедноста во сообраќајот. Тоа е мерка на политиката на безбедност 

во сообраќајот во скоро сите држави на светот. Ефектите од употреба на 

безбедносните појаси се околу 40 % на предните седишта (за околу 40 % се 

намалува бројот на загинати лица при судир со возило). На задните седишта 

овие ефекти не се доволно истражени, но се нешто помали. Ефектите од 

воздушните перничиња се околу 20 % на предните седишта, но во комбинација 

со безбедносните појаси ефектите растат на преку 45 %. Во најразвиените 

држави (Германија, Велика Британија, Финска, Шведска, Австралија, Канада 

итн) процентот на употреба на безбедносните појаси на предните седишта 

надминува 90 %. До денес е направен и голем напредок во употребата на 

безбедносните појаси и на задните седишта. 

 Употребата на безбедносните појаси може да се зголеми во прецизно 

дефинирање на обврските од употреба на појаси во законот, дефинирање на 

неупотребата на појасите како примарен прекршок (поради кој може возилото 

да се застане и да се казни за прекршок), намалување на исклучоците, со 

кампањи во полицијата и со доследна примена на полициските и другите возила 

на јавните служби, со широки кампањи и со добра видлива и публикувана 

полициска принуда. 

 Истражувањата покажуваат дека поттикнувањето и наградувањето 

позитивно влијаат на стапката на употреба на безбедносните појаси. Ова 

влијание е поголемо, ако постојат добри закони и ако поттикнувањето се врши 

веднаш. Траењето на интервенцијата, веројатноста да се добие награда и 

вредноста на наградата не влијаеле на краткорочните ефекти. 

 

4.1.10.2. Кациги за мотоциклисти и бициклисти 

 

 Врз основа на истражувања во некои земји, употребата на 

бициклистичките кациги ги намалува смртните повреди за 27 %. Притоа се 

намалени повредите на главата за 40 %, а се зголемени повредите на вратот 

за 36 % (што би требало да се менува со подобра конструкција на лесни кациги). 

 Имајќи ги во предвид наведените и други резултати, во поголем број од 

европските земји закони за носење на заштитни кациги стапиле во сила во 1970 

– тите години. И останатите земји ширум светот го направиле истото. Законите 

во тие земји главно се однесуваат на сите возачи – мотоциклисти, иако во некои 

земји постојат исклучоци за возачите на мопеди. Некои држави имаат 

ограничени закони за носење на заштитни кациги кои се однесуваат само на 

некои мотоциклисти, обично на оние кои се помлади од 18 години. Конечно, 

некои земји воведуваат задолжително носење на кациги за бициклисти. 

 

4.1.10.3. Заштита на децата во возилото 

 

 Децата, а посебно оние помладите од 12 години и пониски од 150 цм, се 

многу загрозени на предните седишта. Затоа најголем број од државите имаат 

забрането оваа категорија на патници да седи напред. 

 Безбедносните појаси не може успешно да ги задржат децата при судир, 

а може и да ги повредат. Затоа некои држави (САД, Канада, Австралија, 
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Шведска и др), при возење на децата бараат посебни системи за задржување 

на децата во возилото (колевка, посебни детски седишта, подметачи и сл.), а во 

зависност од возраста на децата. Во некои земји на САД при изнесување на 

децата од породилиште неопходно е да се докаже поседување на тестирани 

колевки за превоз на деца. Целта на овие системи е што поуспешно да ги 

задржат децата, без дополнителни повреди. Степенот на употреба на овие 

системи е различен, а во некои држави е многу висок. 

 

4.1.11. Останати елементи на факторот човек 

 

 Денес е докажано дека националниот приход и волност за плаќање 

одлучувачки влијае на безбедноста во сообраќајот. Повисокиот стандард на 

поединци, но и општиот стандард (на општеството) позитивно влијае на сите 

фактори на безбедноста во сообраќајот. Волноста од плаќање се однесува на 

спремноста на поединците и заедницата да вложува во безбедноста во 

сообраќајот. Волноста од плаќање се зголемува со унапредување на свеста за 

значењето на проблемот од безбедност во сообраќајот и со зајакнување на 

свеста за можностите да се управува со безбедноста во сообраќајот. 

 Пушењето и употребата на алкохол и дрога во младите возрасти се 

доволен предвидувачки фактор за иден поголем ризик од сериозни прекршоци и 

сообраќајни незгоди. 

 Желбата за испитување на незпознатото, потребата за возбудување и 

авантури добро го предвидува ризичното возење. 

 Агресивните луѓе се агресивни возачи. Имено, физичката агресивност на 

луѓето е директно поврзана со агресивноста во возењето. Агресивноста на 

луѓето го зголемува ризикот од незгоди, а посебно кај возачите. Агресивноста 

(пцуењето, викањето, непристојните гестови, агресивното следење на други 

возила, спречувањето за премин на други возила, други видови сметања на 

учесниците во сообраќајот) е посебно присутно кај мажите, адолесцентите и кај 

оние кои во возилата имале огнено оружје. Погрешните ставови и агресивното 

однесување кои имаат корени во периодот пред обуката за возач, не може битно 

да се изменат само со обуката. Повеќе ефекти даваат комбинација на примери 

кои ги даваат возрасните, изградбата на општествената одговорност и раната 

едукација за личната одговорност во сообраќајот. Од друга страна, агресивното 

однесување може да се сузбие со доследна примена на добри закони и казни, 

дури и во услови на изградени лоши ставови. 

 

4.2. ВОЗИЛОТО КАКО ФАКТОР НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

   За активната и пасивната безбедност на возилата придонесуваат бројни 

елементи на возилото, а особено: тркалата, уредите за управување, уредите за 

кочење, уредите за спојување на влечните и приклучните возила, седиштата со 

потпирачи на главата, безбедносните појаси, воздушните перничиња, состојбата 

со техничката исправност на возилата, масата на возилото, должината на 

возилото, конструкцијата на возилото, компактноста и обезбедувањето на 

патнички простор, останата опрема на возилото (ABS, ARS и др.), браник, 

каросерија, дизајн и уреденост на внатрешноста на возилото, дизајн и уреденост 

на надворешноста на возилото, бравите на вратите, ветробранското и останатите 

стакла на возилото, резервоарот за гориво итн. 
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 Основните параметри на пасивната безбедност на возилата се масата и 

конструктивните можности на апсорпција на анергија при судир. Кај судирот на 

возила со слична маса, основен параметар кој го одредува ризикот од повреди е 

должината на возилото.  

 

4.2.1. Маса на возилото 

 

 Масата на возилото пресудно влијае на последиците од сообраќајната 

незгода. Кај судирот на две возила возачот и патниците во полесното возило 

имаат поголем ризик од повреди и смрт. Еванс (1994 година) утврдил дека 

ризиците од смрт директно зависат од односот на масата на возилото: 
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=
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1
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 каде R1 и R2 се ризици на повредување или смрт на лицата во првото и во 

второто возило, m1 и m2 се масите на овие возила, а  

 k – коефициент кој се одредува емпириски (k=2,2-2,6 кога се одредуваат 

ризиците од повреди и k=3,5-3,56 кога се одредуваат ризиците од смрт). 

 

Пример 3. Нека се судриле возила чии маси се m1=1.800 kg и m2=900 kg и нека 

нивните судирни брзини биле еднакви. 

Возачот и патниците во малото возило ќе имаат ризик од смрт околу: 

R2/R1 = (1.800/900)3,5 = 11,3 

пати поголем отколку на возачот и патниците во поголемото возило. 

Нивниот ризик од повреди ќе биде околу: 

R2/R1 = (1.800/900)2,2 = 4,6 

пати поголем за возачите и патниците во големото возило. 

Ризикот од тешки повреди ќе биде околу: 

R2/R1 = (1.800/900)2,6 = 6 

пати поголем отколку за возачот и патниците во големото возило. 

 

  4.2.2. Конструкција на возилото 

 

 Современите возила се контруирани така што побезбедно апсорбираат 

голема количина на енергија при судир. Подолгите возила и возилата со 

подобра конструкција ги штитат возачите и патниците од повреди, дури и при 

силни судири. 

 

4.2.3. Опрема на возилото 

 

 Најзначајна опрема во возилата е: 

- безбедносните појаси,  

- воздушните перничиња, 

- потпирачите за глава,  

- ABS (Анти блокирачкиот систем). 

 Како што покажале бројни испитувања и анализи на сообраќајни 

незгоди, безбедносните појаси може да штитат само до промена на брзината од 

околу 25 km/h.  
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 Воздушните перничиња и уредите за затегнување на појасите 

претставуваат понатамошен чекор во развојот, со цел да се ублажи дејството на 

силата која безбедносните појаси веќе не можат оптимално да ја покријат и за да 

се намали бројот од повреди предизвикани со безбедносни појаси, пред сè со 

помош на хармонично делување и граничници за затегнување. 

 Судирот на возилата по правило се одвива во време од околу 100 ms. 

Оваа вредност одговара на траењето на едно единствено трепнување со окото. 

Активирањето на воздушните перничиња се одвива во следните временски 

интервали: 

- 0 мс судир, 

- 5 – 10 мс почеток на поместувањето на положбата на телото на патникот 

после инерцијата на масата, 

- 40 – 50 мс воздушното перниче се отвора до своја полна положба, 

- 60 мс главата и горниот дел од телото на патникот упаѓа на воздушното 

перниче, гасот со кој е наполнето воздушното перниче излегува од 

отворите, што создава ефект на пригушување (претворање на енергијата), 

- 100 мс возилото застанува, 

- 110 – 150 мс горниот дел од телото на патникот се враќа во претходната 

положба, воздушното перниче е сосема испразнето. 

 Активирањето на воздушното перниче за совозачот следи околу 10 мс 

подоцна. Страничните воздушни перничиња за само 10 мс од почетокот на 

колизијата потполно се отвораат, бидејќи кај страничната колизија постои 

многу кратка зона на деформација.  

 Потпирачите за глава имаат задача да спречат неконтролирано движење 

на главата наназад и кршење на вратните прешлени. За да се постигне ова 

потпирачите би требало да бидат во висина на главата, што поцврсто 

прицврстени за седиштето и што поблиско до главата. 

 Целта на класичниот систем за кочење е да се спречи движење на 

тркалата, да блокира тркалото. Кога блокираат, со управувачките тркала не е 

можно да се управува со возилото (возилото ќе продолжи да се движи право, без 

обзир на движењето на управувачот на тркалата). Од друга страна, ако тркалата 

наидат на различна подлога (десните тркала се движат на валкан или влажен 

коловоз, а левите на сув и чист), тогаш ќе се реализираат различни сили на 

кочење на левите и десните тркала (дури и ако тркалата се исправни). Ова го 

зголемува ризикот од заносување на возилото и губење на стабилноста при 

кочење. За да се овозможи управување со возилото кое форсирано кочи и да се 

спречи негово заносување, се воведени различни системи кои спречуваат 

блокирање на тркалата при кочење (ABS – Анти блокирачки систем). Овие 

системи, преку сензори на тркалата, го одредуваат моментот кога престанува 

движењето на тркалата (момент на блокирање) и автоматски ја корегираат 

(намалуваат) силата на кочење со цел да се деблокира тркалото, т.е. да се 

обезбеди и понатамошно движење. Вака системот се одржува на границата на 

пролизгување, што по правило, доведува и до зголемување на интензитетот на 

забавување. ABS не е воведен во употреба заради зголемување на 

забавувањето, туку да овозможи управување и намалување на 

заносувањето при форсирано кочење. ABS во редовни случаи обезбедува и 

нешто поголемо забавување. Истражувањата кои ги организирала NHTSA 

покажале дека патот на кочење на возилата со ABS на лизгава површина бил 

за 27 % поголем отколку кај возилата без ABS. На многу останати подлоги ABS 
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го скратил патот на кочење од 10 до 30 %. Ова скратување било поголемо кога 

возилото било оптоварено, на влажни подлоги и во кривини. 

 Нема доволно истражувања кои би го објасниле влијанието на ABS на 

активната и пасивната безбедност во сообраќајот. Едно истражување покажало 

дека возилата со ABS често учествуваат во сообраќајни незгоди во кои 

загинуваат возачите и патниците во тие возила (посебно во незгодите со 

едно возило), а посебно ако возачот бил под влијание на алкохол. Од друга 

страна, возилата со ABS ретко учествуваат во незгоди во кои гинат други 

(возачи и патници од други возила, пешаци, бициклисти), во споредба со исите 

возила без ABS. Ова може да се протолкува со техничките предности на ABS, 

но и на неприлагоденоста на возачот и влијанијата на ABS на однесувањето и 

субјективното чувство за сигурност. Неадекватното управување со возилото со 

ABS се ограничува на пијаните возачи и возачите кои немаат искуство ниту 

обука во управувањето со овие возила. Подобрата обука и прилагодувањето на 

возачите на ABS ги отстрануваат негативните влијанија, а ги зголемуваат 

позитивните. Можно е возачот, наместо да работи на движењето на возилото, да 

спроведува екстремни движења на управување во текот на панични ситуации. 

Ова може да резултира со тоа возачот, обидувајќи се да избегне сообраќајна 

незгода во која е вклучен поголем број на возила, да предизвика сообраќајна 

незгода која го вклучува само неговото возило, како, на пример „да излета“ од 

патот. Од друга страна, зголемувањето на бројот на сообраќајни незгоди со едно 

возило може да биде условено и со промена на однесувањето на возачот (т.е. 

компензација на ризикот) после сфаќањето и потпирањето на користа која ја 

обезбедува ABS системот (се потценува ризикот од големи брзини, се 

потценуваат кривините, се преценуваат можностите од управување поради 

потпирање на ABS и сл.). 

 Американската национална агенција за безбедност во сообраќајот 

(NHTSA) покренала опсежни истражувања со цел подобро да се согледаат 

влијанијата на ABS на безбедноста во сообраќајот. 

 

Табела 4.8. Резултати од студијата од 1998 година за влијанијата на ABS на 

безбедноста во врска со автомобилите 

 

Типови сообраќајни незгоди Според истражувањата на 

Hertz, Hilton и Johnson 

Сите 

сообраќајни 

незгоди 

Смртоносни 

сообраќајни 

незгоди 

Судири во кои учествуваат повеќе возила 

Сува и поволна површина на 

патот 

- 18 * + 5 

Влажна и неповолна 

површина на патот 

- 42 * - 40 * 

Соборување на пешаци 

Сува и поволна површина на 

патот 

- 10 + 10 

Влажна и неповолна 

површина на патот 

- 30 * - 38* 

Незгоди во кои учествува само едно возило 

Превртувања  + 40 



 114 

Сува и поволна површина на 

патот  

- 17 + 51 

Влажна и неповолна 

површина на патот 

+ 16 - 14 

Преден удар во фиксиран 

објект 

 - 12 

Сува и поволна површина на 

патот 

- 13 - 11 

Влажна и неповолна 

површина на патот 

+ 2 - 16 

Страничен удар во фиксиран 

објект 

+ 8 + 63 

Сува и поволна површина на 

патот 

+ 7 + 61 

Влажна и неповолна 

површина на патот 

+ 8 + 69 

 

+ покажува пораст на одреден тип на сообраќајни незгоди за возила опремени 

со ABS 

- покажува намалување на одреден тип на незгоди за возила опремени со ABS 

 

4.3. ПАТОТ КАКО ФАКТОР НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

4.3.1. Видот на патот 

 

 Од гледиште на безбедноста во сообраќајот, патиштата може да се 

класифицираат во три категории: 

- брзи патишта (автопатишта и патишта резервирани за сообраќај со 

моторни возила), 

- останати отворени (рурални) патишта и  

- градски улици. 

 

 Наведените три категории на патишта се разликуваат по режимот на 

сообраќај, структурата на учесниците во сообраќајот, брзината на движење, 

техничко-технолошките карактеристики, структурата и учеството на 

конфликтите во сообраќајот итн. Врз основа на истражувања во најразвиените 

земји одредени се ризиците на настанок на сообраќајните незгоди на поедини 

патишта дадени во табелата 4.9. 

Табела 4.9. Релативен ризик на незгоди на различни патишта 

 

Земја ИЗВОР: 

Истражувачи, 

година 

Брзи 

патишта 

Рурални 

патишта 

Градски 

улици 

Просек за 

патишта 

Данска (Елвик, 1991) 0,18 0,93 1,32 1,00 

Норвешка (Елвик, 1991) 0,31 0,96 1,63 1,00 

Шведска (Елвик, 1991) 0,44 0,74 1,38 1,00 

Германија (Марбургер и 

Стокнер, 1989) 

0,18 0,63 2,07 1,00 

Велика 

Британија 

(Департмент за 

транспорт на ВБ, 

0,16 0,57 1,66 1,00 
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1989) 

САД (Департмент за 

транспорт на 

САД, 1989) 

0,31 0,95 1,35 1,00 

ПРОСЕК  0,26 0,80 1,57 1,00 

 

 Значи, автопатите се најбезбедни патишта. На останатите отворени 

патишта за мешовит сообраќај (рурални патишта) ризикот од незгода е 3, а на 

градските улици 6 пати поголем. 

 

4.3.2. Траса на патот 

 

 Трасата на патот многу влијае на безбедноста во сообраќајот, а посебно 

промената на радиусот на кривините и нагибите. Во кривините со радиус од 

400 km ризикот од незгоди е два пати поголем отколку на права делница, а на 

кривините со 100 – 200 m, овој ризик е 4 до 8 пати поголем.  

 Меѓутоа, на ризикот од незгоди уште позначајно влијаат промените на 

радиусот на кривините и нагибите на коловозот. Ако на патот се менуваат 

долги прави делници и делници со остри кривини или се менуваат рамни 

делници со стрмни делници просечниот број на незгоди расте, во однос на 

патиштата со воедначени услови на возење. Незгодите се концентрираат на 

делниците со значителни остри кривини во однос на претходниот правец или 

благи кривини, како и на делници со падови после долги рамни делници. 

 Негативното влијание на нагибот и острите радиуси влијае на 

безбедноста во сообраќајот и на останатите (прави и рамни) делници. Имено, 

неповолните радиуси и нагиби дополнително го заморуваат возачот, 

придонесуваат за напнатост, нестрпливост и агресивност, што доаѓа до израз и 

после овие делници. Некои типови на незгоди (на пр. незгоди при 

претекнување) се концентрираат на правците после серија остри кривини и на 

рамни делници после долги падови. 

 

4.3.3. Просечен број на приклучни патишта (раскрсници) 

 

 Бројот на незгоди расте со пораст на бројот на раскрсници по 

километар на патот. Ова е логично, затоа што секоја раскрсница претставува 

поголем број на конфликти и опасни ситуации кои може да се реализираат во 

незгоди. Ризикот од незгоди е поголем во раскрсниците со повеќе прилази, со 

интензивен сообраќај (а посебно со повеќе возила од споредните патишта) и 

поголеми брзини пред раскрсниците. Brude (1986 година) утврдил дека ризикот 

од незгоди на раскрсниците од четири прилази е два пати поголем, отколку на 

слични раскрсници со три прилази. 

 Од друга страна, раскрсниците ги заморуваат возачите, создаваат услови 

за агресивност и други негативни појави кои го зголемуваат ризикот од незгоди 

и измеѓу раскрсниците. 

 

4.3.4. Состојба со коловозот 

 

 На влажен и валкан коловоз отежнато е управувањето и кочењето на 

возилото. Посебно се опасни промените на состојбата на коловозот. Најмногу 

незгоди се случуваат во време на првиот дожд после подолг сув период. После 
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подолг период со лоша подлога, возачите го прилагодуваат своето однесување и 

ризикот од незгоди опаѓа. Затоа во зимските месеци се случуваат помал број на 

незгоди. Од друга страна, возачите возат побавно, па и тежината на овие 

незгоди е помала. 

 

4.3.5. Препреки покрај патот 

 

 Покрај патот често се наоѓаат различни препреки (стебла на дрва, 

бетонски и други столбови, цврсти објекти, вегетација и сл.) кои влијаат на 

активната и пасивната безбедност во сообраќајот. Ако сметаат на прегледноста, 

овие препреки може да придонесат за настанок на незгоди. Честите препреки ги 

заморуваат возачите и им го одвлекуваат вниманието, па така може да се 

зголеми ризикот од настанок на незгодите. 

 Од друга страна, препреките влијаат и на пасивната безбедност во 

сообраќајот. Ако се работи за цврсти препреки (стебла на дрва, столбови, 

ѕидани објекти и сл.) при слегување од патот, возилата често удираат во овие 

препреки. Така се зголемува тежината на сообраќајните незгоди. Секоја четврта 

незгода во Шведска претставува удар во препрека, а 50 % од овие удари се 

удари во дрво покрај патот. Во Германија околу 43 % од смртоносните незгоди 

со учество на едно возило (слетување од патот) се случува при удар на возила во 

дрво. 

 Меѓутоа, препреките може да имаат и позитивно влијание на тежината на 

незгодата. Имено, денес, како мерка за намалување на брзината на раскрсниците 

и другите опасни места, се анализираат и поставуваат препреки кои ја 

намалуваат прегледноста. Вака возачите се приморуваат да ја намалат брзината 

во опасните зони. Иако ова може да го зголеми бројот на полесни повреди, вака 

се намалува бројот на незгоди со најтешки последици. Значи, овие препреки 

може негативно да влијаат на активната безбедност во сообраќајот (расте 

вкупниот број на незгоди), но и позитивно на пасивната безбедност (се 

намалуваат последиците од незгодата). Изградбата на препреки кои ја 

намалуваат прегледноста, мора да биде многу детално и стручно анализирана. 

Изградбата на препреките има смисла, ако се очекува да се добијат помалку 

штети. 

 Ogden (1997 година) покажал дека асфалтирањето на банкините покрај 

отворените патишта, го намалува бројот на незгоди и до 41 %. Посебно биле 

изразени намалувањата на ударите од позади и излетувања од патот.  

 Геометрискиот дизајн на патот и состојбата со површината за 

пешаците (банкини, берми и сл.) најмногу влијаат на ризикот од сообраќајни 

незгоди на отворени патишта. Изградбата и одржувањето на тротоарот најмногу 

влијае на ризикот од страдање во населените места.  

 На безбедноста во сообраќајот влијаат бројни елементи кои не се 

однесуваат на човекот, ниту на возилото, ниту на патот. Овие елементи ги 

припишуваме на околината. Најзначајни влијанија на безбедноста во 

сообраќајот имаат: стандардот (поединците и општеството), државното 

уредување, организацијата и квалитетот на работа на институциите за 

безбедност во сообраќајот, системот на образование и воспитување, законите и 

другите прописи, доследност во казнувањето, работата на полицијата и 

судството, состојбата со здравствената заштита, ставовите за безбедноста во 

сообраќајот, координација и кооперација на сите субјекти во безбедноста на 
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сообраќајот, семејството, метеоролошките прилики, сообраќајните и др. услови, 

урбанистичкото планирање на просторот итн. 

 

4.4. ОКОЛИНАТА КАКО ФАКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 

  НЕПОВОЛНО ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ 

 

 Во време на врнежи (град, дожд или снег) расте ризикот од незгоди. 

Скандинавските истражувања покажале дека неочекуваните снежни врнежи, 

првиот есенски снег и дождот после подолг период без врнежи значајно го 

зголемува ризикот од незгоди, а посебно незгоди со настрадани. Учесниците во 

сообраќајот се привикнуваат на лошите временски услови и ова негативно 

влијание слабее. Посебно опаѓа ризикот од незгоди со повредени и загинати. 

Нашите истражувања ги потврдија овие ставови и покажаа дека појавите на град 

најмногу влијаат на ризикот од незгоди, а посебно на ризикот од незгоди кај 

млади и неискусни возачи. 

 Негативни влијанија од родителите: Благите ставови спрема 

консумирањето на алкохол од страна на младите, слабиот надзор и сл. го 

зголемуваат ризикот од учество во сериозни сообраќајни прекршоци и незгоди. 

Од друга страна, децата чии родители често правеле прекршоци и самите често 

учествуваат во сообраќајните незгоди. 

 

 ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 

 Возачите чии родители имале три или повеќе сообраќајни прекршоци 

имаат 38 % поголема веројатност да направат прекршок, отколку останатите. 

Возачите чии родители имале три или повеќе незгоди имаат 22 % поголема 

веројатност да доживеат барем една незгода. 

 

 ПОЛИЦИЈА – влијание со непосредна контрола за намалување на 

брзината 

 Во Норвешка е воочено дека редовната 9 – часовна контрола во текот на 

6 недели довела до намалување на просечната брзина на возење за 0,9 до 4,8 

km/h, и тоа дека ефектите траеле најмногу 8 недели. Непосредната контрола 

брзо делува, но ефектите се ограничени во време и во простор. 

 

 СТАНДАРД – на поединците 

 Во Велика Британија е утврдено дека стапката на загинати во 

сообраќајните незгоди е многу поголема меѓу жителите во сиромашните 

области, отколку во богатите области. Меѓутоа, зголемувањето на приходите, во 

одреден опсег, е поврзано со краткорочното намалување на ризикот, но 

предизвикува и долгорочно зголемување на изложеноста (моторизација и 

мобилност), па може негативно да влијае на ризикот од незгоди. 

 

 СКРИЕНИ КАМЕРИ 

 Скриените камери кои ги следи соодветен публицитет (кампањи), имаат 

поголеми ефекти на намалување на бројот на преминувања на брзината, бројот 

на незгоди и бројот на загинати лица во однос на видливите камери. Ова 

намалување е значајно како на конкретната делница (локално), така и на сите 

патишта (глобално). Од друга страна, скриените камери доведуваат до четири 

пати зголемување на реализирани казни. 
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 ЗАКОН И РАСНА ПРИПАДНОСТ 

 Примената на примарни закони за појасите ја зголемува употребата на 

безбедносните појаси, во споредба со секундарните закони, а посебно кај некои 

раси/етнички заедници (на пр. кај Американците со афричко потекло). 

Преминувањето на примарни закони повеќе влијаело на оние групи кои помалку 

користеле појаси (млади возачи, мажи, патници и Афроамериканци). 

 

 ПРИСУСТВО НА СОПАТНИЦИ 

 Присуството на сопатници го намалува ризикот од незгоди, а посебно 

ноќе. Меѓутоа, кај младите возачи, ризикот од незгоди расте, ако сопатникот е 

млада личност, тинејџер, а посебно ако оваа личност нема возачка дозвола.   
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КАЗНЕНО - ПРАВНИ АСПЕКТИ 

НА СООБРАЈНАТА ДЕЛИКВЕНЦИЈА55 

 

                                                         Вовед 

                                            
 Во суштина, сообраќајот  е една од четирите - основни и егзистенцијални функции од 

секој животен простор (работа, живеење, рекреација и сообраќај), чија цел е 

поврзување на останатите функции, ПРЕКУ ШТО ПОМАЛИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ. 

    Значи, сообраќајот е егзистенцијална функција. Без сообраќај не е можно 

функционирање и траен опстанок на животниот простор. Сообраќајот не е сам по себе 

цел. Смислата на сообраќајот се однесува на успешно поврзување на останатите 

функции. Конечно, во дефиницијата на сообраќајот се споменуваат и одредени услови 

– ограничувања: преку што помалку негативни ефекти. Безбедноста во сообраќајот се 

занимава со негативните ефекти во сообраќајот, т.е. дава одговор на прашањето: Како 

да се сообраќа, со што помалку негативни ефекти? Безбедноста во сообраќајот е 

нераздвоен дел од дефиницијата на сообраќајот. Притоа, не се очекува потполна 

сигурност. Потполна сигурност во сообраќајот, на денешно ниво на развој, не е можна. 

Од друга страна, мора да се сообраќа, затоа што тоа е егзистенцијална функција. Затоа, 

тежиме на воспоставување на оптимална сигурност, преку одржлив понатамошен 

развој на сообраќајот.  

     Сообраќајот многу придонесол за вкупниот развој на цивилизацијата и претставува 

еден од важните елементи на овој развој. Меѓутоа, штетните последици на сообраќајот 

пречат за омаловажување и значително намалување на користа од сообраќај. 

 Како најзначајни штетни последици на сообраќајот денес се истакнуваат: 

- настрадани во сообраќајни незгоди (лесно и тешко повредени и загинати), 

големи материјална штета, губитоци и трошоци од сообраќајните незгоди; 

- социјално загрозување, опасности и ризици на меѓучовечките односи 

предизвикано со сообраќањето, а посебно со сообраќајните незгоди; 

- исцрпувањето на природните ресурси; 

- загадувањето на околината со бучава, издувни гасови и отпадни материјали итн. 

       Безбедноста во сообраќајот е научна дисциплина која ја изучува меѓузависноста 

помеѓу сообраќајните и другите процеси во општеството, од една страна и 

штетните последици на сообраќајот, од друга страна. Таа ги изучува и се обидува да 

ги открие законистостите на настанување на штетни последици од сообраќајот, со 

цел оптимизација на сообраќајните процеси и намалување на штетните последици. 

Безбедноста во сообраќајот, всушност, е детерминирана од меѓусебното влијание на 

разновидната и динамична интеракција на повеќе фактори во сообраќајниот систем: 

“човек (возач, патник, пешак, терач на добиток и сл.) – возило – пат – околина”. За 

нејзиното сеопфатно истражување е неопходно интердисциплинарен пристап. 

            

 

1. ПОИМ ЗА СООБРАЌАЈНА ДЕЛИКВЕНЦИЈА 

 

Сообраќајната деликвенција претставува посебен облик на криминално 

однесување, кој е специфичен во криминолошко-етиолошки, кривичноправни и 

пенолошки поглед. Тие специфичности го имплицираат и називот - сообраќајна 

деликвенција. Поради тоа, тие се издвојуваат во посебна група на кривични дела во 

рамките на позитивните кривични законодавства, а во последно време често се 

залагањата за регулирање на овие проблеми во рамките на посебен законски акт т.н. 

сообраќајно кривично право.56 

 
55 Б.Мургоски, Предавања, Факултет за безбедност, Скопје; 
56 види M. Milutinoviќ, Kriminologija, 1986 godina,  strana 184. 
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Сообраќајната деликвенција егзистира од појавата и развојот на сообраќајот, 

особено патниот, кој  се зголемува од ден  во ден во сите земји. 

Патниот сообраќај представува сообраќај на возила, пешаци и други учесници во 

сообраќајот на јавен или некатегоризиран пат што се употребува за јавен патен 

сообраќај (чл.2 точка 67 од ЗБСП). 

 Паралелно со нив растат и сообраќајните незгоди, во кои се губат многу 

човечки животи и се уништува имотот. 

Поимот сообраќајна деликвенција различно се третира во литературата и 

законодавствата на одделни земји. 

Во некои системи сообраќајните деликти се делат на кривични дела и 

прекршоци. Некои земји го познаваат само поимот сообраќаен деликт, кој ги опфаќа и 

кривичните дела и прекршоците, кои помеѓу себе се разликуваат според 

карактеристиките на настанатите последици. 

Во случаите на кривични дела карактеристична е опасноста и последиците од 

поголем обем во однос на животот на луѓето или имотот, која се исполнува конкретно 

преку одредено однесување, а додека во случаите на прекршоци се смета дека е 

доволна апстрактна опасност - возење со непрописна брзина и сл.  

Со други зборови, ако со кршењето на прописите не е доведен во опасност 

животот на одредено лице или имотот, нема да постои кривично дело, туку прекршок. 

Доколку поради тоа дојде до судир, станува збор за кривично дело, независно од 

карактерот на настанатите повреди и оштетувања.57 

Според Андрија Макра58 поимот сообраќајна деликвенција е онаа 

деликвенција која се јавува во јавниот сообраќај. Во однос  на поимот јавен сообраќај, 

тука главно се кривичните дела против безбедноста во патниот сообраќај, а помалку 

кривичните дела кои се појавуваат во воздушниот, железничкиот и поморскиот 

сообраќај. Освен, тоа, поаѓајќи од деликтното право, тоа не се само кривични дела, туку 

и прекршоците во патниот сообраќај. 

Според 3. Шепаровиќ59, сообраќајната деликвенција  претставува масовна 

негативна општествена појава со противправно општествено однесување во 

сообраќајот, кое се манифестира во  предизвикување, или учествување и 

придонесување во настанувањето на различни општествени појави со загрозување и 

страдања на учесниците во сообраќајот и/или уништување на материјалните вредности 

во сообраќајот. 

Според Љ. Арнаудовски60  со поимот сообраќајна деликвенција треба да се 

опфатат сите видови на повреди на правилата на однесување во сообраќајот: 

кривичните дела како општествено опасни поведенија, со кои по правило, се 

предизвикуваат и конкретни последици; сообраќајните престапи како облик на 

неодговорен, недисциплиниран и неправилиен однос во сообраќајот на појавите и 

одговорните лица во нив: сообраќајните прекршоци како облик на недисциплинирано 

однесување што предизвикувало апстрактна опасност; како и други облици на 

асоцијално однесување на учесниците во сообраќајот со кои се повредуваат 

изградените норми на однесување. 

Според  В. Камбовски61 од четирите типови на казнени направи во нашиот 

правен систем (кривични дела, стопански престапи, прекршоци и повреди на работните 

обврски) што можат да постојат и во сферата на сообраќајот, повредите на работните 

 
57 J. Crnogorevic, “Delikti u drumskom soobracaju”, referat podnet na Prvim jugoslovensko-

italijanskim provinciskim danima u Beogradu - Sarajevu, 1962 godina; 
58  A. Makra, Prometna delikvencija, Prira~nik  br. 3/1988  strana  243, 
59 [eparovi}, Prometna delikvencija i dru{tvena samoza{tita, Zagreb, 1981 godina str.  13; 
60 Arnaudovski. Љ, Etiologija na soobra}ajnata delikvencija - za eden 
pristap kon nejzinoto prou~uvawe, Godi{nik  na Praven fakultet, 

Skopje, 1988/89 godina str. 348-349.  
61 Kambovski - Nikov;  Krivi~ni dela protiv bezbednosta na lu|eto i 

imotot vo soobra}ajot, Zbornik na trudovi, Skopje, 1979 godina  str.  

110. 



 121 

обврски како деликти во една сосема подруга сфера на односи кај кои казната и другите 

санкции имаат квалитативно различна природа остануваат надвор од казненото право 

во потесна смисла на зборот. Што се однесува за стопанските престапи, како казнени 

неправа, авторот смета дека тие не би трбало да се третираат како сообраќајни  казнени 

однесувања, бидејќи според Законот за стопански престапи, овој вид на неправо го 

ограничува само на повредата на правилата на стопанското и финансиското работење. 

Во суштина, сообраќајната деликвенција ја сочинуваат двете групи кривични 

неправа, инкриминирани во кривичните дела и прекршоците во сообараќајот на 

патиштата, од кои првите (кривичните дела) се карактеризираат со интензитетот на 

загрозување и конкретни штетни последици, а додека вторите (сообраќајните 

прекршоци) со својата масовност и  апстарактна опасност. 

Според нашите истражувања и криминалната статистика62, во вкупната 

структура на криминалитетот во Република Македонија, сообраќајните деликти  зафаќа 

значителен простор од околу 20%. 

Во Република Македонија проблематиката од областа на сообраќајната 

деликвенција е регулирање во Кривичниот Законик63 и Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата64. 

Имено, во Кривичниот законик, глава XXVII која носи наслов Кривични дела против 

безбедноста на јавниот сообраќај, во областа на патниот сообраќај се предвидени 

следниве кривични дела: Загрозување на безбедноста на сообраќајот – член 297; 

загрозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејство или средство – член 298; 

несовесно вршење надзор над сообраќајот – член 299; тешки дела против безбедноста 

на луѓето и имотот во сообраќајот – член 300 и неукажување на помош на лице 

повредено во сообраќајна несреќа – член 301. 

Во Законот за безбедност на сообраќајот се одредени сообраќајните 

прекршоци како посебни облици на сообраќајна деликвенција, кои најчесто се 

манифестираат како: пребрзо возење, возење под дејство на алкохол, непочитување 

правилата за првенство на минување, грешки на пешаците, непрописно престигнување 

и останати прекршоци. 

 

2. ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ОБЈЕКТ НА ЗАШТИТА И СИСТЕМАТИКА НА 

ДЕЛАТА 

 

 Еден од современите предизвици  на нашево време е сообраќајот со 

целото негово значење на основна функција, потреба, начин и стил на социјално 

и индивидуално живеење. Феноменот на сообраќајот, што далеку ги надминува 

рамките на стопанска гранка, полигон на технички изуми, средство за 

задоволување некои езгистенцијални и пошироки културни потреби на човекот, 

се манифестира како широка дифузија на технички средства и енергија и 

партиципација на огромен број учесници во сообраќајот. Помеѓу нив се 

развиваат специфични, непостојани, подложни на брзи промени општествени 

односи во користењето на сообраќајните средства и објекти. Нормалното 

одвивање на сообраќајот како основна дејност и општествена и лична потреба 

претпоставува канализирање на односите помеѓу учесниците во сообраќајот, 

што доведува до изградба на развиени механизми на социјална контрола и 

корекција, како и до појава на обемна правна регулатива. Цел на сето тоа е 

елиминирање на можните опасности за луѓето и ангажираните материјални 

 
62 Мургоски.Б, Докторска дисретрација, Факултет за безбедност,2003, стр45; Statisti~ki 
Godi{nik na RM, 2002; 
63 Krivi~en Zakonik na R. Makedonija,”Slu`ben vesnik na RM”,19/2004;  

9. Zakon za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata „Slu`ben vesnik na 

RM”, 54/2007;  
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добра, односно сведување на степенот на опасноста во определени социјално 

подносливи рамки (дозволен ризик). 

 Сообраќајот претставува типична социјална сфера на опасност, и тоа 

опасност што се одликува со галопирачки растеж кој резултира од 

зголемувањето на бројот на учесниците, техничките средства и нивните 

можности, концентрацијата на масите на се потесен сообраќаен простор, а од 

друга страна, и од се поизразениот диспаритет помеѓу развојот на науката и 

техниката и развојот на техничката свест, култура и знаења на оние што се на 

кој и да е начин вклучени во сообраќајните текови. 

 Казнено-правниот третман на различните облици загрозување на низа 

важни општествени добра во оваа сфера стои пред повеќе сложени проблеми. 

Од една страна, тој е нужно ограничен со разноликата и богатата етиологија на 

различните облици на загрозување, достапна за истражување само според еден 

муликаузален пристап (пат, возило, учесник во сообраќајот итн.). Со тоа 

казнено правната интервенција е свртена кон зафаќање на финалниот резултат 

на влијание на различните негативни фактори, постојано распната со сомнение 

дали самото поведение на поединецот е навистина детерминирачки фактор во 

целиот комплекс на создавање опасна состојба и штетни последици што 

произлегуваат од таквата состојба.  

 Во законодавството, теоријата и практиката65 е присутна, од една страна, 

тенденцијата за издвојување на делата во сообраќајот (што ќе рече – на 

различните облици на загрозување) од класичниот криминалитет. Таа 

тенденција може да биде мотивирана или со поблаго третирање на овие дела, 

или со барање за нивно посебно третирање, надвор од класичните општи 

институции на кривичното право. Се поаѓа од стојалиштето дека кривичното 

дело во сообраќајот и не е кривично дело во вистинска смисла на зборот, дека е 

тоа повеќе »техничка грешка« на неговиот сторител, дека секој што седнува, на 

пример, зад воланот е потенцијален деликвент и сл.  

 Наспроти тоа стои стојалиштето за неиздвојување на овој облик на 

криминалитет од другите облици на дела на загрозување за консеквентна 

примена на општите институти на казненото право и, според некои современи 

гледања, дури за построг третман на оваа деликвенција во споредба со другите 

кривични дела. Илустрација за ова последно гледање се некои се погласни 

барања за конституирање објективна кривична одговорност во сферата на 

сообраќајните кривични дела, за што се наоѓа оправдување во самиот опасен 

карактер на различните дејствија на учество во сообраќајот, како и во начелото 

на претпоставена одговорност врз основа на преземањето ризичен потфат (се 

вели, на пример, дека со самото тоа што едно лице се впушта во сообраќајот со 

едно типично опасно средство, се согласува однапред со сите можни 

консеквенции што можат од тоа да произлезат!). 

 Во нашето казнено право овие дела се систематизирани во посебна глава, 

но не е изразена тенденцијата за нивно издвојување од другите кривични дела 

во материјално - правна смисла. 

 Објект на заштита кај делата содржани во глава 27 од КЗМ е 

безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. За разлика од делата против 

општата сигурност на луѓето и имотот, тука се работи за заштита на безбедноста 

во една посебна, специфична и заокружена сфера. Од тоа произлегува и 

терминолошкото разликување помеѓу делата против општата сигурност и 

 
65 V. Kambovski: "Kazneno pravo", Skopje, 1997 str. 399-423 
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делата против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот (макар што помеѓу 

поимите на сигурност и безбедност треба бездруго да се стави знак на 

равенство). 

 Во суштина, безбедноста во сообраќајот претставува состојба на 

оптимално нормално одвивање на сообраќајот и на заштитеност на 

учесниците во сообраќајот како и на материјалните добра, со елиминирање на 

можните извори на опасност или нивна контрола во однапред поставените 

рамки.  

 Тука може да се додаде само тоа, дека важна компонента на објектот на 

заштита е и заштитата на самиот сообраќај како подрачје на социјална 

мобилност и комуникација. Со инкриминациите од ваков вид се зголемува 

дисциплината во сообраќајот се зацврстува почитувањето некои темелни 

правила на поведение, а со сето тоа се заштитува и сообраќајот како таков66. 

 Овие дела се разликуваат од делата против општата сигурност на луѓето 

и имотот (оттука и систематско подвојување!) и по тоа што немаат за последица 

опасност од таков обем и интензитет, што може да се изрази како стихијно, 

неконтролирано загрозување неопределен круг објекти. Постои, разлика и во 

дејствието и средството на извршување во таа смисла што кај овие дела не би 

можеле да зборуваме, начелно за општоопасно дејствие или општоопасно 

средство; тука, напротив, дејствието со кое се врши кривичното дело е само по 

себе општествено корисно, а средството е исто само по себе такво што служи за 

задоволување верифицирани општествени потреби и цели. Овие дела се 

преземаат во една социјално корисна сфера, а различна е и пошироката основа 

на социјалната и правната толеранција на степените на загрозување што 

произлегуваат од вршењето определени дејности. Кај делата против општата 

сигурност на луѓето и имотот самото дејствие на сторителот не претставува, 

најчесто, отстапување од еден допуштен (и корисен) модел на поведение, туку 

оригинерно опасно и штетно однесување, тука дејствието на сторителот се 

јавува, најчесто, како пречекорување на рамките на толерантниот ризик. 

Изложените дистинкции се релевантни, пред с#, за делата против безбедноста 

на луѓето и имотот во сообраќајот што се конституирани како делкти на 

конкретно загрозување, т.е. кај животот или телото на луѓето или за имот од 

поголем обем. 

 Изложените елементи за разграничување, сепак, не го оправдуваат 

заклучокот дека помеѓу делата против општата сигурност на луѓето и имотот и 

делата против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот постојат 

суштински разлики во објектот на заштита. Тој е единствен: безбедноста 

(сигурноста) на луѓето и имотот, само е тука специфициран, омеѓен на едно 

потесно заокружено подрачје на општествени односи. 

 Според систематиката во законот, делата против безбедноста на луѓето и 

имотот во сообраќајот ги делиме во две групи: и дела против безбедноста на 

луѓето имотот во сообраќајот и дела против безбедноста на воздушниот 

сообраќај. 

 Според природата на делата и тука можеме да ја спроведеме разликата на 

дела на апстрактно загрозување и дела на конкретно загрозување. Во првата 

група влегуваат делата од чл. 302 - 304, а во втората група влегуваат делата од 

чл. 297 - 299 и 303. Посебно се издвоени тешките дела против безбедноста на 

 
66 3. Lazarevi}, str. 259 i Atanackovi}, str. 356, zboruvaat poradi 

toa za dva za{titeni objekti: `ivotot i teloto odnosno imotot i 

bezbednosta na javniot soobra}aj. 
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луѓето и имотот во сообраќајот (чл. 300). Од посебна природа од аспект на 

загрозување на заштитеното добро, е делото содржано во чл. 301- Неукажување 

на помош на лице повредено во сообраќајна незгода (како дело конексно на 

делата на конкретно загрозување). 

 

3. ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА НА ДЕЛАТА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА 

НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

 Објект на заштита е безбедноста на луѓето и имотот во јавниот сообраќај: 

сообраќајот на патиштата (патниот сообраќај), железничкиот, бродскиот, 

автобускиот сообраќај и сообраќајот на жичарници. Казнено – правната заштита 

на безбедноста на луѓето и имотот во јавниот сообраќај е комплементарен дел 

од обемната правна регулатива што се однесува на споменатите видови 

сообраќај. Од бројните прописи во областа на патниот сообраќај од основно 

значење се: Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата67, во областа на 

железничкиот сообраќај такво значење има Законот за безбедност во 

железничкиот сообраќај68, од повеќето прописи во областа на водниот - 

бродскиот сообраќај, кај нас  основен е Законот за внатрешна пловидба69, 

додека сообраќајот на жичарниците е регулиран со Законот за жичарници и 

лифтови70. 

 Мошне обемната законска регулатива во оваа витална општествена 

сфера изобилствува со казнени прописи. Во оваа сфера постојат две категории 

казнени дела што го сочинуваат поширокиот поим на сообраќајната 

деликвенција: сообраќајните кривични дела и сообраќајните прекршоци. 

 Присуството на сообраќајните кривични дела и сообраќајни прекршоци 

го наметнува проблемот за нивното разграничување. Постојат две стојалишта: 

според едното, помеѓу едните и другите деликти постои квалитативна разлика, 

додека според другото разликата е квантитативна. 

 Како критериум за разграничување може да се земе, како што тоа го 

прави и законодавецот, еден елемент погоден за степенување – опасноста, 

степенот на загрозување на заштитниот објект: конкретна опасност (кривично 

дело) и апстрактна опасност (прекршок). Овој критериум, сепак, не е 

консеквентно применет на законодавен план. Постојат и бројни прекршоци чии 

квалифицирани облици се состојат во предизвикување конкретна опасност 

(поради тоа кај основното дело на загрозување на патниот сообраќај од чл. 297 

став 1 КЗМ законодавецот го дополнува тој критериум со посебен услов на 

инкриминација). Од друга страна, одделни дела против безбедноста на луѓето и 

имотот во сообраќајот се конституирани како деликти на апстрактно 

загрозување (чл. 304). Определувањето – кој степен на конкретно загрозување, 

опасност, го конституира казненото неправо кај соодветните кривични дела и 

прекршоци чиишто потешки облици се состојат во конкретно загрозување и е 

препуштено на судската практика како комплексна вредносна оценка на 

фиксирање определена гранична точка во дијалектичкиот развој на опасноста. 

 Составен дел од проблематиката на определување на широчината на 

кривично – правното неправо во оваа сфера е и прашањето за границите на 

 
67 Slu`ben vesnik na RM, br. 54/2007; 
68 Slu`ben vesnik na RMJ, br. 40/2007; 
69 Slu`ben vesnik na RM, br. 55/2007; 
70 Slu`ben vesnik na RM, br. 48/85, 10/90 i 62/93. 
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социјално толерираната опасност, на дозволениот ризик и она што значи негово 

пречекорување.  

 

Основни начела во одвивањето на патниот сообраќај 

 

     Во повлекувањето на чувствителната криминално – политичка линија помеѓу 

криминалното и некриминалното во сферата на сообраќајот од особено значење 

се следниве основни начела. 

 Според начелото на недоверба, секој учесник во сообраќајот мора да 

смета на неправилното и непремислено поведение на другите, и да се владее 

според таквото очекување. Спротивно на тоа е начелото на доверба: секој 

учесник во сообраќајот може и смее во основа да се потпре врз верувањето дека 

другите учесници се придржуваат кон своите обврски во своето однесување во 

сообраќајот. Некаква средина помеѓу нив е начелото на ограничена доверба, 

според кое учесникот во сообраќајот има право да верува дека другите учесници 

ќе се придржуваат кон сообраќајните правила, но во исто време мора да биде 

готов веднаш да го напушти таквото убедување кога од околностите на случајот 

произлегува дека ситуацијата е поинаква од таа што определува полна доверба. 

Во светлината на начелото на дефанзивно однесување, учесниците во 

сообраќајот треба секогаш и точно да ги исполнуваат обврските што 

произлегуваат од сообраќајните прописи, и тогаш кога сметаат дека 

отстапувањето од нив би било безопасно, и должни се да ги избегнуваат 

опасните ситуации создадени со непрописно поведение на друг. Начелото на 

солидарност се засновува врз заемна поврзаност на однесувањето на 

различните учесници во сообраќајот, сообразно со заедништвото на интересите 

за меѓусебна помош и заштита. Според начелото на оптимална сигурност, 

поведението на сите учесници во сообраќајот треба да се одвива со преземање 

безбедносни мерки што значат што е можно пооптимална сигурност во оваа 

сфера.71 

 Во нашата судска практика не е консеквентно спроведено ниедно од овие 

начела, што влијаат врз повисокиот или понискиот степен на должно внимание. 

Се поаѓа од начелото на прописно поведение: релевантни се поведенијата што 

претставуваат повреда на некој од бројните прописи во оваа област. 

Материјалниот критериум за разграничување помеѓу казнивото и неказнивото, 

наспроти тој формален критериум, се бара во мерилата на допуштениот ризик. 

Во определувањето на границите на дозволениот ризик во различни потесни 

сфери на загрозување, судската практика поаѓа од моментната состојба на 

техничките и други стандарди, стандардите на должно внимание и социјалните 

ставови за потребата од подигање на должното внимание на повисок степен. 

 Мултидимензионалниот, повеќе факторски етиолошки период кон 

објаснувањето на сообраќајната деликвенција (се вели: сообраќајниот деликт е 

резултат на влијание на повеќе фактори – возач, возило, пат, објективни 

околности итн.), меѓу општите прашања посебно го издвојува тоа за 

утврдувањето на причинската врска. Така, особено во случаите на 

сопричинување на последицата од страна на повеќе лица, придонес на самата 

жртва, сукцесивно односно синџиресто учество во каузалниот тек, како и во 

случаите на сукцесивно пропуштање (кога пропуштањето на едно лице се 

надоврзува на пропуст на друг). 

 
71 Vidi poop{irno: [eparovi}, cit. delo, str. 48. 
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 Покрај основниот пристап во светлината на теоријата на 

еквиваленцијата,72 би требало да се укаже и на потребата од поинаков пристап 

кон одделни од овие прашања. Така, ако дејствието на сторителот се состои во 

пропуштање, тој основен принцип (еквиваленција) веќе не задоволува, зашто 

причиноста не е прашање на утврдување на врската помеѓу појавите ин менте, 

туку реален објективен однос помеѓу појавите ин ре. Кај пропуштањето поаѓаме 

од следново хипотетичко прашање: што би се случило кога би било преземено 

должното сторување? Ако тоа пропуштено сторување, со веројатност што се 

граничи со сигурност, би го спречило настапувањето на последицата, можеме 

натаму да ја испитуваме противправноста на делото и вината на сторителот. 

Истово важи и за небрежниот деликт. Со оглед на тоа дека конститутивно 

обележје на небрежниот деликт е повредата на должното внимание, и тука го 

испитуваме хипотетскиот, потенцијален каузалитет на пропуштеното 

прописно (должно) поведение, испитуваме, со други зборови дали последицата 

би настапила и при поведение што е во границите на можното внимание, 

односно во сообразност со мерилата на должно внимание. 

 Во случаите на заедничко предизвикување на последицата прашањето на 

причиноста треба да се разликува од прашањето за вината и кривичната 

одговорност. Така, ако до сообраќајна незгода дошло со заедничко дејствување 

на повеќе лица, дејствието на секој од нив е каузално (во смисла на теоријата на 

еквиваленција), но секој одговара во границите на сопствената вина. Исто во 

случаите на сукцесивно учествување во каузалниот тек, односно сукцесивно 

пропуштање: според т.н “регресна забрана”, никој не може да се повикува на 

дејствието, сторувањето или пропуштањето на друг заради исклучување на 

сопствената одговорност, секој одговара за своето сопствено дејствие. 

 Едно од најсложените прашања, секако, е тоа за вината и кривичната 

одговорност. Постојат околу тоа различни концепции. Според едно стојалиште, 

класичните категории на кривичното право – умислата и небрежноста, во оваа 

област се појавуваат како несодветни. Се истакнува, посебно, дека по својата 

природа сообраќајниот деликт е речиси надвор од сферата на умислата (поради 

сопственото учество на сторителот во опасната ситуација), дека е тука 

невозможно разликувањето помеѓу умислата и небрежноста и дека тоа би 

требало да биде напуштено и заменето со нови начела на одговорност. 

Присутни се во современата теорија и барања за објективизирање на 

одговорноста, т.е за користење објективна кривична одговорност. 

Врз планот на разграничување на несвесната небрежност од случајот, 

присуството на споменатата објективистичка тенденција може да се изрази како 

пошироко определување на мерилата на должно внимание. Кај ова право 

флексибилно подрачје на разграничување треба да се појде од разликувањето 

помеѓу објективната компонента на “должното”, и субјективното мерило на 

“можното” во поведението на сторителот како основа за судот за вината. Првата 

се однесува на релацијата на поведението на сторителот со стандардите, 

мерилата на потребно внимание, барањата за објективна грижливост. По 

утврдувањето на “противдолжноста” на поведението на сторителот се испитува 

дали тој можел да го сообрази своето поведение со мерата на должното 

внимание.73 

 
72 Vidi poop{irno: \. Marjanovi}: Predavawa po Krivi~no pravo-Op{t 

del,, 2 izdanie, Skopje 1980,  str. 139. 
73 Vidi poop{irno: T. Kralev, cit. delo, str. 91-107. 
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 Не помалку проблематично е разграничувањето помеѓу евентуалната 

умисла и свесната небрежност, за што сведочат и колебањата во судската 

практика. Постои и мислење дека постоењето на евентуална умисла кај овие 

дела треба воопшто да се стави под знак прашање во светлината на психолошко 

– нормативната концепција за вината. Се поаѓа од недостигот на волевата 

компонента, од тоа дека ниеден учесник во сообраќјот не се согласува да 

предизвика опасна состојба во која ќе биде загрозен и неговиот живот. Би 

требало, наспроти овие гледања, да се појде од нормативната функција на 

дефиницијата на умислата воопшто: умислата изразува повисок степен на вина, 

прекор за извршено дело. Со тоа разграничувањето помеѓу евентуалната умисла 

и свесната небрежност се заснова и врз нормативно вреднување, што е 

инволвирано и во сфаќањето на елементот на согласување со последицата. 

Преку него во умислата е инкорпорирана вредноста, нормативна компонента на 

должност и можност за свест за последицата која, ако постои како минимален 

услов за небрежноста, бездруго треба да постои и по однос на умислата! Според 

нормативно определеното согласување со последицата, евентуална умисла 

постои кога сторителот бил должен и можел да го предвиди настапувањето на 

последицата како сигурно, а таа должност произлегува од самото негово свесно 

постапување. Нашата судска практика тука се ориентира кон прифатливиот 

критериум на безобзирност: ќе се работи за евентуална умисла кога сторителот 

својата надеж дека нема да дојде до последица не ја потпира врз ништо сигурно, 

кога поставува безобѕирно. Така, на пример, судската практика се определува за 

евентуална умисла кај делото на загрозување на безбедноста на сообраќајот кога 

со моторно возило управува лице што не знае да вози; или кога управува лице 

во алкохолизирана состојба, во тие моменти се наоѓа присуството на 

алеаторниот елемент што го заснова судот за согласување со последицата. 

 Во специфична светлина се појавуваат и одделни прашања на 

соучесништвото. Покрај ситуациите на учество на повеќе лица во сообраќајна 

незгода, што се третираат како случајно соизвршителство, покрај ситуациите на 

придонес на самата жртва, што понекогаш се третира со погрешните мерила на 

“поделена вина”, посебно внимание заслужуваат прашањата за соучесништво во 

небрежен деликт и за небрежно соучесништво. 

 За соучесништвото со умисла во небрежен деликт во нашата теорија 

постојат и мислења дека е тоа можно. Тоа би биле, на пример, ситуациите кога 

едно лице намерно поттикнува друго лице да вози побрзо, со цел ова да 

предизвика сообраќајна незгода; или кога едно лице погрешно информира друг 

за правецот на движењето со иста цел. Небрежното соучесништво не е казниво 

(чл. 23 и 24 КЗ); одговорност за умислено поттикнување или помагање. Но, во 

сферата на овие деликти судската практика е склона кон екстензивниот поим на 

небрежно извршителство заради покривање на дејствија што во материјална 

смисла претставуваат небрежни соучеснички дејствија. Или, со други зборови, 

во одделни ситуации небрежното соучесништво се трансформира во самостојно 

небрежно извршителство, со помош на определени правила за (условно речено) 

одговорност за друг! Така, се поаѓа од тоа дека постои одговорност на 

сопственикот на моторно возило кој му го препуштил возилото на нестручно 

лице, дете, лице што е неспособно за возење; или ако е отстапено на друг 

неисправно возило, на истата линија е и ставот на судската практика за 

одговорноста на инструкторот за делото што го врши неговиот учесник во 

сообраќајот. Во споменативе ситуации основот на одговорноста може да се бара 

во правилата на гарантната одговорност за пропуштање на должниот надзор.   
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3.1. ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ   

 ( КЗМ член. 297) 
             Оваа инкриминација е одредена во член 297 свовите 1,2 и 3 од КЗМ, која гласи: 

1. Учесник во сообраќај на јавните патишта кој не се придржува кон прописите и со 

тоа ќе го загрози јавниот сообраќај така што ќе ги доведе во опасност животот 

или телото на луѓето или имотот од значителен обем, па поради тоа некое лице 

телесно ќе биде повредено или ќе настапи значителна имотна штета, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до три години. 

2. Тој којшто не се придржува кон  прописите за безбедноста на автобуски, 

железнички, воздушен и бродски сообраќј, сообраќај на жичари или сообраќај со 

други средства за масовен јавен превоз и со тоа ќе предизвика опасност за животот 

или телото на луѓето или за имотот од значителен обем, ќе се казни со затвор од 

шест месеци до пет години. 

3. Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до една година.  

 

 Делата содржани во оваа одредба имаат карактер на основни дела на 

загрозување на безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, и тоа во: патниот 

сообраќај, железничкиот, бродскиот, автобускиот и сообраќајот на 

жичарниците. Основна карактеристика на овие дела е таа, дека се работи за дела 

на конкретно загрозување, конкретна опасност што се предизвикува со 

загрозувањето на сообраќајот. Загрозувањето на сообраќајот е нужна 

придружна компонента на нивното објективно неправо. Него го конституира не 

самата употреба, на пример, на моторното возило (со моторно возило може да 

биде извршено и општото дело на убиство), не било каква конкретна опасност 

на место каде што се одвива јавен сообраќај (може да се работи за општоопасно 

дејствие од чл. 298 КЗМ), туку доведување во опасност на луѓето и имотот во 

сообраќајот што се остварува преку загрозување на сообраќајот како таков! Тоа 

имплицира определен начин на извршување на делата – со повреда на 

сообраќајните правила, односно со дејствија што значат предизвикување 

растројство во сообраќајот. 

 Оваа одредба содржи две дела: загрозување на патниот сообраќај (ст. 1) и 

загрозување на другите видови сообраќај (ст. 2). Покрај секторската разлика, 

односно различните области на сообраќај, основната разлика помеѓу овие дела 

се состои во тоа што кај делото од ст. 1 е предвиден посебен објективен услов 

на инкриминација, а извршителскиот круг е стеснет на учесници во сообраќајот. 

 

  а) ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ(став 1) .      

     Во став 1 од наведената инкриминација, е предвидено дека се казнува 

учесник во сообраќајот на јавните патишта што не се придржува кон 

сообраќајните прописи и со тоа го загрозил јавниот сообраќај така што ќе го 

доведе во опасност животот или телото на луѓето или имотот од значителен 

обем, па поради тоа некое лице телесно ќе биде повредено или ќе настапи 

значителна имотна штета. За таквите дејствија и настанати последици 

законодавецот одредил дека сторителот ќе се казни со парична казна или со 

затвор до три години. 

 Дејствието на извршување е формулирано како непридржување кон 

сообраќајните прописи: се мисли на преземање различни дејствија што 

претставуваат повреда на тие прописи. Непридржувањето кон прописите не 

треба да се сфати исклучиво во смисла на формална повреда, та како 
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непридржување кон сообраќајните прописи може да се третира и поведението 

што е инаку во границите на нормата (така, возење во брзина што формално е во 

согласност со прописот за ограничување на брзината), но остапува од другите 

барања за должно внимание. Како посебни облици на непридржување кон 

сообраќајните прописи можат да се издвојат74 возењето со неприспособена, кон 

прописите и условите на патот, брзина; неправилно односно непрописно 

престигнување и заобиколување или разминување; непрописно свртување, 

повреда на прописите за првенство на минување и сообраќај на раскрсници; 

непрописно постапување при употреба на светла во сообраќајот; непрописно 

постапување при возењето по однос на растојанието меѓу возилата, запирање и 

паркирање; повреда на прописите за движење на други возила; повреда на 

прописите за движење на пешаците, велосипеди и сл.; употреба на неисправно 

возило односно непридржување кон прописите за техничка исправност на 

возилата; други дејствија што значат непрописно или неправилно постапување 

во сообраќајот. Самото загрозување на јавниот сообраќај, односно повредата на 

сообраќајните прописи, се уште не претставува кривично дело; потребно е да 

дојде до предизвикување конкретна опасност за животот или телото на луѓето 

или за имот од значителен обем. 

 Делото се врши во сообраќајот на патиштата. Според Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата, под пат се подразбира секој јавен пат и 

некатегоризиран пат врз кој се врши сообраќај (чл. 2 точки 75-83). Натаму, јавен 

пат е сообраќаен објект(се подразбира секоја површина) од општо значење за 

сообраќајот, што секој може да ја користи слободно под услови определени со 

закон и што надлежниот орган ја прогласил за јавен пат; за јавен пат се сметаат 

и улиците во населените места и градовите(т.76). Кај ова кривично дело се поаѓа 

од поширок поим од тука определениот поим на јавен пат. Тој ги опфаќа сите 

површини врз кои се врши сообраќај и кои им се пристапни на неопределен број 

лица. Патен сообраќај е, според тоа, и сообраќајот што се одвива надвор од 

патиштата категоризирани како јавен пат, доколку тие површини им се 

пристапни на повеќемина и се отворени за сообраќај, или се користат како 

такви. Не постои ова дело (туку некое дело на загрозување), ако тука опишаната 

последица е предизвикана на површина што не е пристапна на неограничен круг 

лица или не се користи за сообраќај, и тогаш кога таа последица е предизвикана 

на некој од начините типични за ова дело (така, на пример, некој во својот двор 

прегази друг; некој повреди друг движејќи го возилото во механичката 

работилница и сл.). Во тие случаи последицата не е предизвикана преку 

загрозување на јавниот сообраќај. Самиот поим на јавен сообраќај вклучува 

движење на повеќе учесници на сообраќајот. Нивниот круг не мора да биде 

неограничен; така, делото може да биде извршено и во затворен фабрички круг, 

болница и сл. 

 Конститутивно обележје на законското битие е и загрозувањето на 

јавниот сообраќај: последицата на делото се предизвикува со загрозување на 

јавниот сообраќај. Така, на пример, не постои ова дело ако е предизвикана 

конкретна опасност за животот или телото на некое лице со трактор или друга 

земјоделска машина во полето, или кога дошло до тепачка помеѓу сопатниците 

во некое возило. Тоа не значи, од друга страна, дека последица на делото 

(конкретна опасност) треба секогаш да биде ограничена просторно на самиот 

 
74 Vidi poop{irno: Proevski-Krckovski: "Krivi~no pravna i prekr{o~na 

odgovornost za zagrozuvawe na lu|eto i imotot vo soobra}ajot", 

Skopje, 1979, str. 18. 
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пат, каде што се одвива сообраќајот; така, можно е загрозувањето на 

сообраќајот да е остварено во самиот тек на сообраќајот, со тоа што 

последицата во вид на конкретна опасност настапила надвор од тој тек (некој, 

на пример, со возилото излетал од патот и удрил во куќата покрај патот). 

 Последица на делото е конкретна опасност за животот или телото на 

луѓето или за имот од значителен обем. Конкретната опасност за животот или 

телото се состои во опасност за други, а не за самиот сторител; истово важи по 

однос на загрозувањето на имот од поголем обем – треба да се работи за имот 

што му припаѓа на друг, овој поим може да го вклучи и возилото со кое е 

извршено делото, ако е тоа туѓо. Поимот на имот од значителен обем, покрај 

вредноста на имотот (судската практика: вредност над 500.000,00 денари) 

вклучува и други моменти околности како: важноста на имотот, физичкиот обем 

и големина и сл. 

 Објективен услов на инкриминација. Последица на делото е конкретната 

опасност. Услов за казнување на сторителот е, меѓутоа, поради тоа некое лице 

да биде лесно телесно повредено или да настапи имотна штета над милион 

денари. Објективниот услов на инкриминација стои надвор од законското битие 

на делото и не мора да биде опфатен со умислата или небрежноста на 

сторителот. Негова функција е, од една страна, да послужи како објективен 

критериум за разграничување на кривичното дело од соодветните прекршоци 

што се состојат во предизвикување конкретна опасност. Во суштинска, 

материјална смисла, тој услов е квантитативно – квалитативен елемент на 

определување на долната граница на општествената опасност на ова кривично 

дело: тоа, дека дошло до лесна телесна повреда или до значителна имотна штета 

е доказ за постоењето на конкретната опасност, нешто низ што таа се пројавува 

и потврдува... Лесната телесна повреда или имотна штета треба да погаѓаат 

друго лице, а не сторителот на делото; покрај тоа, потребно е да постои  

каузална врска помеѓу дејствието на загрозување и настапувањето на лесната 

телесна повреда односно имотната штета. 

 Субјективна страна. Се казнува умисленото и небрежното извршување 

на делото (ст.3). Умисла постои кога сторителот бил свесен дека не се 

придржува кон сообраќајните прописи и дека со таквото поведение ќе го 

загрози јавниот сообраќај и ќе го доведе во опасност животот или телото на 

луѓето или имотот од значителен обем, па го сакал или се согласил со 

настапувањето на таквата последица. Објективниот услов на инкриминација не 

е опфатен со неговата умисла. 

 Извршител на делото е било кој учесник во сообраќајот. Според Законот 

за безбедноста на сообраќајот на патиштата (чл. 2 т. 52 ) учесник во патниот 

сообраќај е лице кое на било кој начин учествува во сообраќајот на патот 

(управува со возило или се наоѓа во возило, кое тера, води или јава животно што 

се движи по патот, како и пешак или лице кое своите работни задачи и работи 

ги врши на патот). Својството на учесник во сообраќајот се утврдува во секоја 

конкретна ситуација. 

 
     б) Загрозување на другите видови на сообраќај (став.2). 
 Оваа одредба содржи дело на згрозување на безбедноста на автобускиот, железничкиот, 

воздушниот и бродскиот сообраќај, сообраќајот на жичари или сообраќајот со други средства за 

масовен јавен превоз. Делото се состои во предизвикување опасност за животот или телото на 

луѓето или имотот од значителен обем со загрозување на овие видови на сообраќај. Сторителот 

на такво дело, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.  За разлика од претходното 

дело, поаѓајќи дека се работи за видови на масовен јавен сообраќај, обемот на кривично-
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правната заштита е проширен со тоа што степенот на згрозувањето не е ограничен на било каков 

појавен облик во вид на телесна повреда или имотна штета над 500.000.00 денари; кај ова дел 

оне е содржан таков објективен услов на инкриминацијата. 

 Дејствие на извршување е секое дејствие со кои се загрозуваат споменатите видови на 

сообраќај, што значи повреда на прописите на односниот вид на сообраќај.  

Железничкиот сообраќај е сообраќај на возила што се движат по шини со употреба на 

механичка сила; делото се врши во јавниот железнички сообраќај(не постои ова дело при 

сообраќај на возила што се движат со механичка сила, како што, е на пример движењето на 

вагонетките во рудникот, или при сообраќај што не служи за јавен превоз, како на пример, 

движењето на транспортно средство по специјален индустриски колосек). 

Бродскиот сообраќај е сообраќај на пловни единици по море, езеро или река; се 

работи за пловни единици со кои се врши превоз на патници и стока( не, на 

пример, пловечки светилици, капалиште, докови и сл.). Автобускиот сообраќај 

е посебен вид на патен сообраќај. Под автобус (според ЗБСП) се подразбира 

моторно возило за превоз на лица што покрај седиштето на возачот има повеќе 

од осум седишта. Сообраќај на жичарниците е вид на сообраќај што се одвива 

со влечење во воздух со помош на жица распната помеѓу определени потпирни 

точки (влечење на кабини, корпи со руда и сл.); опфатени се и направите за 

влечење на луѓе на скии.  

       Последица е предизвикувањето на конкретна опасност за животот или 

телото на луѓето или за имотот од значителен обем(види ги објаснувањата кон 

претходното дело).  

    Субјективна страна делото се врши со умисла или од небрежност (став 3). 

  За делото од став 1 е пропишана парична казна или затвор до три години; став 

2 - затвор од шест месеци до пет години; за небрежно извршување на делото - 

став 3  ќе се казни со парична казна или со затвор до една година. Потешките 

облици на делата се содржани во член 300 од КЗМ. 

  

             3.2. ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 

        СООБРАЌАЈОТ СО ОПАСНО ДЕЈСТВИЕ ИЛИ СРЕДСТВО                

                                                ( КЗМ ; член 298) 

           Законската инкриминација во член 298 став 1 гласи:  

1. Тој што ќе уништи, отстрани или потешко оштети сообраќаен уред, 

средство или знак, или уред за сигнализација што служи за безбедност 

на сообраќајот или ќе даде погрешен сигнал или знак или ќе постави 

пречка на сообраќајницата или на друг начин ќе ја загрози безбедноста 

на сообраќајот и со тоа ќе предизвика опасност за животот или 

телото на луѓето или имотот од значителен обем«, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до три години.  

2. Тој тој што делото од став 1 ќе го стори од небрежност ќе се казни со 

парична казна или со затвор до една година. 

     Оваа инкриминација всушност ги опфаќа другите општоопасни дејствија во 

сообраќајот, што не значат кршење на сообраќајните прописи од страна на 

самите учесници во сообраќајот. Делото е конципирано како деликт на 

конкретно загрозување, без предвидување посебен објективен услов на 

инкриминација. 

 Делото се состои во загрозување на безбедноста на сообраќајот и 

предизвикување со тоа опасност за животот или телото на луѓето или за имот од 

значителен обем, со уништување, отстранување или потешко оштетување 

сообраќаен уред, средство или знак, или уред за сигнализација кој служи за 

безбедност на сообраќајот, со давање погрешни сигнали или знаци, со 

поставување пречки на сообраќајниците или на друг начин. 
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 Според дејствието на извршување постојат повеќе алтернативни облици 

на делото. Уништувањето, отстранувањето или потешкото оштетување на 

сообраќаен уред, средство или знак се сфаќа во смисла на делото уништување 

на туѓи предмети и уништување на јавни инсталации. Објект на дејствието е 

сообраќаен уред (уреди со кои се регулира движењето на сообраќајните 

средства), средство (објект што служи за одвивање на сообраќајот), или знак 

(знак со кој се предупредува на опасност, информира итн.), како и уред за 

сигнализација (уреди со кои се даваат определени сигнали или знаци за 

учесниците во сообраќајот). Давањето погрешни сигнали или знаци е облик на 

регулирање на сообраќајот што значи создавање погрешна престава кај 

учесниците во сообраќајот по однос на определени релевантни податоци (за 

забрана на движење, правец на движење и сл.). Поставувањето пречки опфаќа 

дејствија со кои се оневозможува или отежнува сообраќајот на сите 

сообраќајници (патишта, колосек и сл.). Загрозувањето на друг начин се состои 

во преземање други дејствија со кои се отежнува или оневозможува прописно и 

сигурно одвивање на сообраќајот. 

 Последица на делото е конкретна опасност за животот или телото на 

луѓето или за имот од поголем обем во сите видови на сообраќај. 

 Се казнува и небрежното извршување (ст. 2). Извршител може да биде 

било кое лице, а тоа значи и учесник во сообраќајот кој презема некое друго 

дејствие што излегува надвор од неговата позиција на учесник во сообраќајот 

(возачот поставува некоја пречка, пешакот го расипува семафорот и сл.). 

 Умисленото дело се казнува со затвор до три години; небрежниот облик 

се казнува со затвор до една година. Потешките облици на делото се содржани 

во чл.300. 

  Исклучен е стекот со претходните дела, како и со делото оштетување на 

туѓи предмети и уништување на јавни инсталации. 

 

 

3.3.  НЕСОВЕСНО ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД СООБРАЌАЈОТ  

(ЧЛ. 299) 
             Оваа инкриминација е одредена во член 299 став 1 и 2 од КЗМ,  која гласи: 
1. Одговорно лице на кое му е доверен надзор врз состојбата и одржувањето на 

сообраќајници и објекти на нив, врз превозните средства или јавниот сообраќај или врз 

исполнувањето на пропишаните услови за работа на возач или на кое му е доверено 

раководење со превоз, што со несовесно вршење на должноста ќе предизвика опасност за 

животот или телото на луѓето или за имотот од значителен обем. Сторителот на 

делото ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

2. Со казната од стсв 1 ќе се казни одговорно лице кое ќе издаде налог за возење и ќе даде 

дозвола за превоз иако знаел  дека возачот поради замор, болест, замаеност или други 

причини не е во состојба безбедно да управува со возилото или дека возилото не е 

исправно и со тоа ќе предизвика опасност за животот или телото на луѓето или за 

имотот од значителен обем. 

3. Тој што делото од стсв 1 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со 

затвор до три години.. 

 Контролата и надзорот во сообраќајот претставуваат нужен превентивен 

инструментариум за спречување на штетните последици што можат да настанат 

со опасно и непрописно поведение на учесниците во сообраќајот. Надзорот над 

сообраќајот како вкупност од претпоставки за негово успешно одвивање, што ќе 

рече – надзор над сообраќајниците, средствата, учесниците, уредите итн., им е 

доверен на лица што се професионално должни да се грижат за безбедно 
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одвивање на сообраќајот. Делото е затоа конструирано како специјално дело 

(delictum proprium). 

 По природата на неговото неправо тоа, натаму, влегува во редот на 

деликтите на конкретно загрозување. Во релација со другите дела на 

загрозување на сообраќајот, ова дело се појавува како “деликт – пречка”: 

остварувањето на надзорот има за цел, помеѓу другото, попречување да дојде и 

до такви облици на загрозување на сообраќајот. 

 Постојат два облици на делото. Првиот облик (ст. 1) го врши одговорно 

лице на кое му е доверен надзор врз состојбата и одржувањето на 

сообраќајниците и објектите на нив, врз превозните средства или јавниот 

сообраќај или врз исполнувањето на пропишаните услови за работа на возачот, 

или на кое му е доверено раководење со возење, што со несовесно вршење на 

должноста ќе предизвика опасност за животот или телото на луѓето или имот од 

поголем обем. 

 Дејствие на извршување е несовесното вршење на должноста како 

сеопфатен поим за различните облици на постапување спротивно на обврските 

на сторителот. Покрај повредата на одделни прописи, несовесното вршење на 

должноста се состои и во постапување во спротивност со општите стандарди и 

норми за грижлив однос по што важат за определена професија односно 

должност. Несовесното вршење на должноста се однесува на вршењето надзор 

врз определени точки од клучно значење за безбедноста на сообраќајот 

(сообраќајници, објекти, средства, услови за работа на возачите) и се состои во 

невршење или неправилно вршење на надзорот. Покрај тоа, несовесното 

вршење на должноста може да се однесува и на довереното раководење со 

возење, под што се подразбира надгледување на средствата за сообраќај или 

самиот сообраќај; раководењето со возење се разликува од управувањето со 

возилото (така, раководи со возење инструктор што го подучува кандидатот, 

отправникот на возовите и сл). 

 Последица на делото е конкретна опасност за животот или телото на 

луѓето или за имот од поголем обем; последицата може да се однесува и на 

објекти надвор од сообраќајот, а битно е таа да се остварува со несовесното 

вршење надзор над сообраќајот. 

 По однос на субјективната страна, се казнува и небрежното извршување 

на делото (ст. 3). Извршител е одговорно лице на кое му е доверен надзор над 

сообраќајот или раководење со возење. 

 Вториот облик (ст. 2) го врши одговорно лице што ќе издаде налог за 

возење и ќе го дозволи возењето иако знае дека возачот поради замор, болест, 

влијание на алкохол или друго замајно средство или од други причини не е во 

состојба безбедно да управува со возилото не е исправно и со тоа ќе предизвика 

опасност за животот или телото на луѓето или за имотот од поголем обем. 

 Во прашање е специјален облик на несовесно вршење надзор над 

способноста на возачот и состојбата на сообраќајните средства. Дејствието на 

извршување се состои во издавање налог или дозволување на возење, што се 

врши покрај постоењето на околности што го попречуваат безбедното возење. 

 Последица е конкретна опасност. 

 Делото е умислено; умислата на сторителот треба да содржи свест за 

околностите што го исклучуваат безбедното возење. Сторителот треба да знае 

дека возачот е болен, заморен итн., односно дека возилото не е исправно (инаку 

може да постои одговорност за делото од ст. 1 и неговиот небрежен облик). 

Извршител на делото е одговорно лице; во споредба со делото од ст. 1 овде би 
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можело да се оди пошироко во определувањето на извршителскиот круг, па 

како извршител да се третира било кое одговорно лице (а не само лицето на кое 

му е доверен надзор над сообраќајот или раководењето со возење). 

 Пропишана е казна затвор од шест месеци до пет години; небрежниот 

облик на делото од ст. 1 се казнува со парична казна или со затвор до три 

години. Потешките облици на делото се содржани во чл. 300 КЗМ. 

 

3.4. ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЛУЃЕТО И ИМОТОТ 

ВО СООБРАЌАЈОТ (ЧЛ. 300) 

    Оваа инкриминација е одредена во член 300 став 1,2,3 и 4 од КЗМ која гласи:  

1. Ако поради  делото од членовите 297 ставови 1 и 2, 298 став 1 и 299 

ставови 1 и 2 некое лице е тешко телесно повредено или настапи имотна 

штета од големи размери; сторителот ќе се казни со затвор од една до 

десет години. 

2. Ако поради делото од членовите 297 ставови 1 и 2 , 298 став 1 и член 299 

ставови 1 и 2 настапи смрт на едно или повеќе лица; сторителот ќе се 

казни со затвор најмалку четири години. 

3. Ако поради делото од членовите 297 став 3 , 298 став 2 и член 299 став 3 

настапи тешка телесна повреда на некое лице или имотна штете од 

големи размери; сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до три 

години. 

4. Ако поради делото од членовите 297 став 3 , 298 став 2 и член 299 став 3 

настапи смрт на едно или повеќе лица; сторителот ќе се казни со затвор 

од три месеци до три години. 

 

 Со оваа одредба се опфатени квалифицираните облици на делата од чл. 

297 – 299 (значи, иста комбинација како кај делата против здравјето на луѓето 

член 217 КЗМ и против општата сигурност на луѓето и имотот,член 292 КЗМ ). 

Како потешки облици на основните дела се издвоени случаите на настапување 

на определена последица: смрт на едно или повеќе лица, тешка телесна повреда, 

имотна штета од големи размери.  

     Диференцирањето помеѓу потешките облици на наведените основни дела се 

врши според обликот на вина на основното дело и тежината на последицата. 

 Потежок облик на умислените облици на наведените дела, содржан во ст. 

1, постои ако поради делото настапила тешка телесна повреда на некое лице или 

имотна штета од големи размери. 

 Во ст. 2 е содржан потежок облик на умислените дела што се состои во 

настапување на смрт на едно или повеќе лица. 

 Потежок облик на основните небрежни дела е содржан во ст. 3 – ако 

поради делото настапи тешка телесна повреда на некое лице или имотна штета 

од големи размери, како и во ст. 4 – ако поради делото настапи смрт на едно или 

повеќе лица. 

 За тешките дела содржани во ст. 1 е пропишана казна затвор од една до 

десет години; ст. 2 – затвор најмалку три години; ст. 3 – затвор од три месеци до 

три години; ст. 4 – затвор од една до пет години. 

 

 

3.5.  НЕУКАЖУВАЊЕ ПОМОШ НА ЛИЦЕ ПОВРЕДЕНО ВО 

СООБРАЌАЈНА НЕГОДА (ЧЛ. 301) 
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        Оваа инкриминација е  одредена во член 301 ставови 1 и 2 од КЗМ, која 

гласи:  

1. Возач на моторно возило или друго превозно средство кое ќе остави без 

помош лице повредено со тоа превозно средство, ќе се казни со парична 

казна или со затвор до една година. 

2. Ако поради неукажувањето на помош настапила тешка телесна повреда 

или смрт на повредениот, сторителот ќе се казни со затвор од три 

месеци до пет години. 

 Смислата на оваа инкриминација се состои, од една страна, во 

потенцирање и санкционирање на начелото на солидарност во сообраќајот, а, од 

друга страна, самата инкриминација инкорпорира една основна идеја на 

гарантното пропуштање: со самата употреба на моторно возило или друго 

превозно средство, како употреба на опасно средство, настанува обврска за 

спречување на штетните последици од неговата употреба, изразена особено 

како обврска за укажување помош на лицето што е повредено со тоа средство. 

 По својата природа, како деликт на пропуштање, ова дело е специјален 

облик на делото излагање на опасност (чл. 134 од КЗМ). 

Делото го врши возач на моторно возило или на друго превозно средство што ќе 

остави без помош лице повредено со тоа превозно средство, или чија повреда е 

предизвикана од истото средство. 

 Дејствие на извршување е оставањето без помош, пропуштањето на 

укажување помош, што може да има и активен облик (бегство од местото на 

незгодата, пропуштање со сторување). Оставањето без помош се однесува на 

лице што е повредено со превозното средство. Оставањето без помош постои 

независно од тоа дали на повредениот можел да му укаже помош некој друг, 

присутен на местото на незгодата, зашто се работи за неизвршување на 

стриктно персонализирана обврска која не може да се направи зависно од 

оценката на другите околности на незгодата (присуството на трети лица, 

можност за брза интервенција и сл.). Делото постои, според тоа, и во случај кога 

на повредениот му укажуваат помош други лица, а сторителот не знае за тоа; не 

и тогаш кога сторителот го напуштил местото на незгодата откако се уверил 

дека на повредениот му е укажана помош. Не е битно, натаму, тоа – дали 

повредениот можел да биде спасен со укажувањето помош од страна на 

сторителот; делото постои и кога тој воопшто не можел да биде спасен, кога 

повредата била апсолутно смртоносна; не во случајот, меѓутоа, кога настапила 

моменталната смрт, зашто тогаш повеќе не може да се зборува за укажување 

помош на повредено лице како битен елемент на делото. 

 Повредата може да биде предизвикана со скривено или нескривено (и 

непротивправно) постапување на возачот на моторно возило или на друго 

превозно средство (секое друго средство за превоз освен инвалидски подвижни 

столици без мотор и детски возила). Во Законот за безбедноста на сообраќајот 

на патиштата употребениот израз во маргиналната рубрика – сообраќајна 

незгода, е дефиниран како незгода на патот во која учествувало најмалку едно 

возило во движење и во која едно или повеќе лица се загинати или повредени 

или е предизвикана материјална штета. Повредата може да биде предизвикана 

непосредно или посредно со превозното средство со кое управува сторителот, 

што ќе рече – кога возачот на кој и да е начин учествувал со своето превозно 

средство во каузалниот тек од кој резултира повреда на некое лице (верижен 

судар, присилување на повредениот да скокне надвор од патот и сл.). Делото 

постои кога возачот на моторното возило е самиот виновен за повредата, кога е 
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тоа резултат на случај, или кога за повредата е виновен некој друг или, дури, таа 

е предизвикана по вина на самата жртва (така, на пример, ако еден велосипедист 

по своја вина налета на моторното возило на сторителот). 

 Сторителот треба да биде свесен дека некое лице е повредено со 

превозното средство со кое управува, или дека повредата е предизвикана со тоа 

средство, и дека го остава без помош повреденото лице. Извршител на делото е 

возач на моторно возило или друго превозно средство со кое е повредено лицето 

што се остава без помош (не е исклучено, според тоа, за ова дело да одговараат 

повеќе возачи што учествувале во предизвикувањето на повредата). 

 Потежок облик е содржан во ст. 2 – ако поради неукажувањето помош 

настапила тешка телесна повреда или смрт на повредениот. Постои одговорност 

за овој облик ако тешката телесна повреда или смртта на лицето настапила по 

неукажувањето помош, и ако сторителот се однесувал небрежно кон можноста 

за настапување на таква последица. 

  За основното дело е пропишана казна затвор до една година; потешкиот 

облик се казнува со затвор од три месеци до пет години. 

 Однос со други дела. Постои стек помеѓу ова дело и делата против 

безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот со кои е предизвикана повредата. 

Истакнато е, натаму дека ова дело е специјален облик на делото од чл. 134; 

меѓутоа, поради висината на пропишаната казна, би требало да се земе дека 

постои делото од чл. 134, а не ова дело, ако неукажувањето на помош се 

однесува на лице што се наоѓа во состојба или услови опасни за животот. 

Исклучен е, на крајот, стекот со делото неукажување помош (чл. 136), за кое 

можат да одговараат други лица. 

 

        3.6. ГРАБНУВАЊЕ ВОЗДУХОПЛОВ ИЛИ БРОД (ЧЛЕН 302) 

 

Оваа инкриминација е одредена во член 302 ставовите 1,2 и 3 од КЗМ, која 

гласи:  

1. Тој што со сила или сериозна закана ќе ја преземе контролата на 

воздухоплов во лет или брод што плови,  сторителот ќе се казни со 

затвор најмалку една година. 

2. Ако поради делото од став 1 настапила смрт на едно или повеќе лица 

или е предизвикано уништување на воздухопловот, сторителот ќе се 

казни со затвор од најмалку пет години.  

3. Ако при извршувањето на делото од став 1  сторителот со умисла 

лишил некое лице од живот, ќе се казни со затвор најмалку десет 

години или со доживотен затвор. 

 

      Делото е насочено против безбедноста на луѓето и имотот во воздушниот 

сообраќај. Покрај тоа што представува облик на загрозување на животот, 

телесниот интегритет и имотот, грабнувањето на воздухоплов представува 

напад и врз слободата на поединецот (слобода на движење; оттука- 

киднапирање на воздухоплов, т.е. луѓето во воздухопловот). Од оваа 

комплексна природа на делото произлегува и посебниот однос со делата што се 

состојат во повреда на определени слободи и права (така, исклучен е стекот со 

делото присилба, грабнување, противправно лишување од слобода). 

    Воздушниот сообраќај   го опфаќа сообраќајот со сите воздухопловни 

средства; под воздухоплов (според Законот за воздушна пловидба, чл. 27) се 

подразбира секоја направа изградена и снабдена со потребни уреди што и 
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обезбедуваат сигурно летање (авион, едрилица, хелихоптер, дирижабл и сл.). 

Делото се однесува на грабнување било кој воздухоплов, по што има пошироко 

значење од она што на грабнувањето на воздухоплов му е дадено во 

споменатата Хашка конвенција од 1970 година (меѓународен цивилен воздушен 

сообраќај, додека се исклучени воздухоплови употребени за воени, царински 

или полициски цели). 

     Делото се состои во преземање на контролата над воздухоплов што се наоѓа 

во лет со сила или со сериозна закана дека ќе биде употребена сила. 

    Дејствие на извршување е преземањето на контролата над воздухоплов со 

присилба. Силата или заканата можат да бидат насочени спрема некое лице што 

се наоѓа во воздухопловот. Не представува грабнување менувањето на курсот на 

летањето со помош на измама. Преземањето на контролата значи стекнување 

фактичка власт над воздухопловот; сторителот доаѓа во позиција да може да 

влијае врз натамошното управување со воздухопловот, менувањето на правецот 

на летање или атерирање и избор на воздушно пристаниште. За постоење на 

делото е без значење дали сторителот го променил правецот на летот или го 

задржал воздухопловот на истата маршута. Делото е довршено кога сторителот 

ја презел власта над воздухопловот, со тоа што законското битие на делото ја 

опфаќа и противправната состојба создадена со таквото дејствие (трајно 

кривично дело). 

   Сеуште е спорно прашњето дали преземањето на контролата над 

воздухопловот значи само дејаствија што се вршат во воздухопловот? На 

пример, во случај кога сторителот дејствува во самиот воздухоплов, може да се 

каже дека ја презел контролата во моментот кога стекнал фактички стстус на 

негов заповедник, фактичка власт врз воздухопловот како таков ( не е достатно 

сторителот да ја презел контролата над еден дел, на пример во една класа, ако 

тоа не го сторил со намера да ја преземе целокупната власт врз воздухопловот). 

Меѓутоа, се поставува прашањето, дали контролата над воздухопловот може да 

се преземе и со дејствија што сторителот ги презема надвор од воздухопловот. 

Така - со сила и закана од друг воздухоплов ( тогаш може да се зборува за 

воздушна пиратерија, како што таа е дефинирана во Женевската конвенција за 

отворено море); или - со дејствија од земја.  Според Законот за воздушна 

пловидба, контролата над воздухопловот во прв ред ја врши заповедникот на 

воздухопловот, но и тој е подреден на службата на контрола на летањето( в. чл. 

116,123,129 од ЗВП). Ако формулацијата на контролата над воздухопловот, 

употребена во законскиот опис, се однесува и на контролата што ја врши 

службата за контрола на летањето, како дејствие на извршување би можеле да 

го третираме и дејствието на присилно преземање на контролата во таа служба. 

Според тоа, ако таквото дејствие, преземено на земјата, значи стекнување на 

фактичка власт врз воздухопловот, ако воздухопловот потпаѓа под целосна 

контрола на сторителот, не е ислучено и таквото дејствие да го исполнува 

битието на ова дело. Во другите ситуации, кога со преземањето на контролата 

на земјата е само доведен во опасност летот на воздухопловот, по правило ќе 

постои делото од чл.141 КЗМ?). 

      Објект на дејствието е воздухопловот што се наоѓа во лет. Според 

дефиницијата на »воздухопловот во лет«, дадена во споменатата Хашка 

конвенција за грабнувањето на воздухоплови, се смета дека воздухопловот е во 

лет од моментот кога се затворени сите надворешни врати до моментот кога, по 

спуштањето, некоја од нив ќе биде отворена заради излегување на патниците, а 
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во случај на присилно атерирање - се додека надлежен орган не ја преземе 

грижата за воздухопловот, патниците во него и имотот. 

     Субјективна страна. Делото е умислено. При тоа, ирелевантна е намерата 

на сторителот (промена на маршутата, изнуда и сл.), односно побудите од кои 

постапува сторителот ( политички, лукративни и сл.).  

 

3.7.ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 

( ЧЛЕН 303) 

 

      Инкриминацијава е одредена во член 303 ставовите 1,2,3,4 и 5 од КЗМ, која 

гласи:  

     1. Тој којшто во воздухоплов ќе внесе експлозивна или слична направа или 

супстанција, ќе ги уништи или оштети уредите за навигација или ќе 

предизвика друга штета на воздухопловот, ќе даде лажни известувања во 

врска со летот, непрописно или неправилно ќе управува со летот, ќе ја 

пропушти должноста за надзор врз безбедноста на воздушниот сообраќај или 

на друг начин ќе ја доведе во опасност безбедноста на летот во 

воздухопловот, ќе се казни од една до десет години. 

     2. Ако поради делото од став 1 настапила смрт на едно или повеќе лица или 

е предизвикано уништување на воздухопловот, сторителот ќе се казни со 

затвор најмалку пет години. 

    3. Ако при извршувањето на делото од став 1 некое лице со умисла       е 

лишено од живот, сторителот ќе се казни со затвор најмалку десет години 

или со доживотен затвор. 

                                             4. Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,  

                                                сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до 

                                               три години. 

4. Ако поради делото од став 4 настапила смрт на едно или повеќе лица или е предизвиканао 

уништување на воздухопловот, сторителот ќе се казни од една до пет години.  
 

    Во суштина, оваа инкриминација ги опфаќа сите останати облици на загрозување на 

безбедноста на луѓето и имотот во воздушниот сообраќај. Неправото на делото (поставено 

пошироко во споредба со неговата  меѓународна дефиниција содржана во наведената 

Монтреалска конвенција), содржи дејствија на загрозување при управувањето со воздухопловот, 

други дејствија во воздухопловот, и различни дејствија на загрозување преземени на земјата, а 

во врска со безбедноста на летот на воздухопловот. 

     Објективното битие на основното дело (од став 1) се исцрпува со доведување  во 

опасност безбедноста на летот на воздухопловот со следниве дејаствија (алтернативни облици 

на делото).  

     Поставување или внесување во воздухопловот експлозив или друга слична направа или 

супстанција: се работи за дејствија со кои некоја експлозивна или слична направа или 

супстанција се доведува во физички спој со воздухопловот и се овозможува таа врз 

воздухопловот да произведе определено разурнувачко дејство (прицврстување на направата за 

трупот на воздухопловот, внесување во багажот и сл.). 

         Уништување или оштетување на уредите за навигација или нанесување на друга 

штета на воздухоплов. Се работи за дејствија на оштетување или уништување на особено 

важни уреди од кои зависи безбедното летање, односно уреди што служат за управување со 

воздухопловот.  Друга штета е уништувањето или оштетувањето на важни делови во 

воздухопловот (на пример, не, ако некој ги оштети седиштата, апаратите подредени за некои 

други потреби, а не се одразува на безбедното летање и сл.). 

         Давање лажни известувања во врска со летот на воздухопловот. Тука се опфатени во прв 

ред дејствијата на службата за наведување и контрола, техничката и другите служби на земјата. 

Известувањата можат да се однесуваат на различни околности од значење за безбедност на 

летот: техничка состојба на воздухопловот, метеоролошките услови, правецот и висината на 

летот, пречките на тој правец, условите за атерирање и слично. 
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   Неправилно или неправилно управување на летот на воздухопловот. Непрописно 

управување значи постапување што е во спротивност прописите на безбедноста на воздушниот 

сообраќај, додека поимот на неправилно управување ги опфаЌа ејствијата што формално не се 

во спротивност со тие прописи, но претставуваат во суштинска смисла отстапувања од некои 

стандарди  и стручни и искуствени правила за постапување во конкретна ситуација. 

 Пропушѕање на должноста или надзорот  во врска со безбедноста на воздушниот 

сообрашај. Овој облик ги покрива дејствијата што не се состојат во управување на 

воздухопловот во потесна смисла. Должноста или надзорот паѓаат врз поширок круг лица: лица 

во воздухопловот ( покрај пилотскиот состав, определени должности во оваа смисла имаат и 

помошните лица, стујардесите и сл.), или лица на земјата ( технички персонал, служба за 

наведување, контрола на летање, контрола на патниците и  багажот и сл.). Со прописите за 

воздушната пловидба се пецизно определени обврските на овие лица во поглед на вршењето 

должност надзор и контрола. Дејствието е најопшто определено како пропуштање на должноста 

или  надзор, под што се подразбира невршење или несовесно вршење на одделни ообврски. 

 Доведување во опасност на безбедноста на летот на друг начин. Со генерална клаузула 

се опфатени и други дејсвија на загорзување ( така на пример,оштетување на уредите  за  врски 

на земјата, поставување пречки на пистата и сл.) 

     Последица од делото е опасност зза безбедноста на летот на возухопловот, или, со други 

зборови - предизвикување конкретна опасност за животот и телото на луѓето ( во воздухопловот 

или надвор од него) , односно  имотот (самиот воздухоплов, дрги објекти). Делото е довршно со 

довдувањто во опасност на безбедноста на летот на воздухопловвот ( можн  казнив и обидот: 

така, самото внсување на експлозив, уништување на уредите и сл.)  

    Субјективна страна. Се казунува умисленото и нбржното извршување на делото ( ст.4). 

Извршител на делото може да биде секое лице, со тоа што одделни облици на делото, како што е 

давањето лажни известувања, непрописно или неправилино управување,пропуштање на 

должноста или надзорот, можат да бидат извршени само од опрделени лица што имаат некои 

посебни должности по однос на прземањто на овие дејствија. 

    Потешки облици . Во став 2  е содржан квалифициран облик на длото штом постои  кога 

настапила смрт на едно или повеќе лица или е прдизвикано уништување на 

воздухопловот.Истиов квалифициран облик е предвиден и за небрежно дело на загрозување (ст. 

5) 

 Уште потежок облик на основното умислно дело е содржан во став 3: ако при извршување на 

делото некое лице со умисла е лишено од живот. Се работи за посебн случај на квалифицирано 

убиство( блиско на квалифицираното убиство заради извршување на кривично дело). 

   Основното умислено дело се казнува со затвор од една до десет години; потежок облик во ст. 2 

се казнува со затвор најмалку пет години; за умислено убиство ( ст. 3) е пропишана казна затвор 

најмалку десет години или со доживотен затвор; небрежниот облик(ст.4) се казнува со затвор до 

три години, додека потешкиот облик на основното  небрњжно дело ( ст. 5)  со затвор од една до 

пет години.   

  

3.8. УНИШТУВАЊЕ ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ ЗНАК ШТО  

             СЛУЖИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНИОТ  

              СООБРАЌАЈ  (ЧЛЕН 304) 

        

    Оваа инкриминација е одредена во член 304 став 1 од КЗМ, која гласи:  

    Тој којшто ќе уништи, оштети или отстрани знак за безбедност на 

воздушниот сообраќај, ќе се казни со парична казна или со затвор до три 

години..  Инкриминирано е уништувањето, оштетувањето или отстранувањето 

на знак што служи за безбедноста на воздушниот сообраќај. Всушност се работи 

за деликт на апстрактно загрозување. Објект на дејствието е секој знак што 

служи за безбедноста на воздушниот сообраќај, и таков што е поставен без тоа 

да е изречено определено во соодветни прописи ( така, знак на импровизирана 

писта за слетување). За одговорност се бара умисла. Казната е затвор до три 

години. 
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4.  НЕКОИ АСПЕКТИ ВО ВРСКА СО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА 

ПРОТИВПРАВНОСТА КАЈ СООБРАЌАЈНИТЕ ДЕЛИКТИ 

 Во врска со определувањето на казнивата, односно забранетата зона во 

оваа сфера, противправноста се јавува како битен фактор што најнепосредно 

има влијание на утврдувањето на граничната линија што го дели допуштеното 

од недопуштеното, казнивното од неказнивото во сообраќајот, а воедно, овој 

правен институт се изразува и како, еден вид правен регулатор, би рекле, 

“сигурносен вентил” во обидите кои непотребното проширување на забранетата 

зона во сообраќјот, кон проширувања што се повеќе резултат на спонтанитет и 

нереално поострување на критериумите за инкриминација и кои се изразуваат 

како ирационални, одвоени од современите општествени барања и секојдневна 

животна практика. 

 Во нашата теорија на кривично право, основите за исклучување на 

противправноста обично се систематизираат во три групи:  

-  основи за ислучување на противправноста во општиот дел на Кривичниот 

закон (нужна одбрана и крајна нужда): 

- основи за исклучување на противрапвноста во посебниот дел на Кривичниот 

закон (наредба на претпоставениот и друго) и  

- основи за исклучување на противрапвноста од другите гранки на правото 

(дела извршени во службена должност, дозволен ризик, акти извршени врз 

правото на должност, акти извршени врз правото на воспистување, вршење 

лекарска професија, согланост на оштетениот, претпоставена согласност на 

оштетениот и работење во интерес на оштетениот). 

 Кај сообраќајната деликвенција и институтот во врска со основите за 

исклучување на противправноста има свои посебности кои, во одделни 

сегменти, се разликуваат од оние, условно речено, традиционалните. 

 Споменатите основи ќе ги презентираме на следниот начин: прво, како 

општи основи за исклучување на противправноста (дозволен ризик, крајна 

нужда и согласност на загрозениот односно повредениот) и второ, како основи 

за исклучување на противправноста заради објективни и субјективни 

неможности од поинакво однесување (виша сила, време на реагирање, состојба 

на став или “секунда на стравот” и состојба на заслепеност или “секунда на 

заслепеност”75. 

 

4.1. ОПШТИ ОСНОВИ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА 

ПРОТИВПРАВНОСТА КАЈ СООБРАЌАЈНИТЕ ДЕЛИКТИ 

  а)  Дозволениот ризик во теоријата на кривичното право 

 Општество што се стреми кон побрз и посовремен развој на севкупните 

негови сегменти мора да толерира извесни ризици на сите полиња од неговата 

активност, од причина што таквите активности се на линија, ќе постои 

противправност во дејствието на сторителот. 

 Меѓутоа, основите врз кои се остваруваат сите тие процеси и врз кои се 

одвива заедничкиот живот на луѓето обврзува извршувањето на работите да 

биде организирано така што ризикот да биде сведен на минимум. 

 Со оглед на фактот, меѓутоа, дека кривичното законодавство (и останати 

закони) најчесто не ги регулираат односите на институот дозволен ризик, 

 
75 131Vo vrska so ova vidi: Proevski "Krivi~no pravo..." spom. trud. 

str. 192-215: Marjanovi}: "Krivi~no pravo..." spom. trud, str. 174-

196  

[eparovi}: spom. trud. "Krivi~no pravna za{tita...", str. 151-181.  
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теоријата на кривичното право се обидува да постави извесни граници во кои би 

се толерирал ризикот, а тоа би биле: да се работи за дејствија што општството 

ги признава како нужни, да постои определена пропорционалност меѓу 

социјално значење – вредноста на опасното дејствие и степенот на можните 

повреди и да се почитуваат мерките, стандардите востановени заради 

избегнување на повредите или, пак, нивно сведување на најмала можна мера76. 

 Во теоријата на кривичното право институтот дозволен ризик се смета 

како основа за исклучување на противправноста надвор од кривичните закони77. 

Тоа е повеќе од фигуративно определување, бидејќи кај едно дело преземено во 

рамките на дозволениот ризик не само што нема противправност туку може да 

се рече дека нема ниту правна допуштеност.  

 Се работи едноставно, за поведенија што не се ниту противправни, ниту 

непротивправни, туку – правнотолерирани78.  

 Меѓутоа, правна норма, општ принцип или критериум за дефинирање на 

дозволениот ризик во сферата на сообраќајот не постои а теоријата, како што 

претходно напоменавме, упатува само на одделни сегменти што се изразуваат 

како релевантни во поглед на оценката – кога едно поведение не ги надминува 

границите на допуштениот ризик79. 

 Според тоа, специфичноста на ваквата содржина условува одредувањето 

на границите на дозволениот ризик да и биде препуштено на судската практика, 

а, со тоа, на одреден начин, и одредувањето на границата помеѓу казнивото и 

неказнивото однесување. 

 Во определувањето на оваа гранична линија односно одредувањето на 

казнивата, забранетата зона, судската практика поаѓа од дадените состојби на 

развиените технички и други стандарди во сообраќајот, како и од општите 

социјални ставови за потребата од подигање на одреден степен на барањата за 

должно внимание во сообраќјот, на што, впрочем, упатува и одредбата за 

несвесната небрежност 136 (која не означува некаков поблаг вид на 

небрежност): како долна граница на вината и кривично-правното неправо да се 

земе она што претставува противдолжносно поведение, она што значи 

објективна повреда на востановените барања, норми и стандарди на должно 

поведени во сообраќајот (чие почитување го исклучува неправото на делото, 

независно од евентуалното настапување на штетната последица). 

 Поаѓајќи од ова, во практиката на судовите е потребно да се 

формулираат униформни, објективни, просечни стандарди на однесување до 

должното внимание, и тоа деференцирано за различните учесници во 

сообраќајот. Ваквиот деференциран пристап веќе наоѓа примена во токму во 

прописите кои, генерално, го регулираат сообраќајот (а токму тие треба да ја 

одредат потребната мерка на должно внимание) кои е потребно прецизно да ги 
 

76 Proevski, Krivi~no pravo, spom trud. str. 211 Marjanovi}: 

"Krivi~no pravo", spom. trud. str. 194. d-r Frawo Ba~i}: "Krivi~no 

pravoop{t dio", Zagreb – 1978, str. 217, d-r- Frawo Ba~i}: “Krivi~no 

pravo-op{t del”, Skopje, 1972, str. 331-332. Marjanovi}: “Predavawa 

po krivi~no pravo op{t del”, Skopje, 1980, str. 169-170. 
77 Marjanovi}: spom. trud. "Krivi~no..." str. 129-194, Jescheck, 

Lehrbuch: "Des Strafrechts", Allgemanier Teil, Berlin/1969, str. 264. 

Proevski: "Krivi~no pravo-op{t del", Skopje – 1986, str. 211 
78 Taka i Kmbovski: spom. trud. "Zbornik...", str. 115. 
79 Poop{irno vo vrska so problematikata na dozvoleniot rizik: 

Zlatani~, Krivi~ni zakinik i Op~i dio, Zagreb – 1965, str. 4, S. 

Drank, Teorija kaznenog prava po krivi~nom zakoniku, 1951, Op~i dio-

Zagreb 1955. 
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одредат стандардите не само на возачите, туку и на другите категории учесници 

во сообраќајот. 

 Оттаму, судската практика се наоѓа пред задачата да изгради определени 

униформни стандарди, на пример: за должното внимание на пешакот кога тој се 

движи на отворен пат, за неговото должно внимание кога се движи по улица без 

тротоари, за оној што управува возило и сл80. 

 б)  Крајна нужда 

 Овој правен институт кој во теоријата на кривичното право е доста 

редок, кај сообраќајната деликвенција, напротив, е специфичен, не само поради 

неговата зачестеност во пројавувањето туку и по извесното отстапување од 

традиционалната негова форма. Имено, денес сообраќајот, покрај другото, се 

карактеризира и со инфлација на прописи кои, не ретко, наоѓајќи се во 

меѓусебна колизија, создаваат објективни можности во одделни случаи, и 

самото однесување согласно на сообраќајните прописи да претставува, само за 

себе, опасност по сообраќајот. Ова, впрочем, го воочил и законодавецот кога 

определил можност за отстапување од правните норми во случаи кога тоа го 

бараат потребите на безбедноста во сообраќајот (пример забрана на давање 

звучни сигнали освен ако со нив се предупредуваат останатите учесници во 

сообраќајот на непосредна опасност и др.).  

 Овде во сферата на сообраќајот, во барањето на суштината на крајна 

нужда81 се поаѓа од општите поставки дека противправното неправо не мора да 

биде и казниво неправо, така што кршење на прописите во одделни ситуации е 

неодбегливо (претекнување од десна страна заради одбегнување повреда на 

учесник во сообраќајот); а во други ситуации токму стриктното однесување 

според сообраќајните прописи може да биде противправно (пример упорно 

продолжување со управувањето по десната страна во моментот на непрописно 

однесување на пешак). 

 Овие примери најилустративно покажуваат дека не може да се зборува за 

сообраќајни деликти, кога е исклучена противправноста врз основа на крајната 

нужда82. 

 Едноставно, однесувањата настанати со ненадејни, непредвидливи, 

неправилни однесувања на другите учесници и сл. може да се разгледуваат од 

стојалиштето на крајната нужда поради што одделни однесувања можат да ја 

изгубат квалификацијата на противправност. 

 в) Согласност на загрозениот односно повредениот 

 Карактеристично за овој основ за исклучување на противправноста е тоа 

што има ограничена примена и што е мошне спорен во кривично-правната 

теорија (ова последново, се разбира, доколку се исклучат случаите каде што 

токму кривичните закони оперираат со поимот на согласноста). Во областа на 

 
80 Koga storitelot ne bil svesen za mo`nosta od nastapuvawe na 

zabranata posledica, iako spored okolnostite i spored svoite li~ni 

svojstva bil dol`en i mo`el da bide svesen za taa mo`nost (~len 14 

KZRM, vtorata re~enica) zboruvame za nesvesna nebre`nost. 
81 Vidi poop{irno: P. Gavrilovi}: "Vi{a sila i krajna nu`da kod 

saobra}ajnih nezgoda", "13 Maj", Beograd – 1968/10 
82 Poseben problem kaj krajnata nu`da vo soobra}ajot pretstavuvaat 

slu~aite so protivpravnoto odnesuvawe na licata koi se dol`ni da se 

izlagaat na opasnost. Za ovaa problematika poop{irno v. Fisher, 

Vehich, Traffic Laaw; Evanston – 1961, str. 213, 219; Vassas, Le 

droit et la route. Carcassonne – 1961, str. 261 
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сообраќајот, пак неговата примена е уште поограничена во однос нај останатите 

општествени подрачја. 

 Имено, во врска со прашањето за кривично-правното дејство за 

изјавената согласност на повредениот со повредата што му е зададена можеме 

да тврдиме дека е тоа без значење, затоа што се работи за строго лично право 

кое не може да се пренесе на друг. Согласноста, исто така, е без значење и во 

сферата на сообраќајот, но причините се овде од подруга природа. Така, 

согласноста кај деликтот на загрозување и повредата во сообраќајот ќе биде 

секогаш ирелевантна, кога дејствието на загрозување или повреда е казниво 

дејствие инкропорирано во правниот поредок. Овде, кај сообраќајните деликти, 

на согласноста се надоврзува и противправно однесување, а добрата што со тоа 

се доведуваат во опасност, освен сопствените, не се на слободна диспозиција 

ниту на загрозениот односно повредениот ниту на лицето кое го презема 

таквото дејствие. 

 Единствен случај на релевантност на согласноста на загрозениот како 

основ за исклучување на противправноста во сферата на сообраќајот, ако може 

така да се каже, би претставувало загрозувањето при одржувањето на 

спортските приредби на патиштата а не на автомобилските писти (зашто на нив 

не се одвива сообраќај), од причина што овде согласноста е еден од условите, а 

зголемениот ризик е општествено верифициран. 
  4.2. ОСНОВИ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОТИВПРАВНОСТА ПОРАДИ ОБЈЕКТИВНИ И 

СУБЈЕКТИВНИ НЕМОЖНОСТИ ОД ПОИНАКВО ОДНЕСУВАЊЕ 
        а) Виша сила 

 Во процесот на одвивањето на сообраќајот можни се штетни последици, 

односно сообраќајни незгоди што настануваат како резултат на околности што 

се надвор од волевите поведенија, а што настануваат обично во врска со 

ненадејни и непредвидени технички неисправности на моторното возило, 

сообраќајно – техничките неисправности на патот или, пак на временските 

услови. Меѓутоа, сметаме дека возачот нема право, во секој случај на 

настапување на ваквата неисправност на моторното возило во текот на 

управувањето и во секој случај на техничко сообраќајна неисправност на патот, 

односно управувањето при неповолни временски услови, да се повикува на 

виша сила. Според наше мислење, возачот при предизвикувањето на 

сообраќајна незгода би имал право да се повика на овој основ само доколку 

настанатата неисправност на моторното возило во текот на управувањето била 

непредвидлива и доколку тој во моментот на незгодата ги презел сите можни 

мерки за отстранување односно намалување на опасноста (пример, прскање на 

дотраена гума не претставува виша сила). Во однос на сообраќајно-техничката 

неисправност на патот возачот – предизвикувач на сообраќајната незгода ќе 

може да се повика на виша сила единствено во случај на настан што е надвор од 

неговите психофизички способности да го предвиди и совлада (ненадеен одрон 

на камења, карпи и сл., но не и во случај доколку постои соодветен сообраќаен 

знак за предупредување на ваквата опасност), а во однос на временските услови, 

само доколку, на пример, немал никаква можност, на безбеден начин, за себе и 

за другите учесници во сообраќајот, да го запре возилото а притоа ги презел 

сите расположиви мерки да ја отстрани, односно намали опасноста што 

настанала независно од неговото однесување и која, притоа, ги надраснала 

неговите биопсихолошки способности. 
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     б) Време за реагирање 

 Во современата правна и правно – медицинска литература83, обично, 

времето на реагирање се дефинира како време поминато помеѓу моментот на 

сигналот, провокацијата кое бара интервенција и моментот на преземената 

интервенција. Притоа, соодветното реагирање кое има повеќекратно значење во 

сообраќајот зависи од низа фактори. Овде, во проценките на времето на 

реагирање се среќаваме со феноменот што се наоѓа во сферата на човековите 

особини. Во денешно време човекот е способен да ги усоврши техничките 

средства во однос на силата, брзината и сл., меѓутоа, едновремено со таквата 

способност се соочува и со својата немоќ да го подобри и психолошкото време 

на реагирање.  

 При таква состојба на својата неспособност, општеството, единствен 

начин за одбрана што му преостанува во ваквата ситуација е, уште во 

претходната фаза, да ги елиминира од процесот на сообраќајот, лицата со 

одделни психофизички недостатоци. 

 Понатаму, треба да се поаѓа од просечното, стандардното време на 

реагирање84 и притоа да се респектираат човековите можности и способности, 

така што од вкупната маса штетни однесувања да се диференцираат како 

казниви само оние за кои можеме да го прекориме сторителот за несоодветно 

реагирање во дадената сообраќајна ситуација и покрај поседувањето на 

потребните можности и способности за тоа. На останатите, пак, однесувања не 

треба да упатуваме прекор, бидејќи истите ги надраснуваат човековите 

можности, па оттаму за нив нема одговорност, не се противправни. Имено, 

правниот поредок ги респектира, во секој случај, границите на човековите 

способности и можности, зашто инаку, тој (поредок) би се модифицирал во 

своја спротивност. 

 Притоа, посебно треба да се нагласи фактот што времето на реагирање 

како специфичен основ за исклучување на противправноста ќе биде релевантно 

за сообраќајно–правната ситуација само доколку сторителот не се однесувал 

противправно, односно доколку самиот не се ставил во состојба што е надвор од 

дозволената. Имено, во таквиот случај (кога сторителот самиот се ставил во 

недозволена состојба) општеството поставило, сосема оправдано, и построги 

барања во однос на овој правно – медицински феномен. 

 
83 Poop{irno za problematikata vo vrska so pravno – medicinskiot 

aspekt na bezbednosta vo soobra}ajot v. M. Kova~evi}, “Psiholo{ki 

aspekti psihomedicine saobra}aja”, “Psihomedicina saobra}aja”, 

1972/2, str. 91; 3. Jelinovi}: “Mo`e li se ostvariti sigurnost na 

cestama”, “Psihomedicina saobra}aja”, 1970/1-2. str. 58; V. Palmovi} 

“Porenzi~ki aspekti prometnih nesre}a”, “Psihomedicina saobra}aja” – 

1976/1-2, str. 119-120; D. Atanackovi}: “Krivi~na dela ugro`avawa 

javnog saobra}aja na putevima”, Novi Sad, 1987, str. 187-203. 
84 Spored Vodineli}: »O Psihi~kim uzrocima saobra}ajnih nesre}a i 

metodama o nihovim utvr|ivanju«. Beograd – 1961, str. 14-18) 

preose~noto vreme na reagirawe kaj ednostavni reakcii iznesuva: za 

akusti~ni provokacii – 0,225 c. za opti~ki provokacii od 0,175 do 

0,290 sekundi.  

Spored Moede, vremeto na realgirawe iznesuva; kaj voza~ite so 

koncetracija isklu~ivo na patot, prose~no 0,2 sek. kaj voza~ite koi 

ednovremeno razgovaraat prose~no 0,6 sek. kaj voza~ite koi 

upotrebuvaat sirena, prose~no 0,8 sek. i kaj voza~ite koi se raseani, 

prose~no 1,0 sek. 
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   в) Состојба на страв или “секунда на стравот” 

 Поимот состојба на страв иако сличен на поимот време на реагирање, 

сепак, има посебна карактеристика, со поинакви правни решенија и правни 

последици. 

 Состојбата на стравот односно »секундата на стравот« може да трае  1 ск. 

и таа гу забавува времето на реагирање кое во “нормални услови” би било 

покусо. Секундата на стравот се вклопува помеѓу првата и втората фаза на 

времето на реагирање85, односно помеѓу фазата на перцепција на провокацијата 

и фазата на донесување на одлуката за акција. Меѓутоа, и покрај овој факт, 

секундата на стравот не претставува составен дел на времето на реагирање. 

 Со поимот “секунда на стравот” ја претставуваме онаа психичка состојба 

во која свесното реагирање во опасните ситуации е нарушено, односно она 

време во кое нормалното однесување е блокирано. 

 Продолжувањето на времето на реагирање како продукт на стравот86 е 

она што, всушност, претставува предмет на нашето интересирање, зошто тоа е 

битниот фактор при определувањето на правната физиономија и правните 

последици на овој феномен. Имено, со самиот факт што стравот го следат 

некоординираност и движењата, нецелисходност на дејствијата и блокирање на 

мислите се актуелизира прашањето за правниот институт – намалена 

пресметливост87. 

 Понатаму, поаѓајќи од начелото на оптималната сигурност односно на 

“најдобрата можна безбедност”, констатираме дека состојбата на стравот може 

да биде правно релевантна, односно да биде основ за исклучување на 

противправноста меѓутоа, не како автоматизам туку исклучиво како 

диференциран пристап кон учесниците во сообраќајот. Тоа практично значи 

дека ваквата посебна психичка состојба ќе се земе предвид само кај сторител кој 

е доведен во опасната ситуација без своја вина, кој е изненаден од непредвиден 

и непредвидлив случај што кај него предизвикал страв.  

 Опасноста треба да биде исклучок, не редовна, вообичаена, што би рекле 

секојдневна, таа не смее да биде предизвикана од тој што се повикува на 

основот за исклучување на противправноста и воедно, што е посебно важно, таа 

треба да биде не само сообраќајна ситуација. 

 Меѓутоа, ова не се и единствените услови. Имено, за да би можел 

сторител да се повика на основот за исклучување на противправноста е 

потребно, пред се, при управувањето со моторното возило да се придружувал 

кон начелата на најдобрата можна безбедност. Практично, ова регулативно 

 
85 Vremeto na reagirawe se deli na 4 fazi: prvata faza se sostoi vo 

primena provokacija, vtorata faza pretstavuva psihi~ka obrabotka na 

soobra}ajnata situacija i donesuvawe odluka, tretata faza pretstavuva 

realizacija na donesenata odluka i ~etvrtata faza e vreme na 

dejstvuvawe na sprovedentata aktivnost (Vodinelic.V, цит. trud. str. 14-

15) 
86 Navedeno spored Kralev,T, Cit.trud, str.36,  Stravot od psiholo{ki 

aspekt, se objasnuva kako do`ivuvawe na nekoja nenadejna i 

neo~ekuvana zakana odnosno zagrozuvawe. Do`ivuvaweto na stravot 

predizvikuva t.n. aperceptiven {ok. Stravot se do`ivuva kako {ok {to 

e povrzan so ko~ewe na site dvi`ewa, vslu{nost nastanuva nasilno 

prekinuvawe na psihosomatskite `ivotni dvi`ewa (F. Muller, Schrecksekunde 

und Blindsekunde, DAR 1953, str. 181) 
87 Stravot predizvikuva ~uvstvo na postojni opasnosti ili opasnosti 

{to prestojat za fizi~kiot ili psihi~kiot integritet (D. Jevtic: O 

uracunljivosti sa sudskog - psihijatriskog gledikta, Beograd - 1953 str. 44) 
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начело има примат, па според тоа и може да го елиминира основот за кој, овде 

станува збор. 

       г) Состојба на заслепеност или “секунда на заслепеност” 

 Практиката покажува дека е голем бројот на сообраќајните инциденти 

што настануваат од предизвиканата состојба на заслепеност односно “секунда 

на заслепеност”88. Правните проблеми и овде се сложени како и кај “секундата 

на стравот”. 

 Состојбата на заслепеност е физичка појава со определени психофизички 

влијанија. Кога, веќе, ќе настапи “секундата на заслепеност”, заслепениот возач 

ваквата состојба не може да ја менува. Со други зборови, настанатата 

објективна сообраќајна ситуација е надвор од неговата контрола. 

При утврдувањето на одговорноста треба да се анализира објективната 

состојба и однесувањето на возачот и тоа пред настапувањето на заслепеноста, 

за време на траењето на ваквата состојба како и по истекот на времето на 

заслепувањето.  

Во оваа смисла, однесувањето пред состојбата на заслепеност не смее да 

биде неправилна, недозволена а во времето на заслепеноста исто така, 

однесувањето на возачот треба да биде во согласност со она што од него во една 

таква ситуација можело да се очекува89.   

 
88 Izvorot na svetlina ne mora da bide samo svetlinata od drugo 

vozilo (kako {to obi~no se misli). Taka, zaslepenosta mo`e da nastapi 

i od son~evite zraci, od refleksijata na plotkite povr{ini od 

odsjajot na smerot i.t.n. 
89 Golem broj nesre}i, se slu~uvaat koga zaslepeniot voza~, 

prodol`uvaj}i go vozeweto, "naletuva" so svoeto vozilo na neosvetleni 

objekti na kolovozot. Zaradi toa vo ZBS sosema opravdano se utvrdni 

niza dol`nossti vo vrska so osvetluvaweto na vozilata.  
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Според тоа, и состојбата на заслепеност може да биде основа на 

исклучување на противправноста, но само во случај кога сторителот – 

заслепениот возач се нашол во таква состојба без своја вина, кога не може да 

очекува ниту да предвиди таква состојба, кога немало било каков сигнал или 

знак за неправилно однесување на други учесници во сообраќајот, кога 

претходно ги презел сите потребни мерки да ја одбегне таквата состојба и кога 

по настанувањето на заслепеноста ги презел сите активности што од него 

објективно се очекувале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 148 

 

6. СООБРАЌАЈНИ  НЕЗГОДИ  --150 

6.1. Феноменологија на сообраќајните незгоди 

6.2. Етиологија на сообраќајните незгоди 

6.3. Домети на феноменологијата и етиологијата на сообраќајните незгоди 

6.4. Поим на сообраќајни незгоди 

6.5. Теории за сообраќајни незгоди 

6.6. Модели на безбедност во сообраќајот 

6.7. Следење на сообраќајните незгоди 

 

 

6.1. Феноменологија на сообраќајните незгоди 

 

 Најважниот појавен облик на незбезбедност се сообраќајните незгоди. 

Затоа е неопходно да им се посвети посебно внимание. Се разликуваат два 

пристапи во изучувањето на сообраќајните незгоди: феноменолошки и 

етиолошки пристап. Треба да се има во предвид дека овие два пристапи на 

изучување се различни, но многу се испреплетени и меѓусебно се дополнуваат. 

 Феноменологијата е наука за појавите. Феноменологијата на 

сообраќајните незгоди ги изучува незгодите како појави (феномен), без 

понатамошно изучување на причините, сложените меѓусебни односи кои довеле 

до сообраќајните незгоди. Феноменологијата ги набљудува сообраќајните 

незгоди како „црна кутија“. Не се изучуваат, ниту се сфаќаат односите во 

системот човек-возило-пат-опкружување (Ч-В-П-О) кои придонеле за создавање 

на опасноста, односно кои ја предизвикале незгодата. Не се мери карактерот, 

ниту придонесот на поедини фактори во настанувањето на незгодата. 

Феноменологијата го набљудува и анализира статистичкиот примерок на 

сообраќајните незгоди кои се случиле во некој простор и време. Се изучуваат 

само надворешните видливи обележја на незгодите (кои веднаш се гледаат и без 

посебна стручна анализа): број и структура на незгодите, тип на незгодата 

(челен удар, соборување на пешаци, удар во препрека на патот, слетување од 

патот итн.), време на незгодата, место на незгодата, метеоролошки услови, 

лесно видливи обележја на лицата – учесниците во незгодата (пол, старост, 

својство во сообраќајот, вид и локација на повредите и сл.), обележја на 

возилата (вид, марка, тип, старост, регистрациона ознака и сл.) итн. 

 Феноменологијата е многу значајна за сфаќање на проблемите и 

конкретните извори на опасност, а посебно за дефинирање на бројот и 

структурата на незгодите, просторната распределба на незгодите, временската 

распределба на незгодите, трендови во развојот на појавите, бројот и 

структурата на настраданите. Се ослонува на статистичките и другите 

едноставни методи и затоа и е доверена на полицијата. 

 Феноменологијата е многу конкретна и овозможува сфаќање и решавање 

на конкретните проблеми во сообраќајот, т.е. отстранување на изворите на 

опасност. На пример, врз основа на феноменолошки сознанија дека на една 

раскрсница се случуваат незгоди при свртување лево, се наоѓа забрана за леви 

свртувања или воведување на семафори со раздвоени фази. Така се елиминира 

конкретниот извор на опасност (конфликтот на возилата кои свртуваат лево и 

оние кои им доаѓаат во пресрет), на конкретното место. Врз основа на овие 

феноменолошки сознанија дека на некоја делница од патот, во раните утрински 

часови, се случуваат голем број на незгоди – слетување од патот и дека 
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последивите од овие незгоди се многу тешки, се зголемува бројот на патроли на 

теренот и се преземаат зголемени контроли на брзината во раните утрински 

часови. Така се намалуваат изворите на опасност (големите брзини), на 

конкретното место и во даденото време (раните утрински часови). 

6.2. Етиологија на сообраќајните незгоди 

 Етиологијата е наука за причините. Етиологијата на сообраќајните 

незгоди ги изучува причините на сообраќајните незгоди. Таа ја „отвора црната 

кутија“ и го проучува статусот на сообраќајните незгоди. Го изучува односот во 

системот Ч-В-П-О кој довел до сообраќајна незгода. Целта на етиологијата не е 

само спречување на ризикот во конкретниот простор и време, туку сфаќање на 

законитоста која доведува до ризикот и намалување на ризикот за настанување 

на незгодата во било кој сличен простор и во било кое време. Етиологијата ги 

набљудува сообраќајните незгоди како синџир на настани и се обидува да 

одговори на прашањето кој настан во синџирот и колку придонесол за 

настанување на сообраќајната незгода. Сообраќајната незгода може да се 

дефинира како „настан во серијата на настани кој обично произведува смрт, 

повреда или имотна штета“ (Baker, Rivers и др.). 

6.2.1. Серија на настани 

 Истражувачот мора да биде добро запознат со различните настани од 

серијата која ја сочинува сообраќајната незгода. 

 
Слика 6.1. Серија на настани на лице место 

 

 Серијата на настани може да биде поделена во две категории: 

1. Серија на настани пред местото на незгодата. Настаните кои водат до 

позиција од која возачот можел да перцепира опасност може да се поделат на 

настани пред патувањето и во текот на патувањето (до точката на можна 

перцепција на опасност). 

1.1. Настани пред патувањето. Генерално тоа се настани кои се јавуваат 

пред и ја вклучуваат ситуацијата која постоела пред да започне патувањето. 

Овие настани се однесуваат на учесниците во незгодата, а посебно на возачот: 

способноста на возачот, обуката на возачот, искуството на возачот, 
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психомоторните карактеристики на возачот, интелигенцијата, навиките, 

здравствената состојба, староста, болеста, повредите, инвалидитетот, заморот, 

работата, хоби, стил на живот, настани кои предизвикуваат емоционална 

вознемиреност, стрес, депресија или преокупација, ненаспаност, консумација на 

алкохол или дрога, обврски, задоцнување, брзање итн. Меѓутоа, некои настани 

пред патувањето се однесуваат на возилото: техничката неисправност, 

извалкани ветробрански стакла, слаб притисок во тркалата, опременост на 

возилото, квалитет на фаровите, оптовареност и сл. 

1.2. Настани во текот на патувањето се настани или ситуации кои се 

јавуваат од почетокот на патувањето па сè до точката на можна перцепција, 

вклучувајќи ги факторите кои се во врска со возачот (застанување поради 

одмор, јадење или пиење, физиолошки потреби, замор, поспаност, болест, 

дејство на алкохол, дрога или лекови, одвратување на вниманието на други 

содржини, интеракција со другите учесници во сообраќајот итн.), возилото 

(ослабен притисок во тркалата, кварови во текот на возењето, замаглени 

прозори, неисправни бришачи, неподесени огледала итн.), патот (влажен или 

заледен коловоз, ударни дупки, нечистотии, одрон на патот итн.) или околината 

(сончево време, температурна околина, заслепување на возачот, изненаден град, 

магла или снег, намалена прегледност или видливост итн.). 

2. Серија на настани на лице место ги вклучуваат сите настани кои се 

случиле после позицијата во која возачот можел да перцепира опасност, и тоа: 

настани од перцепцијата на опасноста до незгодата – првиот контакт (сопирање, 

свртување, вклучување на покажувач на правец, вклучување на стоп светла и 

сл.), настани во текот на незгодата (контакт, превртување, повреди, испаѓање на 

патник од возилото, движење после судирот, па сè до крајната позиција и 

стабилизација на ситуацијата) и после незгодата (заминување од лице местото, 

укажување на помош, известување, доаѓање на спасувачки екипи, лечење, увид, 

обезбедување на лице местото, нормализација на сообраќајот на патот, лечење, 

судење итн.) 

Секоја сообраќајна единица (возило или пешаци) вмешани во незгодата 

има своја серија на настани. Сите серии на настани мора да бидат истражени 

посебно. Само така може да се согледаат сите околности на настанување на 

незгодата и да се сфати законитоста која довела до поедини типови на незгоди.  

Многу е важно во текот на целиот процес постојано да се открива и 

следи заедничката врска. Оваа заедничка врска се пронаоѓа во облик на 

доминантен тип на сообраќајна незгода, заеднички настан во серијата, хипотеза, 

причина за сообраќајните незгоди и мерка.  

 

6.3. Домети на феноменологијата и етиологијата на сообраќајните незгоди 

 

 За сфаќање на природата на опасноста во сообраќајот и за успешно 

управување со безбедноста во сообраќајот неопходно е да се почитува 

феноменолошкиот и етиолошкиот пристап во истражувањето на сообраќајните 

незгоди. Феноменологијата брзо и лесно дава први резултати, но не гарантира 

дека предложените мерки се оптимални. Не гарантира ни дека со предложените 

ќе може да воопшти и дека ќе бидат ефикасни на друга локација итн. Меѓутоа, 

феноменологијата дава правци на понатамошна работа и создава добра основа 

за етиолошки пристап на истражувањето. Етиологијата се обидува опасноста да 

ја објасни мултидисциплинарно, користејќи повеќе научни дисциплини. 
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Резултатите од етиолошкиот пристап се побавни, но посигурни и може да се 

воопштуваат. 

 

6.4. Поим на сообраќајните незгоди 

 

 Дефиницијата на незгодата има научно-теоретстко и практично значење. 

Во научно-теоретска смисла значајно е да се дефинира сообраќајната незгода, 

затоа што така се одредува предметот и дометот на истражувањето во 

безбедноста во сообраќајот. Во практична смисла, дефиницијата на 

сообраќајните незгоди одредува кои настани ќе се евидентираат, како ќе се 

обработуваат, каква ќе биде одговорноста од повлекување итн. некои држави 

сеуште немаат дефиниции, па и не ги евидентираат сообраќајните незгоди. 

Други држави ги евидентираат само незгодите со најсериозни последици итн. 

 

6.4.1. Препораки на ООН за дефинициите за сообраќајните незгоди 

 

 Во обидот да се согледаат проблемите со страдањето во сообраќајот, 

ООН, во средината на минатиот век, се соочиле со проблемот на евидентирање 

на незгодите. најголем број од неразвиените држави немале никаква дефиниција 

за сообраќајните незгоди, не ги евидентирале како посебни настани, ниту им 

посветувале посебно внимание. Како резултат на тоа добиле неверојатен пораст 

на бројот на настрадани во сообраќајот. 

 Комитетот на ООН за внатрешен транспорт (1956) ги дал следните 

препораки за дефинирање на сообраќајните незгоди: 

 Сообраќајната незгода е незгода која се случила на место отворено за 

јавен сообраќај или која започнала на такво место, во која едно или повеќе лица 

загинале или биле повредени и во која учествувало најмалку едно возило во 

движење.  

 Спрема препораките на ООН обележјата на сообраќајната незгода се:  

- место – место отворени за јавен сообраќај или започнала на такво место, 

- последици – повредени или загинати лица,  

- учесници – возило (било кое) и 

- состојба на учесниците во незгодата – во движење.  

Треба да се воочи дека оваа дефиниција не ги опфаќа незгодите само со 

материјална штета. Тоа е разбирливо ако се има во предвид времето на 

донесување на овие препораки. Основната цел била што поголем број на држави 

да пристапат кон започнување на евидентирање макар и на незгодите со 

настрадани лица. Затоа во препораките влегло само она што било прифатливо за 

сите држави.  

Од друга страна, опфатени се незгодите со сите возила во движење (а не 

само на моторните возила), што било многу напредно. Напредно било и 

определувањето да се опфатат сите незгоди на места отворени за јавен сообраќај 

или кои започнале на такви места. Најголем дел од државите ги прифатиле 

препораките, а значителен број и ги надминале и денес ги евидентираат и 

незгодите со материјална штета. Постојат неразвиени држави кои во потполност 

не ги прифатиле овие препораки, воопшто не ги вметнале во домашните 

прописи или не ги прифатиле сите важни обележја (го стесниле поимот на 

сообраќајните незгоди). Некои држави ги прифатиле препораките во своите 

прописи, а но во пракса не ги спровеле. Сепак, оваа препорака била вистинско 
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придвижување во евидентирањето на сообраќајните незгоди во светот и во 

сфаќањето на проблемите на безбедноста во сообраќајот. 

 

6.4.2. Нормативни дефиниции на сообраќајните незгоди 

 

 Денес се разликуваат две групни дефиниции на незгодите: нормативни и 

научни дефиници.  

 Нормативните дефиниции се оние кои се запишани во законот, 

стандардите или другите подзаконски акти. Нормативните дефиници се многу 

значајни, затоа што одредуваат што ќе се евидентира, ко и како ќе ги обработува 

овие настани итн. нормативнитите дефиниции ги одредуваат и процедурите во 

врска со овие настани, а имаат и влијание на стручното толкување на 

проблемите со безбедноста во сообраќајот. 

 Меѓутоа, треба да се има во предвид дека нормативните дефиниции 

врзани за конкретните правни акти може да се менуваат. Затоа овие дефиниции 

се ограничени во време (додека не се промени прописот) и просторно (важат 

само во границите на државата). 

 Иако е интензивен процесот на усогласување на сите важни дефиниции, 

сеуште дефинициите се разликуваат од држава до држава. Во продолжение се 

дадени некои нормативни дефиниции на сообраќајните незгоди: 

- Тоа е настан при кој ненамерно е предизвикана повреда или материјална 

штета кои директно или индиректно може да се припишат на движењето 

на возилата или нивниот товар (Национален совет за безбедност во 

сообраќајот на САД).  

- Тоа е факт кој се случил на патиштата или местата отворени за јавен 

сообраќај, во кој учестувале возила или животни во движење или 

мирување и кој произвел повреди (со или без смртен исход) кај лицата 

или материјална штета (Италија). 

- Сообраќајната незгода е незгода на јавен пат или некатегоризиран пат кој 

е даден на користење за патен сообраќај, во кој учествувало макар едно 

возило кое се движело и ако во неа едно или повеќе лица загинале, се 

повредиле или е предизвикана материјална штета (Закон за безбедност во 

патниот сообраќај во Словенија). 

- Тоа е изненаден и непредвиден настан кој ја менува состојбата на 

возилото и/или она што се наоѓа во него (Југословенски стандард). 

- Сообраќајната незгода е незгода на патот во која учествувало најмалку 

едно возило во движење и во која едно или повеќе лица загинале или се 

повредени или е предизвикана материјална штета (Србија, Закон за 

основите на безбедноста во сообраќајот на патиштата, член 10, точка 58). 

Треба да се воочи дека обележјата на сообраќајната незгода се 

разликуваат измеѓу државите. 

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

Сообраќајната незгода е „настан во серија на настани кој обично 

произведува смрт, повреда или имотна штета“. 

Во текот на процесот на усогласување на нормативните дефиниции и 

разлики помеѓу државите со тек на време се намалуваат. Изгледа дека сите 

нормаитивни дефиниции (некои побрзо, а некои побавно) тежат кон следната 

дефиниција: 

Сообраќајната незгода е настан на патот или друго место отворено за 

сообраќај или кој е започнат на такво место, во кој учествувало најмалку едно 
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возило во движење и во ко едно или повеќе лица се повредени или настанала 

материјална штета (Научна дефиниција за собраќајната незгода). 

 

6.5. Теории за сообраќајните незгоди 

 

До денес се развиени бројни теории за сообраќајните незгоди. Целта на 

повеќето теории е да откријат законитости на настанување на сообраќајните 

незгоди, односно законитости на учеството на поедини категории на учесници 

во сообраќајот (посебно возачите) во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, од 

многуте различни теории посебно место заземаат: 

- теорија на случај,  

- теорија на зараза,  

- теорија на склоност и  

- spell теорија. 

 

6.5.1. Теорија на случај 

 

 Првата научна теорија која се обидела да даде законитост во бројот на 

незгоди кои ќе имаат поедини возачи се засновала на статистика, односно на 

Пуасоновата распределба на веројатноста. Пуасоновата распределба на 

веројатноста се однесува на ретки настани. Оваа теорија тргнува од важни 

претпоставки дека сите возачи имаат еднаква шанса да имаат еднаков број на 

незгоди, односно дека им се исти шансите да учествуваат во незгоди. Со обзир 

на тоа дека сообраќајните незгоди се ретки (од аспект на поединците за кои се 

одредува веројатноста да имаат n - незгода), бројот на незгоди има Пуасонова 

распределба на веројатноста. Значи, веројатноста некој возач, во набљудуваниот 

период (при одредена километража и интензитет на возење) да учествува (или 

да предизвика) n – незгода има Пуасонова распределба и се одредува по 

образецот: 
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 Притоа: 

 N – назив на случајната променлива – број на сообраќајни незгоди кои ги 

има набљудуваниот возач во набљудуваниот период, 

 n – конкретна вредност на случајната променлива (може да има вредност: 

0, 1, 2, 3, ....) и 

 λ – интензитет на сообраќајните незгоди (среден број на незгоди за сите 

возачи во набљудуваниот период) 

 Оваа математичка теорија се потпира на достигнувањата во 

математиката и теоријата на веројатност. Колку и да има таа значење во 

историска смисла, нејзините домети биле мали. Имено, со оваа теорија не 

можеле да се објастан некои појави, а посебно фактите дека одредена група на 

возачи има значајно поголем дел на незгоди отколку друга. Имено, во едно 

претпријатие за превоз, на мала група возачи (20 – 30 %) отпаѓа најголемиот 

број на сообраќајни незгоди (дури и преку 80 %). Од друга страна, постои група 

на возачи која во целиот свој работен век нема ниту една незгода. Ова е редовно 

во претпријатијата за превоз, но слични појави може да се воочат и во вкупната 

популација на возачи. Овој факт ја оспорил првата претпоставка на теоријата на 

случај – дека сите возачи имаат иста шанса да учествуваат во незгода. Затоа 
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теоријата на случај не нашла значајно упориште и оправудавање во праксата и 

брзо е заменета. 

 

6.5.2. Теорија на зараза 

 

 За да ги протолкуваме битните разлики во бројот на незгодите измеѓу 

возачите, научните ја унапредиле теоријата на случај, така што ја вовеле 

теоријата на зараза. Спрема оваа теорија, само првата незгода е случајна и сите 

имаат еднаква шанса да учествуваат во првата незгода. После првата незгода се 

менува односот на поединците спрема сообраќајот. Некои возачи стануваат 

повнимателни и тешко може да имаат друга незгода (им се намалува шансата да 

имаат втора незгода), а некои (почесто) стануваат оптоварени со правата 

незгода и во слични ситуации неадекватно реагираат, па им расте нивната шанса 

да имаат наредна незгода. Оваа категорија на возачи, после првата незгода, се 

заразува со сообраќајните незгоди. Затоа и оваа теорија се нарекува теорија на 

зараза.  

 Првите резултати од примената на теоријата на зараза биле 

охрабрувачки, затоа што оваа теорија протолкувала битни разлики имеѓу 

учеството на поедини групи на возачи во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, во 

продолжение се покажало дека и оваа теорија не може да протолкува некои 

важни појави. Од друга страна, оваа теорија подразбирала дека на почетокот 

сите возачи се исти – имаат исти шанси да учествуваат во незгоди. Дури кога 

некој возач ќе учествува во незгода оваа теорија го истакнува и посебно го 

проучува. Ова не било прифатливо за праксата. 

 

6.5.3. Теорија на склоност 

 

  Практичните барања во врска со теоријата на сообраќајните незгоди се 

движеле од барањата за објаснување на поедини појави до воочување на 

законитоста на настанување на сообраќајните незгоди. Посебно се барало 

теоријата да понуди одговор за безбедноста на поедини лица – возачи пред 

нивното учество во незгодите. Теоријата на склоност е прва научна теорија која 

понудила можност да ја оцени безбедноста на поедини возачи пред да 

учествуваат во незгодата. Оваа теорија тргнува од претпоставките дека 

различни луѓе различно се склони кон инциденти, а во зависност од нивните 

психофизички карактеристики. Од друга страна, се претпоставило дека лицето 

кое е склоно на еден вид на инциденти – склоно е и на останатите инциденти, па 

и на сообраќајните незгоди. Во таа смисла, оваа теорија тврди дека лицата кои 

се склони на различни инциденти – склони се и на сообраќајни незгоди. Врз 

основа на оваа аналогија, оваа склоност може да се мери и соопшти пред првата 

сообраќајна незгода.  

 Теоријата на склоност протолкувала значајни практични проблеми и прв 

пат понудила можност да ја мери склоноста на поедини лица кон сообраќајни 

незгоди, а врз основа на нивниот психофизички склоп и други инциденти кои ги 

имале во своето искуство. На пример, врз основа на анализата на 

психофизичките особини на личноста или врз основа на анализата на 

досегашните искуства (независно од сообраќајот), можно е да се одредат 

склоностите на возачите на сообраќајни незгоди и да се издвојат екстремно 

склоните, средно склоните и оние кои не се склони на инциденти, па ни на 

сообраќајни незгоди. Во склад со оваа теорија елиминирани се многу 
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професионални возачи од сообраќајот како небезбедни (многу склони на 

сообраќајни незгоди), иако немале сообраќајни незгоди. 

 Сепак, оваа теорија бележела и бројни промашувања во толкувањето на 

поедини појави. На пример, се случувало возачот кој е прогласен за екстремно 

склон на незгоди на подолг период (после поминати поголем број километри) 

немал ни една незгода и обратно. Затоа се пристапило кој усовршување и 

корегирање на оваа теорија. 

 

6.5.4. Spell теорија 

 

 Spell теоријата тргнува од претпоставките дека личностите кои се склони 

на еден инцидент – склони се и на останатите, па се склони и на сообраќајни 

незгоди. Меѓутоа, оваа теорија, покрај психофизичките особини на личноста, во 

обзир ги зема и објективните околности во кои лицето се наоѓа. Оваа теорија 

тргнува од тоа дека одредено лице може да биде многу склоно на инциденти (и 

сообраќајни незгоди) во едни, а многу безбедно во други околности. На пример, 

едно лице е многу склоно на инциденти ноќе, друго лице рано наутро, а трето во 

самрак, по дожд итн. Во овие објективни околности лицето е склоно и на 

сообраќајни незгоди. Значи, оваа теорија, ги спојува и уважува субјективните 

карактеристики на личноста и објективните карактеристики на ситуацијата во 

која лицето вози (учествува во сообраќајот). 

 Би требало да се има на ум дека ова е само упростен приказ на четирите 

теории или четири пристапи на толкување на појавите на сообраќајните 

незгоди. Денес се развиени или се развиваат бројни теории за сообраќајните 

незгоди, но најголемиот број од нив водат потекло од наведените четири 

теории. 

 

6.6. Модели на безбедноста во сообраќајот 

 

 Денес во земјите на OECD се присутни пет пристапи (модели) на 

безбедноста во сообраќајот: 

1) описен (декриптивен) модел, 

2) модел на предвидување (аналитички макромодел), 

3) модел на фактор на ризик (аналитички микромодел), 

4) модел кој прикажува последици од сообраќајните незгоди и 

5) модел кој се ослонува на следењето на индикаторите на безбедноста во 

сообраќајот. 

 

6.6.1. Описни модели 

 

 Описните модели се обидуваат да ја опишат состојбата и проблемите со 

безбедноста во сообраќајот со помош на три димензии: изложеност, ризик од 

незгода и последици од незгодите. Ако овие величини не се на располагање, 

треба нивна проценка, без обзир што притоа се губи на прецизност. Со време 

(после неколку проценки) грешките се намалуваат. 

 Основните извори на податоци за незгодите и последиците на овие 

незгоди се полициски, болнички и извештаи од осигурителните компании. Секој 

има свои предности и маани. Ниеден не е потполн. Овие извештаи и податоци 

меѓусебно добро се надополнуваат и треба да бидат комбинирани. Непотполно 
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и неквалитетно известување е највидливо кај материјалните штети, затоа кај 

незгодите, кај повредените и на крајот кај загинатите во незгодите. 

 Првата задача во безбедноста во сообраќајот е опис на моменталната 

состојба и одредување на значењето на проблемите. Обично се следи бројот на 

незгодите, повредените и загинатите лица во овие незгоди. Сепак, за да би 

можеле да сфатиме, споредиме и рангираме проблемите со безбедноста во 

сообраќајот, неопходно е да се востанови значењето и карактерот на 

активностите кои ги создавааат тие проблеми – а тоа е изложеноста. 

 Мерењето на изложеноста се врши ретко и несистематично. Постојат 

неколку начини да се измери изложеноста: броење на сообраќајот (проток на 

возилата), преглед на навиките на патување (на примерок од населението), 

мерење на локалната изложеност (на примерок место) и индиректна проценка на 

изложеноста (на пр. потрошувачка на горивото). Изложеноста може да се 

одреди на различни начини: број на жители, број на регистрирани возила, број 

на возила во сообраќајот или број на други корисници на патот, број на 

поминати километри со возилото, број на часови поминати во сообраќај, број на 

патувања, број на конфликти, индикатори за безбедноста во сообраќајот итн. 

 Број и тежина на конфликтите во сообраќајот е одлична мера на 

изложеност. Овој метод се заснова на дефинирањето на незгодата „за влакно“ 

(конфликт). Тежината на конфликтот може да се одреди како време до судирот 

(на пр. помалку од 0,5 секунди е многу опасен – тежок конфликт). Предност на 

овој метод е тоа дека податоците може да се соберат многу брзо. Негова маана е 

дека веројатноста е помала од онаа за сообраќајните незгоди. За да се процени 

бројот на незгоди врз основа на регистрираните конфликти, се користи однос 

помеѓу бројот на конфликти и бројот на незгоди, што значи дека конфликтите 

може да се сметаат како мерење на изложеноста, исто како и индиректната 

процена на бројот на незгодите.  

 Индикатори на безбедноста во сообраќајот се втор, дури и индиректен 

метод за опишување или проучување на состојбата со безбедноста во 

сообраќајот. Тие обично имаат врска со однесувањето на учесниците во патниот 

сообраќај. Тоа би можело да биде проценет со употреба на сигурносни појаси, 

процент и величина на преминатата брзина, стапката на возачи кои возат под 

дејство на алкохол итн. Индикаторите за безбедноста во сообраќајот полесно се 

собираат отколку податоците за конфликтите. Маана им е што веројатноста им е 

послаба отколку кај техниките за конфликтите. 

 Ризикот е односот помеѓу незгодата и изложеноста. Мерките на 

незгодата и изложеноста може да се изразат на многу различни начини. Ризикот 

оттука е термин кој мора да се користи внимателно, во склад со начинот на 

мерење на изложеноста, посебно во оние ситуации кога се врши споредба. 

 Динамичкиот ризик (број на загинати на 100 милиони км) го обединува 

ризикот на учество во незгодите (број на незгоди на 100 милиони км) и 

последиците од незгодата (број на загинати на 100 незгоди). 

 Врз основа на ваквиот пристап, проблемот со безбедноста во сообраќајот 

(на пр. бројот на загинати) може да се изрази по следниот образец: 

- проблем на безбедноста во сообраќајот = (изложеноста) х (динамичкиот 

ризик) 

- проблем на безбедноста во сообраќајот = (изложеноста) х (ризикот на 

учество во s/n) х (последиците) 

На пример, за Шведска е приближно: 

Изложеност = 6 милијарди км/годишно, 
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Ризикот на учество во s/n = 55 s/n со настрадани/100 милиони км 

Последици – тежина на незгода = (ризикот на учество во s/n) х (последиците) = 

(55 sn со настрадани / 100 милиони км) х (2 загинати/100 sn со настрадани) = 1,1 

загинат/100 милиони км 

 Очекуваниот број на загинати во сообраќајните незгоди во текот на 

годината би бил околу:  

Број на загинати/год. = 60.000.000.000 км/год * 1,1 загинат/100.000.000 км = 660 

загинати/годишно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очекуван годишен број 

на загинати (заг/год) 

изложеност 

   км/год 

ризик на учество во 

СН (сн/км) 

тежина на незгодите 

(заг/сн) 
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Слика 6.2. Проблемот со безбедноста во сообраќајот може да се одреди како 

волумен на квадар, односно производ: (изложеност на сообраќајот) х (ризикот 

од незгодата) х (тежината на незгодата) 

 

 Ваквиот пристап ја олеснува идентификацијата на проблемите со 

безбедноста во сообраќајот, но и проектираните контрамерки. При 

проектирањето на контрамерките, се воочуваат три правци на делување: 

1. оптимизирање на изложеноста на сообраќајот: ова може да значи 

намалување на изложеноста, но е значајна распределбата на изложеноста во 

корист на безбедните видови на патување. На пример, прераспределбата од 

индивидуален на јавен превоз, од патен на железнички сообраќај, од ноќен на 

дневен сообраќај, од сообраќај по лоши на сообраќај во добри временски 

услови, од сообраќај на споредни на сообраќај на автопатишта итн. 

2. намалување на ризикот на настанување на сообраќајните незгоди: ова 

може да се постигне со подобра обука на возачите, едукација на децата, 

долготрајни и добро осмислени кампањи, подобри закони, подобра примена на 

законот, отстранување на недостатоците на патот и на возилата, стратегија за 

степенување на возачките дозволи, следење на новите возачи, системот на 

казни, програмите за унапредување на однесувањето на возачите, курсевите за 

дефанзивно возење итн. 

3. намалување на последиците од незгодите кои веќе се случиле. Ова 

може да се постигне во самиот судир (со употреба на сигурносни појаси, 

заштитни кациги, детски седишта и друга заштитна опрема, подобра 

конструкција на возилата, вградени воздушни перници и др. опрема, 

отстранување на бариерите покрај патот, ниски растенија покрај патот итн), но 

и при згрижувањето и лечењето на повредените после незгодите (добра обука за 

укажување на прва помош, ефикасно транспортирање на повредените, ефикасно 

обезбедување на местото на незгодата, обезбедување на движењето на 

спасувачките екипи, ефикасна и стручна медицинска нега на повредените итн.). 

Меѓутоа, за ваквиот пристап да ги даде посакуваните резултати, би 

требало да се реши големиот проблем кој се однесува на квалитетот на 
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евидентирање и известување. Имено, обично се евидентираат незгодите и 

нивните последици, но се сиромашни податоците за изложеноста. Додека 

податоците за незгодите и нивните последици се регистрираат во континуитет и 

се чуваат, податоците за изложеноста се проценуваат или површно се 

одредуваат за некој ден во годината или за некоја делница од патот и сл. 

 

6.6.2. Модели на предвидување (аналитички макромодели) 

 

 Постоја барем 6 фактори кои независно влијаат врз зачестеноста на 

незгодите: 

1) надворешни (на пр. временски прилики), 

2) општествено-економски (невработеност), 

3) транспортни (инфраструктура), 

4) собирање на податоци (точност на известувањето за незгодите), 

5) чиста случајност и 

6) интервенција на противмерките. 

За елиминирање на ефектите од првите четири фактори можно е да се 

користат многубројни статистички методи и економетриски модели. Со помош 

на овој метод често е можно да се оцени и ефикасноста на одредени 

противмерки. На нив може да се гледа како на замена за контролираните 

експерименти, кои често е многу тешко, па и невозможно да се изведат. 

Меѓутоа, треба да се има во предвид дека последните два фактори може многу 

битно да се влијае на појавата и да се намали квалитетот на заклучоците. 

Посебно е значајна интервенцијата на противмерките. До сега, нема доволно 

искуства за да се воопштат заклучоците за дејството на поедини противмерки.  

Сообраќајните незгоди се случајни настани и се случуваат како 

ненамерни резултати на човековото однесување. Затоа никогаш не може да се 

предвиди кога, каде и кој ќе ја предизвика незгодата. Меѓутоа, за анализа на 

многуте причини има смисла да се користат статистиката и статистичките 

модели. Посебно се користат линеарни регресиони модели и модели на 

предвидување кои се засноваат на линеарна регресија. Меѓутоа, треба да се биде 

многу внимателен во смисла на воопштување на резултатите. За оценка на 

параметрите се користат два методи: метод на најмали квадрати или метод на 

максимална веродостојност. 

Постојат два начини за оцена на ефикасноста за противмерки кои се 

користат кај сообраќајните незгоди: 

- модели на предвидување (напречен пресек / низ временски интервали) и 

- оценка на ефикасност (проучување пред / после). 

Двата модели имаат свои предности и маани. Затоа најдобрите резултати 

се добиваат со комбинирана примена на двата модели. 

 

6.6.3. Модели на факторите на ризик (аналитички микро модели) 

 

 Аналитичките макромодели се објаснуваат како фактори на незгодите 

кои може да се анализираат со помош на економетриските модели на општо 

ниво. Тоа би можело да се окарактеризира како пристап „од врвот кон дното“. 

Другиот начин за анализа на факторите на ризик кои стојат позади една 

сообраќајна незгода е кога се работи на индивидуално ниво – т.е. на ниво на 

односот возач-возило-пат-опкружување кај една незгода. Тој пристап би можело 

да се нарече „од дното кон врвот“. Неговата цел е да го разбере и предвиди 
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однесувањето на учесниците во сообраќајот, па врз таа основа на тоа 

однесување, во склад со состојбата на возилото, патот и опкружувањето да се 

одреди ризикот на поединечното учество во незгодите.  

 За развојот на аналитичките микромодели значајни се различни научни 

дисциплини: психологија, социологија, ергономија, медицина, биомеханика, 

физика итн. може да се разликуваат модели кои се однесуваат на човечкиот 

фактор и технички модели. Моделите на човечките фактори се помалку 

софистицирани и потешки за истражување, но се многу важни. Аналитичките 

микромодели нас ни овозможуваат да ги идентификуваме и квантификуваме 

факторите на ризик. 

 Првите модели на факторите на ризик даваат врска помеѓу учеството во 

незгодите и различните востановени индивидуални променливи, како што се: 

острина на видот, време на реагирање или карактеристики на личноста. Некои 

од овие модели ни овозможуваат да ги разликуваме добрите од лошите (склони 

на незгоди) возачи. Некогаш овие модели содржат голем број на променливи, па 

тешко е да се интерпретираат. 

 Моделите на акцијата (делувањето) се главна група на моделите на 

однесување. Се засноваат на Размунсеновиот хиерархиски модел кој прави 

разлика измеѓу грешките засновани на знаење, однесување и вештина. 

 Моделите на ризично однесување се фокусираат на тоа како учесниците 

во патниот сообраќај се проценуваат и како се третира субјективниот ризик. 

Овие модели се користат кога учесникот во сообраќајот има проблем во 

забележувањето, прифаќањето или контролирањето на ризикот. 

 На пример, моделот на ризично однесување за кој често се дискутира во 

истражувањето на безбедноста во сообраќајот е Вајлдовиот модел на 

ускладеност на ризикот. Тоа е модел кој го поврзува забележувањето на ризикот 

со прифаќање на ризикот.  

 Возилото (на пр. неговата големина, сопирачки, стабилност), патот 

(геометрија на патот, површина на коловозот, постоење на тротоар, уреденост 

на раскрсниците) и самиот сообраќај (обем, распределба на брзините, густина на 

сообраќајот и сл.) може да се сметаат како ситуациони стимуланси за возачкото 

однесување. Моделите на техничкиот ризик го проучуваат однесувањето на 

учесниците во сообраќајот и ризикот во специфичните ситуации: 

- автомобилиски модели се занимаваат со учеството во незгодата и 

возачкото однесување како функција на карактеристиките на едно 

возило, како што се величината, стабилноста, работата на кочниците; 

- инфраструктурни модели се занимаваат со возачкото однесување и 

ризикот од незгодите како функција на карактеристиките на патот 

(геометрија, ширина, површина, раскрсници, препреки итн); 

- модели на сообраќајот се занимаваат со однесување на возачите и 

стапката на незгодите како функција на карактеристиките на сообраќајот 

(обем, брзина и дистрибуција на брзината, хомогеноста, дистрибуцијата 

на празнината). 

 

6.6.4. Модели кои прикажуваат последици на сообраќајните незгоди 

 

 Последиците кои настапуваат после сообраќајните незгоди може 

различно да се претстават. Прецизно гледано, последиците од незгодите 

претставуваат проблем на безбедноста во сообраќајот, а посебно материјалните 

последици, повредите и загинувањето на лицата. Од друга страна, најзначајните 
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последици на незгодите се здравствен проблем кој може да се мери преку 

сериозноста на последиците за секој повреден (на пр. AIS – скратена скала на 

повреда) или преку временто на повредениот во болница или на боловање. 

Последиците од незгодата се и економски проблем и може да се квантификуваат 

(сведат на една единица - пари) како штета, трошоци и загуби (медицински 

трошоци, трошоци за рехабилитација, трошоци за намалување на 

продуктивноста на работа, човечките трошоци, материјалната штета, 

административните трошоци итн.). 

 Постојат два начини за проучување на последиците од сообраќајните 

незгоди: 

- користење на статистичките методи (на сеопфатно ниво) и 

- проучување на даден настан, експеримент или симулација (на 

индивидуално ниво). 

Многу фактори влијаат на последиците на незгодите: 

- тип и старост на учесниците во сообраќајните незгоди (лица и возила), 

- тип на маневрирање врзано за незгодата (престигнување, заобиколување, 

возење наназад, свртување итн.), 

- степен на пренос кој одредува опсег на стварната брзина (во втора брзина 

настанува материјална штета а некогаш и лесни повреди, сериозни 

повреди настануваат при трета брзина, а најтешки повреди и смртен 

исход при четврта брзина), 

- маса на моторното возило (смртен ризик во судирот на возилата чија 

маса е 900 кг и 1.800 кг и е десет пати поголем за возачите на лесните 

возила), 

- консумирање на дрога и алкохол и 

- останати фактори како што се квалитет на патот, состојба покрај патот, 

старост, модел и тип на моторно возило, користење на заштитна опрема 

(појаси, кациги и сл.). 

Последиците од сообраќајните незгоди може да се набљудуваат како: 

- проблем на сообраќајот и безбедноста во сообраќајот, 

- здравствени проблеми, 

- економски проблеми итн. 

Од гледиште на безбедноста во сообраќајот би требало да се следат 

показателите: 

- вкупен број на сообраќајни незгоди, 

- број на евидентирани сообраќајни незгоди, 

- број на незгоди со настрадани (со лесно, односно тешко повредени) лица 

и 

- број на незгоди со материјална штета (без повредени лица). 

Кога ги анализираме последиците како здравствен проблем, треба да се 

воочи дека постојат различни начини да се опише нивото на повреди: 

- меѓународната класификација на болести (ICD), 

- скратената скала на повреди (AIS), 

- збирот на сериозноста на повредите (ISS), 

- скала на оштетувања при повредите (IIS), 

- години на променет квалитет на живот (QALY) итн. 

Во економска смисла, се прават обиди сите последици да се сведат на: 

- трошоци, 

- загуби и 
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- штети од сообраќајните незгоди (економска квантификација на 

последиците на незгодите). 

Иако се вршат напори со цел усогласување, денес методите на проценка 

на социо-економските трошоци многу варираат помеѓу различните држави. 

Најначајните елементи кои се земаат во обзир се: медицинските трошоци за 

лечење, трошоците за рехабилитација, загубите во произведството (боледување 

и намалување на уделот), оштетување на имотот, административни трошоци, 

трошоци на застојот во сообраќајот и сл. 

Моделите на последиците на сообраќајните незгоди ги мерат значајните 

поедини фактори кои влијаат на големината на последиците на незгодите. 

Посебно се истакнуваат влијанијата: 

- начинот на учество во сообраќајот (патниците во патничките возила се 

позагрозени околу 10 до 20 пати отколку патниците во автомобилите или 

трамваите, пешаците се позагрозени од патниците, а бициклистите се 

најзагрозени), 

- видот на сообраќајната незгода (челните судири имаат најтешки 

последици, а потоа соборувањето на пешаците, незгодите при 

претекнувањето, соборувањето на бицикли и мотоцикли итн.), 

- видот на патот (автопат, локален пат) и состојбата со опкружувањето на 

патот (бариерите покрај патот, насипите, засеците и сл.), 

- брзина на учесниците во незгодите,  

- маса на возилото,  

- старост на повредените лица итн. 

 

6.6.5. Модели кои се ослонуваат на следење на индикаторите на безбедноста во 

сообраќајот 

 

 Денес многу големо внимание се посветува на можноста од дефинирање 

на состојбите и проблемите со безбедноста во сообраќајот врз основа на 

следење на одредени индикатори. Под индикатори, овде, се подразбира секоја 

мерка (индикатор) која е во врска со настанувањето на сообраќајните незгоди 

или повреди. Постојат голем број на индикатори за безбедноста во сообраќајот. 

Не се сите еднакво значајни. Значењето на индикаторите може да се оцени врз 

основа на јачината на врските со случувањето на сообраќајните незгоди или 

повреди, односни дали во голема мера придонесуваат за сообраќајната незгода и 

дали врз нив може да се влијае со мерките и програмите за безбедност во 

сообраќајот.  

 Бројот на сообраќајните незгоди и повредите не е најдобар показател за 

нивото на безбедност во сообраќајот: 

- бројот на незгоди и настрадани лица е последица на случајното 

колебање, што значи дека краткорочните промени на забележаните 

броеви не рефлектираат задолжително и промени во долгорочниот 

очекуван број, 

- известувањето за сообраќајните незгоди и повредите во официјалните 

статистики не е комплетно. Тоа значи дека промената на бројот на 

сообраќајните незгоди може да биде последица на промени во 

спремноста на пријавување на сообраќајните незгоди во полиција, 

- бројот на сообраќајните незгоди не говори ништо за процесот и 

последиците на сообраќајните незгоди. Можно е условите да бидат 

многу различни, но и да не дојде до сообраќајна незгода, 
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- не е морално да се чека да се случат доволен број на незгоди, па дури 

после да сфатиме дека постои опасност. 

За да се развијат ефективни мерки за намалување на бројот на 

сообраќајните незгоди и бројот на настрадани лица, неопходно е да се разбере 

процесот кој доведува до сообраќајни незгоди. Овде од корист може да бидат 

индикаторите за безбедност во сообраќајот.  

ЕУ се залага сите држави членки и кандидати да ги прифатат и 

стандардизираат следењето на индикаторите на безбедноста во сообраќајот, а 

посебно собирањето на податоците и методот на набљудување (учеството при 

собирањето на примерок, големината и времето на земање на примерокот, 

протоколи на мерење и сл.). државите кои ова го започнале, лесно ги 

проектираат ефективните контрамерки, имаат поквалитетни и содржајни 

програни и имаат подобри показатели на безбедноста во сообраќајот. Многу е 

значајно овие податоци да ги собираат независни тела најмалку еднаш годишно, 

како и да ги објавуваат. 

 

 
 

Слика 6.3. Суштински елементи на системот на менаџмент на безбедноста 

 

 Сите индикатори на безбедноста во сообраќајот може да се сместат во 

следниве групи: 

- индикатори кои се однесуваат на однесувањето на учесниците во 

сообраќајот, 

- индикатори кои се однесуваат на патиштата,  

- индикатори кои се однесуваат на возилата, 

- индикатори кои се однесуваат на згрижувањето на повредените во 

незгодите. 

 

 

 

 

 

Табела 6.1. Показатели на перформансите на безбедноста на патиштата за 

најдобрата пракса (препорака на Европскиот совет за безбедност во сообраќајот) 

Мерки на безбедност и 

програми за безбедност во сообраќајот 

Индикатори за безбедност во 

сообраќајот (меѓурезултати) 

Конечни резултати 

(повредени, загинати...) 

Социо-
економски 
трошоци 
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категорија опис индикатор Детали 
однесување брзина % над законското 

ограничување 

1) репрезентативно следење на 

брзината мора да се спроведува ширум 

земјите, и тоа со користење на 

стратификуван примерок: различни 

класи на возила и категории на 

патишта. Вистинските брзини мора да 

се споредат со постоечките 

ограничувања на брзината и целите на 

политиката, ако е потребно. Мора да се 

усогласат протоколите за собирање на 

податоците. 

 алкохол % над 

ограничувањето 

2) за следење на возењето под дејство 

на алкохол е потребна методологија со 

помош на која полицијата ќе 

спроведува случајни тестирања во 

стратификуван примерок. За да се 

овозможи меѓународно споредување, 

мора да се ускладат постоечките 

протоколи за собирање на податоци 

(учесници во сообраќајот, категорија 

на патиштата, периоди на одредување 

итн.). однесувањето во врска со 

возењето под дејство на алкохол мора 

да се спореди со законите во врска со 

консумирањето на алкохол, како и со 

целите на политиката, ако е потребно. 

 сигурносни 

појаси 

% на корисниците на 

автомобили 

3) податоците за користење на 

сигурносните појаси мора да се 

разликуваат, кога станува збор за: 

возачи, патници кои се наоѓаат на 

предното седиште, патници кои се 

наоѓаат на задните седишта, детски 

заштитни системи. Опсервациите мора 

да пружат репрезентативна слика 

ширум земјите, кога станува збор за 

различни категории на патишта и 

различни класи на возила. 

возила Пасивна 

безбедност 

EuroNCAP 4) EuroNCAP тестовите за особини на 

возилата при сообраќајните незгоди и 

комбинацијата на рангирањето со 

помош на ѕвездички во EuroNCAP и 

состав на флотата на возилата во 

земјите укажува на квалитетот на 

пасивната безбедност во земјите. Се 

препорачува годишно одредување, со 

цел да се соберат податоци на 

европско ниво. 

пат Квалитет на 

проектите на 

патиштата 

% патишта кои 

задоволуваат 

стандарди на 

проектите 

5) многу земји имаат водичи за 

проекти на патот, кога станува збор за 

различни категории на патишта. Овој 

показател има за цел оценување на 

квалитетот на постоечката патна 

мрежа, во поглед на постоечкиет 

водичи и стандарди. По дефиниција, 

меѓународното споредување не се 

смислени, затоа што водичите и 

стандардите се разликуваат меѓу 
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земјите. Од интерес е одредувањето на 

стварниот квалитет на безбедноста и 

споредување на тој квалитет со само-

воведените „референци“. Секако, тука 

мора да се земат во предвид 

различните категории на патиштата. 

 
 Квалитет на 

патната 

мрежа 

% на патишта кои се 

вклопуваат во 

хиерархијата на 

патната мрежа 

6) со прифаќање на филозофијата која 

се однесува на „функционалната 

хиерархија на патиштата“, како 

компонента на политиката за 

безбедност на патиштата, мора да се 

развијат показателите за перформансот 

за одредување на квалитетот на 

безбедноста на патната мрежа. Се 

препорачува развој на ваквите 

показатели. 

Менаџмент 

на траумите 

Време на 

стигнување 

% кој ги задоволува 

целите или 

прописите/законите 

7) со комбинација на времето на 

повикување и времето на одговор, се 

добива времето на стигнување. Итните 

служби, посебно квалификуваните 

лекари, мора да стигнат на лице 

местото во одреден (законски утврден) 

временски период. Мора да се изврши 

споредување помеѓу оваа „цел“ и 

стварното време на стигнување што 

укажува на перформансите 

(усогласувањето) на системите за 

менаџмент на траумите.  

 Квалитет на 

медицинскиот 

третман 

% кој ги задоволува 

целите или 

прописите/законите 

8) кога се во прашање сообраќајните 

незгоди во кои постои опасност дека ќе 

дојде до смртност (правовремено) 

високовалитетното медицинско 

згрижување е значајно, што зависи од 

достапноста на специјализираните 

центри за трауми. Се препорачува 

развој на показателите за 

перформансите на квалитетот на 

медицинскиот третман, не само кога е 

во прашање патниот транспорт, туку и 

кога се работи за другите начини на 

транспорт и другите видови на 

сообраќајни незгоди.  

 

 Денес, се повеќе се користат мерките на однесување: процентите на 

користење на сигурносните појаси, заштитните кациги, пропорција на возачите 

кои возат под дејство на алкохол, кои ги преминуваат дозволените ограничени 

брзини на возење или кои не ги почитуваат семафорите („поминуваат на 

црвено“). 

 

Табела 6.2. Индикатори за безбедност на патиштата во Шведска и напредок во 

нивното реализирање до крајот на 1998 година (Vagverket, 1999) 

 

Реформа на 

политиката 

показатели Цели за 2000 

година во 

споредба со 

ситуацијата во 

Резултати 

постигнати до 

1998 година во 

споредба со 1994 
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1994 година година 
Вреднување на 

безбедноста на 

патиштата 

Процент на 

популација која 

патните сообраќајни 

незгоди ги смета за 

јавно здравствен 

проблем 

+ 30 % Не се извршени 

мерења 

Возење под дејство на 

алкохол 

Процент на оние над 

BAC законското 

ограничување при 

полициски проверки 

- 27 % - 40 % 

Пребрзо возење Процент на вкупен 

број на поминати 

километри на 

возилото кое ја 

преминува 

дозволената брзина на 

возење 

- 35 % Нема промени 

Останати прекршоци Процент на возила 

кои се движат на 

премногу блиско 

растојание од другите 

возила 

- 50 % Нема промени 

Побезбедно 

опкружување во 

урбаниот сообраќај 

Пропорција на 

улиците кои не 

задоволуваат 

безбедносни 

стандарди 

намалување Нема промени 

Побезбедно 

опкружување во 

руралниот сообраќај 

Пропорција на 

руралните патишта 

кои не задоволуваат 

безбедносни 

стандарди 

намалување Нема промени 

Користење на 

заштитни уреди во 

автомобилите 

Процент на 

корисници на 

автомобили кои 

користат безбедносни 

уреди 

95 % Нема промени 

Побезбедни 

автомобили 

Индекс на 

однесување во случај 

на сообраќајните 

незгоди 

+ 12 % Нема промени 

Видливост во 

сообраќајот 

Процент на пешаци и 

бициклисти кои 

користат рефлективни 

уреди 

60 % Не се извршени 

мерења 

Користење на 

бициклистички 

заштитни кациги 

Процент на 

бициклисти кои 

користат заштитни 

кациги 

80 % 18 % носиле 

заштитни кациги во 

1998 година 

Итни медицински 

служби 

Просечно време на 

реагирање од 

алармирање до 

третман; знаење во 

врска со првата 

помош 

Кратко време на 

реагирање; 

подобрување на 

знаењето во врска со 

првата помош 

Нема промени 

 

 Следењето на индикаторите во безбедноста во сообраќајот овозможува 

да се сфатат и прецизно да се дефинираат проблемите во безбедноста во 
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сообраќајот, но и да се планираат ефективни мерки во безбедноста во 

сообраќајот. Имено, односот помеѓу постоечките и посакуваните вредности на 

индикаторите одредува што би требало да се предвиди во програмите за 

безбедност во сообраќајот и кои мерки треба да се преземат. 

 

6.7. Следење на сообраќајните незгоди 

 

 Сообраќајните незгоди со сериозни последици се евидентираат и се 

следат. Најзначајни се евиденциите за незгодите кои ги водат: 

- полицијата: полицијата пополнува посебен СН прашалник кој ги содржи 

сите најзначајни податоци за сообрачајните незгоди и нивните 

последици. Иако полициските евиденции се единствени, најсеопфатни и 

најпрецизни, треба да се имаат во предвид следните ограничувања: 

полицијата ги евидентира незгодите за кои е известена, односно 

незгодите кај кои полицијата излегла на лице место, полицијата ги 

евидентира незгодите веднаш после настанот, односно пред стручно да 

се анализира незгодата и да се сфатат сите околности за нејзиното 

настанување, полицијата не е стручна за прецизно утврдување на 

причините, околностите, ниту последиците од незгодите (видот и 

степенот на повредите, големината на материјалната штета и сл.). 

- здравствените установи: за секое лице кое е примено на лечење се 

евидентираат сите податоци кои може да бидат значајни за сфаќање на 

повредите, за лечење и анализа на причините за смртта и сл. Иако овие 

податоци се утврдуваат од страна на стручни лица (лекари) треба да се 

имаат во предвид следните ограничувања: лекарите се занимаваат со 

спасување и евидентирање првенствено на податоците кои се значајни за 

лечење и оздравување на повредените, не постои единствена база на 

податоци, не се воведени стандарди за евидентирање така да се задоволат 

барањата на безбедноста во сообраќајот итн. 

- осигурувањето: за секоја незгода кај која се појавува барање за исплата 

на штета, осигурувањата евидентираат податоци кои се значајни за 

исплата на штетата. Посебно се значајни податоците кои ќе послужат да 

се процени основот за исплата и висина на штетата. Иако овие 

показатели се утврдуваат стручно, би требало да ги имаме во предвид 

ограничувањата: осигурувањата ги евидентираат незгодите и 

последиците за свои потреби, осигурувањата имаат интерес да 

проценуваат во своја корист, овие евиденции не се усогласени, ниту 

стандардизирани, нема единствена база на податоци (туку секое 

осигурување води своја евиденција). 

- судство: во судовите многу стручно и сеопфатно се анализира големиот 

број на незгоди, а посебно незгодите со настрадани лица. За секоја 

незгода се води судски процес, кој го следи соодветна документација. 

Иако овие евиденции се најкалитетни, би требало да се имаат во предвид 

ограничувањата: значителен број на незгоди не се анализираат во 

судовите, судот води сметка да не направи грешка, а посебно да не осуди 

некој кој не е крив за незгодата (затоа околноста од настанување на 

незгодата често се утврдува како поповолна за обвинетиот), не постојат 

стандарди за евидентирање во судовите, не постои единствена база на 

податоци, ниту едноставен пристап до оваа база. 
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- патари: нашите претпријатија за одржување на патиштата, ниту органите 

кои управуваат со патиштата (дирекциите за патишта и надлежните 

организа за сообраќај) не водат посебни евиденции за незгодите, иако 

овие евиденции би требало да помогнат во дефинирањето на опасните 

места на патиштата и отстранување на опасноста. 

- независни тела и комисии за надзор (Traffic Safety Audit) треба да бидат 

најважниот редовен корисник на податоците за незгодите кои независно 

од патарите, полицијата и другите државни органи би вршеле анализа и 

процена на безбедноста на патот. Во нашата земја овој надзор не 

функционира. 

Полицијата е обично првиот орган кој редовно известува за незгодата, 

кој излегува на лице место и евидентира најважни податоци за незгодата. 

Притоа, може да се разликуваат неколку различни извештаи и евиденции: 

- итни извештаи за незгодата кои ги поднесуваат полициските службеници 

кои први излегуваат на лице место,  

- евиденции за обележјата на незгодата во статистичките прашалници (СН 

прашалник) кои се внесуваат во единствениот информационен систем на 

МВР, 

- евиденција на незгодите кај кои сообраќајната полиција врши само 

обезбедување на лице местото, а увидот го врши локалниот надлежен 

орган (извештај за сообраќајната незгода, односно извештај за 

обезбедување на лице местото), 

- дневен извештај за кривичните дела, 

- увидна документација за сообраќајните незгоди итн.    

 


