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АПСТРАКТ
За ефикасно управување со безбедноста во сообраќајот неопходно е
познавање на постоечката состојба. Во денешно време освен традиционалниот
пристап на утврдување на постоечката состојба, со користење на податоците за
сообраќајните незгоди и последиците на сообраќајните незгоди, во употреба е и
современ пристап, кој подразбира, употреба на индикатори за безбедност во
сообраќајот (ИБС). ИБС претставуваат мерка за безбедност на сообраќајот, која на
некој друг начин е поврзана со состојбата на безбедноста во сообраќајот, со
сообраќајните незгоди, односно со последиците од сообраќајните незгоди.
Во овој магистерски труд е анализирана можноста и потребата за следење на
безбедноста во сообраќајот со примена на индикатори, досегашните истражувања,
идентификација на проблемот и методите на истражување.
Во вториот дел се дефинирани предметот и целите на истражување на
магистерскиот труд.
Во третиот дел од магистерскиот труд е направена анализа на безбедноста на
сообраќајот во Република Македонија. Исто така, ќе бидат прикажани
сообраќајните незгоди во патниот сообраќај, теориските објаснувања за
настанување на незгодите, основните пристапи во проучувањето на причините за
незгодите, причините за настанување на незгодите како и анализа на безбедноста во
сообраќајот во Р.М. за период 2010-2017 година.
Во четвртиот дел од магистерскиот труд е анализирана безбедноста на
сообраќајот на локално ниво. Тука ќе биде опфатено оценувањето на безбедноста на
сообраќајот со примена на индикатори, анализа на резултатите од индикаторите,
прикажани се методите за мерење на најважните индикатори за безбедност во
сообраќајот, а исто така дефинирани се најважните индикатори за безбедност во
сообраќајот.
Во петиот дел се дефинирани и опишани индикаторите како влезни елементи
во моделот од кои поматаму ќе излезе соодветна методологија.
Во шестиот дел е прикажана методологијата на истражувањето, која опфаќа
истражување на терен, со податоци за периодот, местото, бројот на возила кои се
опсервирани, на која релација и сл. со табели. Исто така направено е и анкетно
истражување и прикажани се добиените резултати. Направена е компаративна
анализа на добиените резултати со податоците за бројот на сообраќајни незгоди во
градски средини во Р.М. во период 2010-2017 година, а даден е и предлог на
основни индикатори за следење на безбедноста во градски средини.
Во седмиот дел се прикажани резултатите од истражувањата од анализата на
локално ниво – ниво на општини.
Дисеминација на резултатите од истражувањата во општините во Република
Македонија е прикажана во осмиот дел.

Во последната глава се прикажани – заклучокот, насоките за понатамошни
истражувања и на крај ќе биде наведена користената литература. начинот за
делување, како и мерките кои треба да ги превземат локалните заедници, како и
улогата на политичките власти за унапредување на безбедноста на сообраќајот,
преку следење на индикаторите за безбедноста во сообраќајот.

APSTRACT
For efficient traffic safety management knowledge of the existing condition is necessary.
Nowadays, apart from the traditional approach to determining the existing situation, using the
data on traffic accidents and the consequences of traffic accidents, a modern approach is in
use, which implies the use of traffic safety indicators (IBS). The IBS is a measure of traffic
safety, which in some other way is related to the state of traffic safety, traffic accidents, and
the consequences of traffic accidents.
This master's thesis analyzes the possibility and the need for monitoring traffic safety by
applying indicators, previous research, identification of the problem and methods of research.
The second part defines the subject and goals of the research of the master thesis.
In the third part of the master thesis an analysis of the traffic safety in the Republic of
Macedonia was made. Traffic accidents in road traffic, theoretical explanations for the
occurrence of accidents, the basic approaches in the study of the causes of the accidents, the
reasons for accidents occurring as well as the analysis of the traffic safety in the Republic of
Macedonia will also be presented. for the period 2010-2017.
The fourth part of the master thesis analyzes the traffic safety at the local level. This will
cover the assessment of traffic safety by applying indicators, analyzing the results of the
indicators, showing the methods for measuring the most important traffic safety indicators,
and also identifying the most important indicators for traffic safety.
The fifth part defines and describes the indicators as input elements in the model, which
will be followed by an appropriate methodology.
The sixth section outlines the methodology of the survey, which includes field research,
with data on the period, place, number of vehicles that are observed, in which relation, etc.
with tables. Also, a survey was conducted and the obtained results were presented. A
comparative analysis of the obtained results was made with data on the number of traffic
accidents in urban areas in the Republic of Macedonia. in the period 2010-2017, and a
proposal of basic indicators for monitoring the safety in urban areas is given.

In the seventh section, the results of the analysis from the local level analysis - the level
of municipalities are presented.
Dissemination of the results of the researches in the municipalities in the Republic of
Macedonia is shown in the eighth part.
The final chapter shows - the conclusion, the directions for further research, and finally
the literature used. the way of acting, as well as the measures to be taken by the local
communities, as well as the role of the political authorities in improving the safety of traffic,
by monitoring the indicators of traffic safety.

1. ВОВЕД
Индикаторите за следење на безбедноста на сообраќајот претставуват значаен
чекор напред во науката на безбедноста на сообраќајот и се користат за оценување и
следење на состојбата на безбедноста на сообраќајот. Индикаторите може да се
дефинираат како квантитативна и квалитативна мерка коојашто е добиена преку серија на
набљудувани факти. Индикаторот може да содржи големи количини на информации
прикажани на едноставен начин што, ако се препознаат може да се искористат на
соодветен начин, а во насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот.
Посебното значење на индикаторите во безбедноста на сообраќајот на патиштата
може да се рефлектира во следење на учинокот, дефинирање и воспоставување на
трендовите, предвидување на проблемите, оценување на

политичкото влијание, во

споредба итн. Како што е локалното ниво една од водечките поддржувачи на секој систем
и општество, така и во однос на безбедноста на сообраќајот треба да се посвети целосно
внимание на безбедноста на локално ниво. Во оваа смисла, особено е интересно да се
напомене важноста и можноста за примена на индикаторите во безбедноста на
сообраќајот на ниво на градските средини. Затоа е потребно да се изберат соодветни
показатели за нивото на градските средини, со цел, да со следење на овие индикатори ќе
им се овозможи на градските власти не само да го дефинираат и следат статусот на
безбедноста во сообраќајот, туку и да се дефинираат клучните области на делување со цел
да се подобри безбедноста во сообраќајот во градската средина.

1.1. Следење на безбедноста во сообраќајот
Сообраќајот, посебно патниот сообраќај како начин и стил на социјално и
индивидуално живеење е еден од современите предизвици на нашето време. Феноменот
на сообраќајот далеку ги надминува рамките на стопанска гранка, претставува своевиден
полигон на технички изуми на средства за задоволување на некои егзистенцијални и
пошироки социјални, политички, економски и културни потреби на човекот, се
манифестира како широка дифузија на технички средства, енергија и партиципација на
огромен број од хетерогени учесници во него. Меѓутоа, од друга страна, сообраќајот
истовремено e многу сериозен извор на разновидни загрозувања, опасности и сообраќајни

незгоди чии последици се: човечките животи, потешки и полесни повреди и големи
материјални штети.
Генералното собрание на Обединетите Нации има донесено неколку Резолуции во
врска со глобалната безбедност на сообраќајот. Со Резолуцијата од 2009 година одредена
е Декадата за безбедност на сообраќајот (од 2011 до 2020 год) чија цел е бројот на
загинатите во сообраќајни незгоди да се намали за 50 %, во однос на прогнозираниот број
во текот на 2020 година. Светската здравствена организација има изготвено Глобален
план1 на декадата за безбедност на сообраќајот на патиштата од 2011 - 2020 година (во
понатамошниот текст Глобален план).
Според податоците од Глобалниот план и Светската здравствена организација,
годишно во светот, од сообраќајни незгоди животот го губат околу 1,3 милиони луѓе, а
повеќе од половината не се патници во возилата (што претставува 2,2 % од глобалната
смртност). Околу 20-50 милиони лица се повредени и остануваат со доживотни
инвалидски последици. Тоа би значело дека секојднево околу 140.000 лица се повредени
на патиштата ширум светот, над 3.000 умираат и околу 15.000 се онеспособени до крајот
на животот. При тоа околу 90 % од фаталните сообраќајни повреди се во земјите со низок
и среден доход. Проценките за наматеријалните штети од сообраќајните незгоди
изнесуваат над 500 милијарди долари годишно, односно околу 1-3 % од бруто
националниот доход. Според СЗО - сообраќајните незгоди се трета водечка причина за
смртност кај лица на возраст меѓу 5-44 години. Доколку во блиска иднина не се превземат
некои поефикасни мерки, сообраќајниот трауматизам ќе постане петта водечка причина за
смрт во светот и ќе резултира со проценети 2,4 милиони смртни случаи на годишно ниво.
Ова во одреден дел, е резултат на зголемување на бројот на моторните возила без
подобрување на стратегиите за безбедност на патиштата како и неадекватно и планско
искористување на земјиштето. Со намалувањето на бројот на повредите и смртните
случаи во патниот сообраќај ќе се намалат негативните последици, ќе се овозможи развој
и попродуктивно користење на постоечките ресурси.
Значајно е да се напомене, дека во справувањето со високиот број на жртви во
сообраќајните незгоди големо влијание има превентивното делување, особено во
локалната
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феноменолошките карактеристики на можните сообраќајни незгоди, намалувајќи ги
истите во определени карактеристични реони, односно повеќе од репресијата да
придонесе кон намалување на сообраќајната деликвенција.

1.2. Досегашни истражувања
Мерењата, односно оценувањата на безбедноста на сообраќајот се основа за
прецизно утврдување на постоечката состојба. Таа постоечка состојба се утврдува поради
понатамошно дефинирање на посакуваната состојба, заради проверка на ефикасноста на
применетите мерки и.т.н.. Меѓутоа, проблемот кој се јавува веќе долги низа години во
безбедноста на сообраќајот, е како да се најде мерка која одговара и која мерка се користи
кај мерење и оценување на безбедноста на сообраќајот.
Безбедноста на сообраќајот е една комплексна општествена, хуманистичка и
техничка наука, па во склад со тоа, а имајќи го предвид огромниот број на фактори кои
влијаат на безбедноста на сообраќајот, може да се заклучи дека мерењето, односно
оценувањето на безбедноста на сообраќајот не е едноставно2.

Pešić & all. (2010)3

заклучиле дека прашањето за начинот на дефинирање на оценувањето на безбедноста на
сообраќајот е една од централните, клучни прашања во безбедноста на сообраќајот, затоа
што со правилно дефинирање на нивото на безбедност во сообраќајот и оцената на
ризикот на страдање во сообраќајот освен рангирање и споредување на состојбата на
безбедноста на сообраќајот, можат да се воочат и конкретни проблеми во безбедноста на
сообраќајот.
Al Haji (2007)4 претставил четири хронолошки генерации на оценување на нивото
на безбедност во сообраќајот:
 прва генерација, која ги спроведува ентитетите во поглед на ризикот и изложеноста
во сообраќајот,
 втората генерација, која е слична на првата, само што дополнително го зема во
предвид трендот на индикаторите на ризикот и изложеноста,
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 третата генерација, која ја зема во предвид меѓусебната зависност на индикаторите
на системите за безбедност на сообраќајот и последиците на сообраќајните незгоди
 четвртата генерација, која го зема во предвид смртното страдање во сообраќајот,
односите во системите човек-возило-пат и системите за безбедност на сообраќајот
преку управување, принуда, организација, итн.
Во последно време во науката за безбедност на сообраќајот се поставуваат
прашања за тоа дали е можно да се оценува состојбата на безбедноста на сообраќајот со
соодветни показатели, индикатори и слично, кои во себе ќе ги задржат на некој начин и
информациите на пример на загрозените области во безбедноста на сообраќајот. Имајќи го
во предвид претходно наведеното, индиректните показатели на безбедноста на
сообраќајот во последно време добиваат на важност. Важноста на индикаторите во
безбедноста на сообраќајот се одразува првенствено во моќноста на следење на учинокот,
дефинирање и воспоставување на трендови, предвидување на проблемите, проценка на
политичкото влијание, споредување, итн. Со следење на индикаторите на безбедноста на
сообраќајот се овозможува да се сфатат и прецизно да се дефинираат проблемите во
безбедноста на сообраќајот, но и да се планираат ефективни мерки за безбедноста на
сообраќајот (Липовац, 2008). Имено, односот меѓу постоечките и саканите вредности на
индикаторите одредува што би требало да се предвиди во програмите за безбедност на
сообраќајот и кои мерки треба да се превземат (Липовац, 2008). 5
Набљудувајќи за т.н. пирамида на системот за безбедност на сообраќајот (Wegman
и Oppe, 2010)6 може да се воочи местото на индикаторите на безбедноста на сообраќајот.
Тука е неопходно да се напомене дека во секое ниво во рамките на пирамидата практично
е возможно да се дефинираат соодветните индикатори за безбедност на сообраќајот, кои
евентуално би можеле да бидат добри параметри за дефинирање на состојбата на
безбедноста на сообраќајот.

Adriaanse7 генерално ги дефинирал основните услови

коишто било кој индикатор треба да ги исполни: едноставност, квантификација и
комуникација. Практично, тоа значи дека избраниот индикатор, за да квалитетно
претстави некоја појава мора да биде едноставен како за употреба, така и за разбирање од
5

(Липовац, К. и Максимовић, В. 2011)

6

(Wegman, F., Oppe, S. 2010).

7
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страна на сите заинтересирани субјекти. Понатаму, треба да биде избран така да постои
можност за квантифицирање, односно утврдување на мерните вредности на индикаторите.
И на крај, неопходно е индикаторот да биде така избран да неговото значење биде такво
да може јасно да укаже на потенцијалните мерки на унапредување. Hollo et al. (2010)8 исто
така нагласиле дека индикаторите, посебно оние кои се тесно поврзани со главните
фактори на ризик имаат можност да го опишат, односно „објаснат“ нивото на безбедност
на сообраќајот.
Бројот на индикаторите кои се предлагаат за употреба расте (ЕTSC, 2001; Wegman
et al, 2005, Al-Haji, 2005; Hakkert et al, 2007; Hermans et al, 2009; Gitelman et al, 2010), и
главната цел на индикаторите е да овозможи разбирлива споредба и следење на состојбата
на безбедноста на сообраќајот во текот на времето. Како што е безбедноста на сообраќајот
сложена појава, неопходно е да се дефинираат индикаторите кои можат да ги измерат
факторите кои придонесуваат за појава на незгода, кои ги идентификуваат условите
поврзани за зголемувањето на бројот на незгодите, последиците на незгодите, итн.
Можеби најважна особина на индикаторите, освен што во себе содржат голем број на
информации, е тоа што претставуваат подршка и алат за управување во било кое ниво
(национално, локално).
За разлика од националното ниво, локалното има некои свои особини. Посебно се
истакнува значењето на примената на индикаторите во локалната средина. Имено, по
правило локалната заедница е помала територијална единица, од националното ниво.
Поради тоа, индикаторите мора да бидат дефинирани на таков начин за да одговараат на
нивото на набљудување. На пример, на национално ниво еден од показателите кој може да
биде користен за оцена на нивото на безбедност на сообраќајот е бројот на смртно
настраданите во сообраќајните незгоди. Во Р.Македонија тој број изнесува околу 140-150
лица, па анализата на овие податоци може да се спроведе со соодветни статистички
алатки.
Од друга страна, во локалната заедница, на пример некои општини, бројот на
смртно настраданите во сообраќајните незгоди на годишно ниво може да биде
исклучително мал и да се мери во единици на првата десетка.
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(Hollo, p., Eksler, V., Zukowska, J. 2010)

Можно е бројот на

смртните страдања во сообраќајот во некоја од локалните заедници да е толку мал што на
пример се случува еден смртен случај во неколку години. Очигледно е дека врз основа на
ваквите податоци не може да се извлечат значајни статистички зависности кои би можеле
попрецизно да укажат на потребата и правецот на делување во безбедноста на
сообраќајот. Во овој случај проширувањето на последиците со смртни лица, со
вклучување на повредените лица, може да биде решение.
Кога се зборува конкретно за индикаторите и тоа на локално ниво, тогаш треба да
се нагласи дека секоја локална заедница има свои особености, кои мора да се земат во
предвид. Исто така, секоја од локалните заедници имајќи ги во предвид препораките за
клучните области и правци на дејствување во безбедноста на сообраќајот треба да се
направи прецизна листа на индикатори за безбедноста на сообраќајот. Овие индикатори,
врз основа на стандардните директни показатели, врзани со незгодите и последиците од
незгодите, овозможуваат следење на состојбата и идентификување на критичните области
за итни дејствувања во безбедноста на сообраќајот.
Ако ова го сведеме на локална заедница, тогаш би требало да се обезбеди
хоризонтална координација меѓу локалните заедници и меѓу поедините субјекти во
локалната заедница, односно вертикална координација меѓу националните (државните) и
локалните институции, односно меѓу локалните заедници и поедините субјекти во
локалната заедница.
Глобалниот план на Декадата за безбедност на сообраќајот (Светската здравствена
организација, 2010 год.) ги систематизира активностите во пет клучни области - столбови.
Земајќи ги во предвид препораките од Глобалниот план, секоја локална заедница би
требало да ги систематазира своите активности, според наведените столбови.
Со цел обезбедување на поддршка и посветеност на безбедноста на сообраќајот,
односно оптимизација на патот на напредувањето, неопходно е да се воспостави што
подобар метод на следење на состојбата на безбедноста на сообраќајот. Ова бара
унапредување на начинот на следење на сообраќајните незгоди и последиците од
сообраќајните незгоди, достапноста, размена и постојано унапредување на овие бази на
податоци, но и воспоставување на снимање и следење на најважните индикатори за
безбедноста на сообраќајот.

1.3. Идентификација на проблемот
Управувањето со безбедноста на сообраќајот е многу сложен процес, кое
подразбира дека постои воспоставен заштитен систем преку институционалните
капацитети во смисла на постоење на тела кои се задолжени за координација на работите
на безбедноста на сообраќајот (Тело за безбедост на сообраќајот, Совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата и сл.), за кои постои постојан извор на средства наменети за
финансирање на безбедноста на сообраќајот, постои програма на работа во смисла на
јасно дефинирани стратегиски цели и акциони планови, итн. Меѓутоа за успешно
управување со безбедноста на сообраќајот, неопходно е постојано следење на состојбата
на сообраќајот. На тој начин управителот на системот за безбедност на сообраќајот има
можност да воочи каде се наоѓа неговиот систем со кој управува, по кој пат тргнал,
односно каков тренд е воспоставен, да ги измери ефектите на применетите мерки за
унапредување на безбедноста на сообраќајот, да ги воочи клучните проблеми за
безбедноста на сообраќајот, да се спореди со останатите, итн. Посебно важен детал во
поглед на следењето на безбедноста на сообраќајот е дефинирање на клучните области на
делување, односно воочување на клучните проблеми на безбедноста на сообраќајот на
некое подрачје.
За потполно сфаќање на состојбата на безбедноста на сообраќајот и дефинирање на
клучните области на делување, управителот на системот на безбедност на сообраќајот,
меѓу останатите, мора да ја познава состојбата на основа на директните показатели на
безбедноста на сообраќајот, односно состојба на основа на бројот и последиците од
сообраќајните незгоди.
Управителот на системот, од друга страна, мора да знае и какво е однесувањето на
учесниците во сообраќајот, односно каква е состојбата човек-возило-пат-околина преку
т.н. индиректни показатели на безбедноста на сообраќајот, односно преку индикаторите за
безбедност на сообраќајот. И конечно, управителот на системот мора да го познава
знаењето, односно ставовите на учесниците во сообраќајот. Врз основа на сообраќајните
незгоди и последиците од сообраќајните незгоди се утврдува т.н. објективен ризик на
страдање во сообраќајните незгоди. Меѓутоа, за да овој објективен ризик на страдање се
доведе во корелација со однесувањето во сообраќајот, како и со состојбата во системот

човек-возило-пат-околина, неопходно е да се анализираат индикаторите за безбедност во
сообраќајот.
И конечно, за да се сфати и разбере (не) безбедното однесување на учесниците во
сообраќајот неопходно е да се утврдат ставовите на учесниците на сообраќајот, со
примена на соодветни истражувачки техники. Конечно, управителот на системот за
безбедност на сообраќајот, врз основа на претходно спроведената анализа, ги дефинира
клучните области на делување, меѓутоа, при тоа ги зема во предвид сите средства со кои
располага (финансиски, човечки ресурси, ...) и посебно ги зема во предвид cost-effective,
односно cost-benefit анализите, кои имаат за цел да покажат каде може да се постигнат
најдобри и најголеми ефекти, со помалку вложувања9.
Во горенаведениот процес на дефинирање на главните области на делување во
безбедноста на сообраќајот, значајно место завземаат индикаторите за безбедност на
сообраќајот, каде развиените земји во светот во последната деценија интензивно работат
на развојот како методологијата да ги бира релевантните индикатори за безбедност на
сообраќајот, така и во развојот на методологијата за мерење на тие индикатори. За таа цел,
се реализирани низа меѓународни проекти, меѓу кои посебно се издвојува SAFETYNET10
во кои учествувале најразвиените земји во светот и DACOTA (Thomas et al., 2013).11
Р.Македонија, согледувајќи ја важноста на индикаторите за безбедност во сообраќајот,
треба да се приклучи со најразвиените земји и треба да развие своја методологија за
следење на индикаторите за безбедност на сообраќајот на национално и локално ниво. На
овој начин ќе се воспостави процес на следење на индикаторите за безбедност на
сообраќајот, коишто ќе овозможат квалитетно управување со системот за безбедност на
сообраќајот, преку дефинирани главни области на безбедност на сообраќајот дефинирани
врз основа на ИБС.
Кога се гледа на ниво на локалните заедници, може да се заклучи дека секоја
локална заедница има специфична структура на институциите за безбедност на
сообраќајот и дека се специфични од аспект на безбедноста на сообраќајот: во начинот на
управување со безбедноста на сообраќајот, според безбедноста на патната мрежа, според
9
10
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(Пешић Далибор; Антић Борис; Шелмић Милица и Мацура Драгана 2015)

(Hakkert, A.S and V. Gitelman (Eds.) 2007)
(Thomas, P., Muhlrad, N., Hill, J., Yannis, G., Dupont, E., Martensen, H., Hermitte, T., Bos, N. 2013)

свеста на учесниците во сообраќајот, и според однесувањето на учесниците во
сообраќајот, (Липовац и др., 201212 и Eksler, 2010)13. Еден од најважните чекори во
концептот на примената на ИБС е следење на ИБС во локално ниво (Липовац и др., 2012),
земајќи ги во предвид сите карактеристики на локалните заедници во однос на национално
ниво, на пример помала територијална единица, разновидност на проблемите за
безбедноста во сообраќајот итн.
Имајќи го во предвид сето горенаведено, на локално ниво

е многу важно

препознавањето и примената на индикаторите за безбедноста во сообраќајот (Пешић и
Антић, 2012)14, како едно од начините за препознавање и следење на проблемите на
безбедноста во сообраќајот.
За дефинирање на главните проблеми-области на делување, секоја локална
заедница мора претходно да ги има дефинирано релевантните ИБС, односно да има
воспоставено методологија за мерење и следење на ИБС. Освен тоа, секоја локална
заедница мора периодично да врши мерења на ИБС. Врз основа на вредностите на тие
индикатори, и врз користење на важните критериуми возможно е да се спроведе постапка
за избор на главни проблеми-области на делување во безбедноста на сообраќајот.
Неопходно е да се познаваат вредностите на ИБС на некое пошироко подрачје, како
и вредностите на страдање, во смисла на податоците за бројот и последиците од
сообраќајните незгоди, податоци за јавни или други ризици на страдање, пондериран број
на сообраќајни незгоди и последица на сообраќајните незгоди, итн.
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(Липовац, К., Вујанић, М. и Тешић М. 2012)

13

(Eksler 2010).
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(Пешић, Д. и Антић, Б. 2012)

2.

АНАЛИЗА НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2.1. Сообраќајни незгоди во патниот сообраќај
Сообраќајните незгоди претставуваат проблем на секое современо општество и
поради тоа на проучувањето на нивните појави им се посветува посебно внимание.
Дефинициите за незгодите најмногу се насочени на причината за појавата на
незгодата, во што однесувањето на човекот, во однос на средината има критична улога,
како на пример: “Во ланецот на случки од кои секоја е планирана или контролирана, се
појавува една неиспланирана случка која е резултат на некои неприлагодени акции од
страна на поединец, (различно условен) кој може, но не мора да резултира во незгода“15.
Незгода е неочекувана и ретка случка која се повторува во периодот на набљудување
условен од неприлагоденоста на поединецот во средината, што се одразува во штетата или
повредите на учесниците.
Не постои единствена прифатена дефиниција на поимот „сообраќајна незгода“,
бидејќи некои земји не ги регистрираат незгодите со материјални штети, а некои
применуваат различни критериуми (дефиниции) за сообраќајни незгоди со материјални
штети. Описно дефинирани, во сообраќајна ситуација незгодите всушност се последица од
судар на два објекти на некој простор во кој некој од нив со неговото движење резултира
во штета или повреда на учесниците. Битни се разликите во дефиницијата на незгодите:
местото на настанување, возилото, настраданите лица (смрт, повреда), движењето, итн.16
„Сообраќајна незгода, е незгода која се случила на место отворено за јавен
сообраќај, или која започнала на такво место, во кое едно или повеќе лица се погинати или
е рането и во кое учествувало најмалку едно моторно возило во движење“. 17 Оваа
дефиниција ги опфаќа сообраќајните незгоди со настрадани лица во кои учествувале
моторни возила, која се чини дека е нецелосна, бидејќи не ги опфаќа незгодите со
материјална штета, ниту незгодите во кои не учестуваат моторните возила.
„Сообраќајната незгода е настан, при која ненамерно е направена повреда или
материјална штета, која директно или индиректно може да им се припише на
движењето на возилата или нивниот товар“.18 Дефиницијава ги опфаќа сообраќајните
незгоди со настрадани лица и материјална штета, што ја прави нецелосна.
Посебно е дадена дефиницијата за сообраќајна незгода во која не учествуваат
моторни возила: „Сообраќајната незгода е факт која се случува на патиштата или на
местата отворени за сообраќај, во која учествуваат возила или животни во движење
15

(Arbous, A., Kerrich, J.E. 1951)

16

(Dragač, Dr.Radoslav, Vujanič, Dr.Milan 2002)
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Комитет за внатрешен транспорт EEC UN
USA 1962

или во мирување и во која се причинува повреда (смртна или не) на лицата, или
материјална штета која економски може да се изразе, како и кај повредите и штетите
во исто време“.19
„Сообраќајна незгода“ е настан на патот предизвикан како последица од
непочитување на сообраќајните правила и прописи во кој учествувало најмалку едно
возило во движење и во кој најмалку едно лице е повредено, загинало или од последиците
на таа сообраќајна незгода починало во рок од 30 дена или од истата е предизвикана
материјална штета. За сообраќајна незгода не се смета настанот во кој мобилна машина,
мотокултиватор, трактор или запрежно возило кое се движи по некатегоризиран пат или
при вршење на работи во движење, слетало од некатегоризираниот пат или се превртело,
односно удрило во некоја природна препрека, а притоа не учествува друго возило или
пешак и кога со тој настан не му е предизвикана штета на друго лице;20
Од прикажаните неколку постоечки дефиниции се гледа дека поимот на
сообраќајна незгода не е во потполност јасно дефиниран, па имајќи ги во предвид сите
наведени дефиниции, дефиницијата за сообраќајните незгоди би гласела: “Сообраќајна
незгода е случај во која учествувале барем едно возило во движење и во која е едно или
повеќе лица настрадале или настанала материјална штета.“ 21
Не постојат видливи случајни односи меѓу незгодите и факторите, иако
сообраќајните незгоди се предизвикани од бројни фактори кои заемно дејствуваат, и тие
односи е потребно да се откријат и анализираат за да се сфатат причните за нивното
настанување. Најчеста грешка е насочувањето на вниманието на поединечните случаи или
едноставните комбинации на факторите, кои ако се поедностават би можеле да се поделат
во две широки категории, оние кои потекнуваат од човекот, неговото однесување и
особини на околните фактори, и оние кои се однесуваат на патот, осветленосга,
карактеристиките на возилата и сообраќајот и сл.
Индивидуалното разгледување на незгодите битно се разликува од научниот
пристап кон проучувањето на сообраќајните незгоди, бидејќи при анализа на
индивидуалните незгоди обично се назначува еден или неколку фактори кои непосредно
се забележуваат при утврдувањето на одговорноста на учесниците, но при тоа се
запоставуваат бројни други значајни фактори кои во тоа учествуваат. Индивидуалното
истражување има повеќе инженерска корист отколку психолошка.
При проучување на поголем број на незгоди, се овозможува да се откријат
факторите коишто ги предизвикуваат истите, се овозможува правилно сфаќање на
суштината на работите и можните случаи, се истакнува статистичката природа на
причината за незгодата, каде појавата на незгодите се набљудува како веројатен процес. Во
дефинираните услови на средината постои извесна веројатност да се случи незгода, според
Италија
(ЗБСП 2015)
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тоа основно е што влијае на веројатноста за појава на незгодата. Во индивидуалното
разгледување на незгодите при вештачењата и судските процеси, битно е што конкретно ја
предизвикало незгодата.
Како добар пример може да се земе возачот кој има зголемена концетрација на
алкохол во крвта, неговото oднесување многу се менува и се зголемува веројатноста за
незгода. Неоспорлив е фактот, што, освен во крајни индивидуални случаи, алкохолот е
одговорен за незгодата во индивидуален случај. Влијанијата на одредени фактори иако
што можат да се проценат, но не значи дека тие се непосредни причини за незгодата за
поединечните случаи.
Сообраќајните незгоди започнале да се истражуваат во почетокот на ХХ век. Два
вида на основни пристапи доминираат во истражувањата на човечкиот фактор: клинички
пристап, кој е насочен кон реконструкција на појавите на незгодите кои непосредно им
претходеле на незгодата, и статистички пристап, кој е насочен кон анализа на незгодите
кои ја даваат поврзаноста на поедини параметри со незгодите и на создавањето на
математички модели кои ја објаснуваат распределбата на незгодите. Основните резултати
од истражувањето на сообраќајните незгоди, класифицирани според основните фактори,
ќе бидат изложени после прикажувањето на основните теории на незгодите.

2.2. Теориски објаснувања за настанување на незгодите
2.2.1. Теорија на случај
Првата класична теорија за појавата на незгодите укажува дека тие се јавуваат по
проста случајност22. Кај луѓе изложени на исти услови во некој одреден период постои
иста веројатност да имаат незгоди кои константно се исполнуваат во текот на времето.
Според уште поопштите принципи, веројатноста за незгоди може да се менува во текот на
времето, но во тој случај брзината на промените мора да биде иста за сите членови. Кога
незгодите се случуваат вака, тие се во согласност со Пуасоновата распределба.
Математички формулирано, веројатноста дека некој ќе доживее незгода во одреден
набљудуван временски период Р(r) ќе биде еднаква на:

r
P  e 
(r )
r!

[1]

- каде λ е просечен број на незгоди, а “е” е експонент.
Сите членови на популацијата според овој теориски модел секогаш имаат иста
веројатност да доживеат незгода. Можно е сосема случајно некои да доживеат повеќе
незгоди во набљудуваниот период но, тоа е резултат на случај и нивниот број е релативно
мал. Бидејќи сите имаат иста вредност да доживеат незгода, тогаш не постои корелациона
22

(Milošević 1981). (Златковски, д-р. Стоимко; Јошевски, м-р. Зоран 2011)

врска меѓу незгодите, на пример, исти групи на возачи во два временски периоди.
Распределбите на незгодите по возачи ретко се сложуваат со Пуасоновата распределба.
2.2.2. Теорија на зараза
Теоријата на зараза23 поаѓа од тоа дека сите имаат еднаква можност да доживеат
незгода, меѓутоа после првата незгода тој принцип се менува. Оваа теорија може да сe
примени пред и после првата доживеана незгода, која не се менува во подоцнежниот
период. Доживувањето на првата незгода се претпоставува дека заразно дејствува на
промената на ставот кај истото лице, кое е слично со психичката траума, но не се мисли на
тоа дека незгодите се пренесуваат од едно на друго лице. Теоријата на зараза одговара на
базираната (biassed) распределба и посебно ја истакнува улогата на непосредното искуство
при првата незгода, а ги запоставува искуствата од подоцнежните незгоди. Доколку и
после првата доживеана незгода веројатноста за појавата останува непроменета, тогаш се
употребува друг посебен тип на распределба. Појавата на подоцните незгоди најчесто е
под влијание на факторите кои влијаат за зголемувањето или намалувањето на
веројатноста за незгода
Постојат две варијанти на сфаќање на можните влијанија на доживеаната прва
незгода, и тоа според едната варијанта, после доживеаната незгода, веројатноста за незгода
се намалува, бидејќи возачите стануваат повнимателни, па променливата на незгодата е
помала отколку кај Пуасоновата распределба. Според втората варијанта, под влијание на
првата незгода, луѓето стануваат склони за да имаат повеќе незгоди, која влијае на
зголемувањето на вкупниот број на незгоди и смалувањето на временскиот интервал меѓу
првата и следната незгода. Освен тоа што овој теориски модел не се потврдува во
статистичките податоци, тој во суштина е од таков карактер да тешко може да прифати
ваков механички модел на човеково однесување.

2.2.3. Теорија на склоноста
Теоријата за „склоност“24 е најпозната теорија за сообраќајните незгоди. Напишани се
неколку книги и доста долго за неа се водат расправи, кои ја одржуваат суштината на
разните школи во психологијата, а делумно и начинот на научно мислење во Европа и
Америка. Првите теориски модели за незгодите се развиени после првата светска војна.
Со теоријата се претпоставува дека при исти услови не постои еднаква веројатност
меѓу лицата да доживеат незгода, која константно се прикажувала во текот на времето. Во
формата која беше прифатена, времето на појава на незгодите е случајно, па статистичкиот
модел на распределба на незгодите е дополнет со клинички и лабораториски податоци.
Склоноста врз тие математички анализи и клинички испитувања е дефинирана како една
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општа димензија или особина која е константна во функцијата.
Во тоа време, посебно во Европа владееше диференцијалната психологија, каде во
начинот на мислење беше објективно предодредно ваквото сфаќање. Во Англија беа
развиени биолошките теории, каде во центарот на внимание беа индивидуалните разлики.
Како основа за објаснувањето на однесувањето се третирани константните
карактеристики, особините и способностите, додека селекцијата како основна форма на
спречувањето на незгодите. За ваквото сфаќање има придонес слабо развиениот патен и
останат сообраќај, додека
брзиот развој на сообраќајот предизвика поинаку да се
разгледуваат индивидуалните разлики. Во Америка. во почетокот на развивање и негување
на психологијата на однесувањето, не е потполно прифатена оваа теорија според која
„склоноста кон незгодите“ веќе е разгледувана како утврден настан, а не теорија.
Денеска со помош на оваа теорија, се подразбира скоро се што е во врска со
личните настани, а не склоноста како посебна општа особина. Теоријата на склоност во
почетокот на дваесеттиот век ја проучувал Grinvud, и прво го употребил терминот
„приемливост за незгоди” (ассident susceptibility), кој во 1920 година е прекрстен во
„склоност кон незгоди” (ассident ргоnеnеѕѕ), кој се однесува само на личните настани, за
разлика од другиот поширок поим „изложеност на незгоди” (ассident liability), кој ги
опфаќа сите фактори кои придонесуваат за настанувањето на незгодата.
За изразување на нееднаквоста на веројатностите за незгодите, кои постојано се
исполнуваат во времето, Grinvud, ја избрал „гама“ распределбата, која дава негативна
биномна распределба (Error! Reference source not found.2), која се прикажува како:

P( r ) 

c p( p  1).....( p  r  1)

c 1
r!(c  1) r

каде p и с се одредуваат во првите два моменти, т.е. средина на варијанта средина = p / c
и варијанта = ( p / c)  ( p / c) 2

2.2.4. „Sреll“ теорија
Т.н.„Ѕреll“ теорија25, посебно инсистира на повремената склоност кон незгодите во која
се настојува да се оспори вредноста на класичното сфаќање за „склоноста кон незгоди“,
која настанала непосредно при истражувањето на незгодите на возачите. Математичките
модели на оваа теорија повеќе го поддржуваат мислењето за постоење на склоност отколку
што го оспоруваат, па оваа теорија може да се прифати како варијанта на широкото
сфаќање на теоријата на “склоноста”.
Ѕреll теоријата е базирана врз постоењето на посебни временски периоди “Ѕреll” со
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непознато но кратко траење, во која човечкиот удел е под просекот и со поголема
веројатност дека во нив ќе се случат незгоди. Тие се во врска со преодните психофизиолошки состојби кои се предизвикани надворешно или потекнуваат од самите возачи.
Сите возачи подеднакво се изложени на прикриените периоди кои се појавуваат ретко или
случајно, така да појавата е независна во два различни временски периоди. Бројот на
„периоди“ по возач означени со λ и незгодите во текот на тие периоди означен со
параметарот ϴ имаат Пуасонова распределба. Веројатноста да возачот нема незгода во
еден одреден период е даден со:

p(o)  e[ (e  1)  ]
Веројатноста дека возачот може да доживее повеќе незгоди од 1 е:
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Постојат две теориски распределби на оваа теорија. Според едната се претпоставува
дека незгодите можат да се појават само во време на „периодот“ кој е непосредно во врска
со психофозиолошката состојба на возачот. Според „краткиот“ модел, незгодите можат да
се појават подеднакво кај сите возачи во периодите кога работниот удел не е намален , т.е.
надвор од периодот. Овој поопшт и пореален модел ги опфаќа и незгодите кои не се во
непосредна врска со психолошката состојба на возачот, што често е случај во сообраќајот.
Ѕреll теоријата му придава поголемо значење на општите отколку на
индивидуалните фактори, концептуално не го исклучува постоењето на “склоност”, но се
смета дека тоа е од повремен карактер. Бидејќи не е во можност целосно да го негира
постоењето на корелацијата меѓу незгодите, им дава основна можност на малиот број на
луѓе да бидат повеќе изложени на „периодот“ но, за ограничено време. Така во принцип
дозволена е можноста за постоење на индивидуалните разлики.
Според тоа, за сега единствено прифатлива теорија за незгодите е теоријата за
постоењето на „склоност кон незгоди“, сфатено во најширока смисла како општа стабилна
особина и како специфична привремена состојба кои се присутни кај сите. Тоа е повеќе
променлива отколку стабилна функција. Постојат различни видови на склоност, кои можат
да бидат различно застапени кај возачите кои имаат голем број на незгоди. Во
квалитативна смисла некои сметаат дека склоноста е способност или неспособност
согласно со барањата на возачката ситуација и да се прилагодува на неа. Сигурно е дека во
тоа главна улога имаат извесни особини на личностите и способностите. Но, овие стабилни
особини кои константно дејствуваат им се припишуваат оној мал дел од вкупните
варијанти на незгодите.

2.3. Основни пристапи во проучувањето на причините за незгодите
Причините на сообраќајните незгоди, поради нивната природа, тешко се
проучуваат. Се анализираат појавите кои ги предизвикуваат незгодите откако ќе се појават.
Истражувачите се потпираат на сопствените судови за тие појави, иако постојат пропусти
и преубедувања, објективното откривање на причините за незгодите во права научна
смисла не е можно. Поради потребното постоење на извесен степен на субјективност при
утврдувањето на настаните кои доведоа до незгода, поимот за причина за незгодите
денеска ја нема смислата како порано во егзактните науки. Тој повеќе се однесува на
опишување во математичка смисла на меѓусебните односи на променливите кои се
разгледуваат и кои подразбираат поголема веројатност во поврзувањето помеѓу појавите.26
Проучувањето на причините врз статистичка основа помага да се намалат
потешкотиите кои постојат при проучувањето на индивидуалните незгоди. Кај едната
варијанта основните причини за незгодата се разгледуваат главно врз основа на
статистичкото проучување на незгодите како ретки појави кои се јавуваат, додека кај
другата варијанта е врз основа на учеството на поедини променливи во незгодите.
Наједноставен начин е утврдување на поврзаноста на различните променливи со
незгодите, со методот на споредување на групи на возачи со незгоди и без незгоди во
однос на некои нивни особини. Овој корелационен модел, кој е најпознат и кој најмногу се
применува, секогаш не ги дава потребните информации бидејќи незгодите се ретки
настани кои повеќекратно се условени. Ниските корелации може да насочат на погрешен
заклучок, што може да се забележи од еден едноставен пример на поврзаноста на
пушењето со ракот на јазикот, корелациите се премногу ниски, скоро не постојат, иако е
заклучено дека веројатноста за добивање на рак на јазикот кај пушачите во просек може да
биде дваесет пати поголема отколку кај непушачите.
Причините за незгодите експеримантално можат да се проучуваат преку посредните
показатели на незгодите како што се "скоро-незгоди", сообраќајните прекршоци и разните
карактеристики на возачите, возилата и околината. Како критериум за проучување на
безбедноста на сообраќајот, незгодите не се најсигурни, бидејќи тие всушност се резултат
на неповолното функционирање на целиот систем. Со тоа механизмот кој доведува до
незгоди можеби може да се запознае по посреден пат преку разните показатели за
однесувањето на возачите било во сообраќајна ситуација или во лабораториска
ситуација.27
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2.3.1. Eтиологија и феноменологија на сообраќајните
незгоди
Етиологија на сообраќајните незгоди е наука која ги изучува причините, условите, и
другите фактори поради кои настануваат сообраќајните незгоди. Таа треба да утврди кои
се категории на фактори - причинители, зошто, во која мера и како влијаат во
настанувањето на овие појави. Етиологијата на сообраќајни незгоди е хомоген збир на
мултидисциплинарни сознанија за причините, условите и другите фактори кои влијаат во
настанувањето на сообраќајните незгоди. 28
Исто како што за успешно лекување потребно е прво да се постави добра дијагноза
и врз основа на тоа да се одреди делотворната терапија, така и за спречување на
сообраќајните незгоди потребно е прво да се утврдат причините поради која настануваат, и
на основа на тоа треба да се проектира делотворното реагирање на друштвото.
Секоја сообраќајна незгода е резултат на нарушувањето на законитоста или
односите во сообраќајниот систем кои ги вклучуваат учесниците во сообраќајот,
субјектите кои се грижат за неговото одвивање, возило, пат, инсталирана опрема,
климатски услови и други фактори или нарушување на нормалното функционирање на
еден од елементите на тој систем. Етиологијата треба да утврди: зошто доаѓа до незгода
како поединечно така и масовна појава, кои причинители влијаат во настанувањето на овие
појави, „каузални нексус“ - причинителската поврзаност на незгодите (причините и
последиците), кои субјективни недостатоци (структура на личноста, динамика на личноста
и останати карактеристики) влијаат во настанувањето на овие појави, како се формира
личноста на сообраќајниот деликвент (негативна социјализација), кои објективни фактори
доведуваат до незгода или придонесуваат во настанувањето или овозможуваат однесувања
кои завршуваат со незгода, непосредни фактори (криминогени и аксидентогени фактори) и
диспозиција на однесување и надворешни стимуланси. Практично, етиологијата на
сообраќајните незгоди ги објаснува незгодите, односно нивните причинители, врски и
односи, законитости на настанување, т.е. зошто тие настануваат со основна цел на нивното
спречување.29
Без да се познаваат причините за сообраќајните незгоди, не е возможно разбирање и
толкување на појавите и активностите, воопшто па ни сообраќајните незгоди. Пример,
причина за една сообраќајна незгода е непрописното престигнување, оттука произлегува
дека возачот не се придржувал кон ЗБСП30 каде е регулирано дејствието на престигнување.
Непрописното престигнување е појавен облик (грешка), додека причината за незгодата е
она што непосредно влијаело во внатрешните извори на однесување на возачот за да
таквата грешка ја направи. Пример, возачот управува под дејство на алкохол, поради
(Inić 1997)
(Inić 1997)
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намалените психофизички способности за безбедно управување со возилото, поради
конзумирање на алкохол, се одлучува на престигнување, поради небезбедно возење
причинува незгода. Тука, причинител на незгодата е алкохолот, додека непрописното
престигнување е грешката којашто настанала како последица на таа причина.
Нajчести грешки – појавни облици (феноменологија) на сообраќајните незгоди на
патиштата се:31 непрописна и неприлагодена брзина на движење на возилата, непрописно
престигнување или обиколување, недавање право на првенство за минување, неправилно
разминување, непрописно запирање и паракирање, непрописно движење, свртување,
вртење и возење наназад. Освен наведените има и други грешки, како што се: возење во
забранета насока во еднонасочна улица, недржење на потребното растојание, непрописна
употреба на светла, непрописно влечење на приклучно или возило во дефект, итн. Еден
број на сообраќајни незгоди настануваат поради грешки кои ги предизвикуваат другите
учесници во сообраќајот (пешаци, патници, јавачи или терачи на добиток, итн).
Најчести причинители, услови и други фактори поради кои настануваат
сообраќајните незгоди (етиологија) се: алкохолот и други опојни средства, замор,
недоволно знаење и вештина за безбедно управување со возилото, недоволни
психофизички способности за безбедно управување со возилото, здравствена состојба,
останата психофизичка состојба и особини, патот, околината, возилото, климатските
услови, итн. Освен овие причинители има и други бројни историски, културни,
демографски, економски, географски услови, различни дестимулативни фактори , итн.
Потребно е врз основа на статистичкото следење, да се изврши разграничување на
појавните облици (феноменологијата) и причините (етиологијата) на сообраќајните
незгоди. Луѓето кои се ангажирани во било која фаза на статистичките постапки
(евидентирање, анализа, заклучок) треба да ја сфатат разликата меѓу појавните облици и
причините. Кога ќе се достигне ова ќе имаме многу корисна и употреблива статистика .
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Феноменологија
- непрописно престигнување;
- непрописна брзина;
- недавање првенство на
минување;
- слетување од патот;
- неправилно свртување и
вртење;
- непрописно престројување;
- непрописно разминување;
- непрописно обиколување;
- недржење доволно растојание;
- други грешки на возачот;
- грешки на пешаците;
- грешки на патниците;
- грешки на терачите на добиток;
- останати грешки.

Етиологија:
- алкохол;
- замор;
- болест;
- недоволно знаење;
- лекови;
- структура на личност на возачите;
- мотиви, навики, ставови, сфаќања, идр;
- недостатоци на коловоз, сигнализација
и друга опрема на пат;
- други недостатоци на пат;
- неисправни уреди за сопирање,
управување и пневматици;
- други недостатоци на пат;
- магла, снег, дожд, мраз, и др;
- останати причинители, услови и други
фактори.

Слика 1. Упростен приказ на разграничувањето на феноменологијата и етиологијата на
сообраќајните незгоди32

Ретки се сообраќајните незгоди кои настануваат само поради еден факторпричинител. Сообраќајните незгоди се најчесто резултат на сложено, испреплетено,
истовремено дејство на поголем број на различни објективни и субјективни: причини,
услови,

повод,

состојба,

околности,

елементи,

способности

(неспособности),

перформанси, капацитети, карактеристики, навики, сфаќања, ставови, социјални и
биолошки мотиви и бројни други фактори. Овие фактори се разновидни по својата
физичка природа, појавните облици, извори, содржини, динамика, последици, па се
разликуваат според големината, непосредноста и јачината на влијанието врз настанување
на сообраќајните незгоди.33

2.4. Причини за настанување на незгодите
Незгодите ги предизвикуваат бројни фактори кои се во заемен однос, и обично се
категоризирани во три широки категории коишто го сочинуваат системот: возач, возило и
околина. За потребите на изучување на проблематиката со која се занимаваме, сите
фактори кои влијаат во настанувањето на сообраќајните незгоди и го загрозуваат
сообраќајот, најприфатливо е да се поделат на:34
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а) Објективни фактори, во кои спаѓаат:
- Технички фактори (пат, возило и инсталирана опрема која служи за безбедност на
сообраќајот);
- Природни фактори (климатски и географски услови);
- Општествени фактори (ниво на економскиот и културниот развој, разни историски
услови, организација на општеството, односот на општеството спрема сообраќајната
инфраструктура, влијание на современите научни достигнувања, обичаи, морал, традиција,
и др.);
б) Субјективни фактори, каде подразбираме ендогена етиологија која ја опфаќа личноста
на човекот со целокупната негова структура и динамика на личноста, психолошката и
биолошката основа, особините, способностите, менталната состојба, мотивите и другите
особини кои влијаат во неговото однесување во сообраќајот.
Досегашните сознанија укажуваат на тоа дека: кај 65 до 95 % од сообраќајните
незгоди постои влијание на факторите врзани за човекот (што значи дека само тој фактор
односно тие фактори допринеле за настанувањето на незгодата); кај 8 до 10 % на незгодите
постои влијание на разните недостатоци на возилата; кај 15 до 20 % на незгодите постои
влијание на разните недостатоци на патот и инсталираната опрема; кај 5 до 10 % на
незгодите постои неповолно влијание на природните фактори (климатски услови, и др.);
кај еден број на незгоди постои неповолно влијание на разните општествени фактори
(Слика 2). 35

Слика 2. Упростен приказ на квантификациијата и заемното дејствување на поедините групи на
фактори на настанувањето на сообраќајната незгода36

Истражувањата покажуваат дека најголем број од незгодите без сомнение е
резултат на грешки на возачите или тие во краен случај се последната алка во ланецот на
настани кои се во однос со останатите фактори. Врз основа на споменатото истражување
на поголемиот број на незгоди пронајдено е дека во
91 % од незгодите човековиот
фактор има релативна улога, при што во околу
57 % од незгодите човековиот фактор е
35
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присутен без учество на возилата и останатите фактори на околината.37
Постојат настани кои непосредно им претходат на појавата на незгодата, кои
диретно ја условуваат незгодата како што е поспаноста, несоодватното движење, погрешно
забележување на ситуацијата и оние кои индиректно влијаат. Еден од начините на поделба
според должината на дејството на тие индиректни фактори е на краткотрајни и на фактори
кои дејствуваат продолжено. Овде се разгледуваат факторите чие дејство потрајно се
прикажува, како што се: возраст, искуство, пол, способност, интелегенција, личност,
здравствена состојба, вид и краткотрајни како што се : алкохолот, замор и др. Нивните
дејства се изнесени, без оглед на тоа што тие повеќе дејствуваат во однос со многу други
фактори.

Слика 3. Релативен процент на незгоди кои се препишуваат на возачот, околината и возилото на
основа на подробните анализи непосредно после нивното настанување. 38

2.4.1. Возраст
Најчест споменуван фактор за незгоди е возраста, каде најистакнати групи се возачите
до 24 годишна возраст, и групи на постари возачи од 60 години па понатаму, кои прават
повеќе сообраќајни незгоди. Во младите години, недоволната обученост и искуството, а во
постарите години физиолошките и психолошките промени, придонесуваат за поголем број
на незгоди. Младите возачи претставуваат посебен проблем во безбедноста на сообраќајот,
кој повеќе е изразен во оние земји каде може да се вози од 16 години, како во САД. Кај
нив, веќе неколку децении популацијата на млади возачи од 16 до 24 години прави
37
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(Milošević 1981)
(Milošević 1981) Прилагодено према Treatu, наведено од Shinara, 1978 год.

значајно поголем број на незгоди (1/3) во однос на нивната пропорција во возачката
популација (1/5). Помладите возачи прават и повеќе прекршоци кои се во врска со
незгодите, бидејќи корелацијата се движи околу 30. Почитувањето на сообраќајните
правила помага при регулирање на сообраќајот, но е во врска и со намалувањето на бројот
на незгодите.39
Младите луѓе имаат најчесто оптимални физички предуслови, но им недостасува
животно и сообраќајно искуство, сообраќајна зрелост, како и основа на израмнета
структура на личност која би со тие предуслови би дала најповолен облик на постигнување
на целта. Тие имаат добри перцептивни и реакциони способности, но тоа за безбедното
управување со возилото не е доволно. Кај младите возачи често постои неусогласеност
меѓу самодовербата, стварните психофизички способности на организмите и техничките
можности на возилата. Во оваа возраст поради неутврденото самочуство, недоволна
изградена само свест и самокритичност, непознавање на сопствените граници, доаѓа често
до преценување на субјективните можности.40

Графикон 3. Процент на незгоди кои се очекува на основа на старосната структура на
популацијата на возачите и добиен процент по години на старост41

Освен тоа, младите обично се по импулсивни, често емотивно напнати, недоволно
внимателни, склони кон ризик и малку размислуваат на последиците. Кај младите може да
дојде и до порано созревање на телесното отколку на психолошкото созревање. Според
Klebelsberg42 однесувањето на младите во сообраќајот е однесување на докажување.
Младите возачи пробуват да нивното однесување го одвојат од конвенцијата и да го
прилагодат со сопственото искуство и нормите кои сами ги развиле. Младите имаат
(Златковски, д-р. Стоимко; Јошевски, м-р. Зоран 2011)
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зголемена спремност за зголемување на брзината, т.е. спремност да влезат во ризик, и
погрешно ги сфаќаат објективните опасности.
Од спроведените истражувања во однос на тоа кои од особините на младите возачи
се во врска со зачестеноста на незгодите, заклучено е дека личните особини, биографските
карактеристики и ставови имаат посебна улога. Оние кои имаат повеќе проблеми со
самите себе, пропуштаат важни информации во текот на возењето и прават престапи.
Социјално неприлагодените возачи се поагресивни во текот на времето, возат со поголеми
брзини и поради тоа се изложуваат на поголеми ризици. На големиот број на млади возачи,
од преку десетици илјади, најдено е дека оценките на наставниците, работните навики и
однесувањето во училиште е во врска со однесувањето во сообраќајот и незгодите. Лошите
навики, како пијанството, пушењето, лошите оценки се најдобрите показатели на оние
возачи кои прават незгоди и прекршоци. Односот на возачите и незгодите делумно може
да се процени врз основа на познавањето на возачите од страна на родителите,
наставниците и другарите. Доколку тие млади возачи од социјална страна имаат помалку
пожелни особини поголема е веројатноста дека ќе имаат незгоди. Социјалните девијации и
другите несакани лични карактеристики на младите возачи влијаат на тоа да тие прават
повеќе незгоди и прекршоци, тоа може да се спречи со посереиозни казнени мерки. Кога
завршува периодот на младоста, околу 24 години, постепено доаѓа до промени на
однесувањето и смалување на бројот на незгодите. Кај нашите и европските возачи тие
карактеристики се слични, иако во многу мала мерка е изразена економската и социјалната
самостојност на младите возачи.
Всушност, кај професионалните возачи на возраст од 50-55 години има помалку
незгоди, но после тоа се појавува пораст на бројот на незгоди. Тој пораст на незгоди
посебно е истакнат после 60-65 години. Професионалните возачи при возење во градски
услови поради тоа што возилата се движат побавно, може да учествуваат во сообраќајни
незгоди, што е спротивно според податоците на Графикон 3. Кај возачите од постара
возрасна група (после 40 години) психофизиолошките функции опаѓаат и доаѓа до
зголемување на индивидуалните разлики, но, поради тие промени се надоместуваат, и не
се одразуваат толку во возењето. Постарите лица, кои подоцна се вклучиле во возење,
нивната обука трае подолго, иако успешно се обучуваат сепак имаат потешкотии во
возењето.
После 65 години постои разлика меѓу поедините личности, како и разлика меѓу
телесната и духовната регресија, и познато е дека:
- Опаѓа капацитетот на способноста, особено кај сензорните, менталните, па и
психомоторните способности, поради која ефикасноста на возачот е намалена, особено
координацијата на движење, исправноста и брзината на реагирање;
- Способноста на сетилото на видот е намалена, што предизвикува и намалување на
брзината на перцепција и задачите во текот на ноќта (читање на знаци и адаптација на

окото после заслепувањето). Се јавуваат потешкотии во обработката на податоците и
одлуките.
- Кај повеќето се јавуваат социјални промени во карактерот и интелектуалниот поглед.
Склерозата го отежнува сфаќањето, расудувањето, памтењето, како и способноста на
прилагодување.
- Старите лица страдаат и како пешаци во сообраќајот. Во Велика Британија околу 50 %
од загинатите пешаци биле лица постари од 60 години.43
- Старите лица често ги пратат поедини болести, поради што често земаат лекови, од кои
некои неповолно влијаат на психофизичките способности за управување со возилото. Тие
полесно се заморуваат, и овие фактори предизвикуваат поголемо дејство на стар и слаб
организам.
- Намалувањето на способноста најчесто ја прати самокритичноста според нивната
здравствена состојба, не ги гледаат реално своите можности во сообраќајот, потешко ги
прифаќаат иновациите, помалку се информирани во врска со сообраќајот, делумно поради
осаменоста, повлеченоста и изолацијата;
- Кај постарите лица е намалена подвиженоста, телесната конституција, снага и
мобилноста, брзо се заморуваат, недоволно се подвижни и слабо ја одржуваат социјалната
врска. Неповолно влијае прекинот на управување со возилото, побавно се навикнуваат на
новите типови на возила. Во САД возачите над 70 години, просечно поминуваат 9300 км
(жените 4300 км), а возачите од 30 до 39 години 31000 км (жените 12600 км).44
- Ризикот од смрт и осетливоста на повредите, кај старите лице е поголем отколку кај
младите, односно претпруваат потешки последици. Стапката на смртност кај возачите
постари од 65 години е за 33 % поголема од возачите со 40 годишна старост во единица на
пројден пат.
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Графикон 4. Смртnи случaи во патниот сообраќај, во светот, 2002 година45

Возрасната група на постари возачи не претставува хомогена целина бидејќи меѓу
нив постојат големи индивидуални разлики кои се зголемуваат со текот на годините.
Смалувањето на способностите би било повеќе изразено, кога би немало помошни
механизми кај постарите возачи, со кои делумно се надоместуваат намалените
способности на постарите возачи. Потребен е само ограничен број на знаци за активност,
кои се умножуваат со созревањето и со учењето. Не е пожелно да се ограничуваат
старосните граници во поглед на дозволата за возење, освен кога непосредните фактори на
тоа упатуваат.

2.4.2. Искуство
Во сообраќајните незгоди со голем процент учествува и искуството, кое е во тесна
врска со возраста, и неговото влијание најмногу се прикажува на помлада возраст, кога се
прикажува незрелоста на младите (Графикон 5).

(Margie Peden, Richard Scurﬁeld, David Sleet, Dinesh Mohan, Adnan A. Hyder, Eva Jarawan and Colin Mathers
2004).
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Графикон 5. Веројатно дејство на искуството и возраста на незгодите во текот на работниот
период според податоците на ирските возачи на автобус 46

Во сообраќајот под поимот искуство се подразбира вештина за управување со
возило заради постигнување на безбедност во сообраќајот, како и способност возачот да се
приспособи спрема условите кои ги диктира сообраќајот во смисла на проценување на
сообраќајните ситуации.47
Искуството претставува големина на возачкиот стаж, односно се стекнува со
зголемување на бројот на годините на возење односно бројот на поминати километри на
управување на возилото во различни услови на возење. Бројот на сообраќајните незгоди е
најизразен на почетокот на стекнување на искуството, а се намалува со зголемување на
стажот.
Кај професионалните возачи во градскиот сообраќај најкритична е првата година на
возење и таа е скоро три пати поризична од петтата година на возење (Графикон 6).
Според некои податоци тоа е уште поизразено кај возачите на такси возилата, помладите
неискусни таксисти со краток стаж прават неколку пати повеќе незгоди од искусните
таксисти.
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(Milošević 1981) (Cresswell, Froggatt, 1963)
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Графикон 6. Однос помеѓу бројот на незгодите и
должината на стажот на возачи48

Графикон 7. Број на сообраќајните незгоди и прекршоци на возачите од 16 до 24 години според
1000 возачи во однос на разликите на полот49

Карактерот на влијанието на искуството најдобро се забележува кај помладите
возачи, кои созреваат со годините на возење и незгодите опаѓаат со зголемување на
искуството. Тоа најдобро може да се набљудува кај многу млади американски возачи
почетници. На големиот број од преку десетици илјади калифорниски возачи од 16 до 19
години забележано е благо опаѓање на бројот на незгодите на 1000 возачи после две
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(Milošević 1981) (Milošević 1965)
(Milošević 1981)(Harrington, 1972)

години на возење (Графикон 7. Број на сообраќајните незгоди и прекршоци на возачите од 16
до 24 години според 1000 возачи во однос на разликите на полот).
Како што се зголемува обемот на возење (поминати километри) со текот на
годините, бројот на незгодите опаѓа по поминати километри. Мажите прават два пати
поголем број на незгоди во однос на жените, бидејќи тие возат двојно повеќе, но имаат ист
број на незгоди по километар. Женските возачи прават два пати помалку прекршоци од
мажите. Бројот за направени прекршоци во текот на три години се менува, а зачестеноста
на прекршоците останува иста бидејќи се зголемува обемот на возење, а во четвртата
година прекршоците опаѓаат кај двата пола. Во текот на возењето помладите возачи учат
многу за начинот на безбедно возење, но нивните ставови кон сообраќајните правила
бавно се менуваат.

Графикон 8. Влијание на возачкото искуство врз индексот на случувањата (незгоди и
прекршоци) за различни годишни групи на германски возачи50

Кај обучувањето на помала возраст искуството побрзо се стекнува ( Графикон 8),
каде искуството прогресивно влијание на индексот на настаните (сите видови на незгоди,
поради кои возачите се казнувани и прекршоци на 100 возачи) кај возачите на разните
возрасни групи. Се покажа дека повеќе незгоди се случуваат во текот на првите периоди
на стекнување на искуство, доколку подоцна би се започнало со обуката за возење,
прилагодувањето на возењето е потешко. Во почетокот на возење е потребен поголем
напор и способност, постарите лица полесно расудуваат, но тоа не е доволно. Социјалната
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(Milošević 1981)(според Munschu, наведено од Shawove)

зрелост и личноста повеќе доаѓаат до израз во периодот кога веќе е стекнато доволно
искуство.
Не е доволно прифатена претпоставката дека со поголема вештина (искуство) на
возење би се намалувало бројот на незгоди. Возачите кои возат возила за трки прават
повеќе незгоди од нормалните возачи, бидејќи тие, иако имаат неспоредливо подобра
техника за возење, прават поризични маневри. При управувањето со трамвај, каде не е
потребна посебна техника за возење, доаѓа до прогресивно намалување на бројот на
незгодите во текот на годините на возење. Со тоа поверојатна е претпоставката дека со
годините на возење се стекнува посебна сообраќајна зрелост, која се прикажува во
сфаќањето и прилагодувањето на сообраќајната ситуација, стекнувањето на вештина за
возење под специфични услови (ноќе, по дожд, снег) и на други форми на сообраќајното
созревање.

2.4.3. Пол
Бројот на незгодите кај мажите и жените нема значајна разлика, ако се земе во
предвид обемот на возење (Графикон 7), но разликата е поголема кај начинот на
почитување на сообраќајните правила, бидејќи жените повеќе се придржуваат кон
сообраќајните правила отколку мажите, кој однос е забележан кај сите групи на возачи.
Статистички, мажите пропорционално повеќе учествуваат во незгоди отколку жените,
посебно во оние незгоди кои се од потешка природа, но, не постои сразмерен однос кај
сите мажи возачи во обемот на возење, во однос на жените возачи посебно во потешки
сообраќајни услови. Разликите во полот не се познати, бидејќи не постојат прецизни
статички податоци во однос на прикажувањето по километри на возење на мажите и
жените. Ако постојат разлики потребни се сосема различни начини на сузбивање посебно
во начинот на обука.
Од истражување направено од авторот (Al-Balbissi 2003), пресметани се стапките на
незгоди за секој пол посебно, каде односите се претставени како број на годишни незгоди
на 1000 возачи за еден пол (машки или женски) и стапки на незгоди на 1000 возачи за
километар.

Табела 3. Годишна стапка на незгоди во однос мажи/жени возачи51

Машки
Година

Број на
незгоди

Женски

Стапка на
незгода (СН на
1000 возачи)

Стапка на
незгоди

Стапка на
незгода (СН на
1000 возачи)

Сооднос
машки/женски

1

2,341

18.07

196

7.22

2.50

2

2,307

15.83

85

3.55

4.46

3

2,156

14.47

37

2.12

6.83

16.12

—

4.30

4.60

—

318

—

—

—

Просечно
Вкупно

6,804

Табела 4. Прилагодена годишна стапка на незгоди во однос
мажи/жени возачи на пројдени километри52

Година

Машки

Женски

Стапка на незгоди

Стапка на незгода (СН
на 1000 возачи за
километар)х 10-4

Стапка на незгода (СН
на 1000 возачи за
километар)х 10-4

Сооднос машки/женски

1

10.39

5.11

2.03

2

9.48

2.83

3.35

3

8.77

3.90

2.25

Просечно

9.55

3.95

2.42

Меѓу мажите и жените постојат разлики во некои способности и особини.
Најочигледна е разликата во физичката способност, која е два пати послаба кај жените во
однос на мажите или ако се прикажува во однос на телесната тежина, тој однос е 60 % во
корист на мажите. Мажите се поиздржливи, и се подобри во однос на брзината на
одговорот и во перцептивно-моторните задачи, каде информациите се дадени преку
инструментални покажувачи. Тие разлики не се менуваат со возраста. Од друга страна,
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(Al-Balbissi 2003)
(Al-Balbissi 2003)

жените се подобри во вештината на рацете, каде се потребни фини движења на прстите во
задачите каде е потребна обработка на информациите преку симболички и семантички
материјал. Општо е познато дека жените на сите возрасти побавно се обучуваат и потешко
ги стекнуваат првите искуства во возењето.
Кај мажите се развиени оние особини кои се карактеристични за возачите кои почесто
прават незгоди. При симулирано возење утврдено е дека тие возат блиску до средишната
линија, возат побрзо и со поголема застапеност на користење на педалата за гас. Кај
жените пред се се карактеристични поголемо внимание и критичност во сообраќајните
ситуации со многу побавно возење, како резултат на што е помала застапеност на жените
во тешки сообраќајни незгоди. Жените многу повеќе ги почитуваат сообраќајните правила
поврзани со безбедноста и правилното одвивање на сообраќајот. Исто така и други
особини ги прават жените помалку склони кон незгоди, како на пример, тие помалку пијат,
повеќе се осетливи и се помалку екстравертни. Поточно и ако се претпостави дека постои
разлика во помалата склоност на жените возачи, тогаш тоа му се припишува на разликите
на особините, а помалку во способностите.

2.4.4. Вид
Преку видот се прима големо количество на информации во текот на возењето, и
постојат бројни функции на видот кои се од посебно значење за безбедноста при возењето,
како што се: видното поле, забележување на длабочината и бојата, адаптација
(прилагодување) на темнина, острината на видот, итн.
Видното поле во извесна мера е и ограничено од возилото. Видното поле поголемо
значење има при разните вкрстувања и во други ситуации, меѓутоа корелацијата на
ширината на полето со незгодите не даваат потврдни резултати. Заклучено е дека на
крстосниците сударите не се секогаш на онаа страна на која видот е ограничен.
Пореметувањето на забележувањето на боите припаѓа во една од најпроучуваните
функции на видот со незгодите но, и покрај тоа не е познат нејзиниот однос со незгодите.
Многу истражувања укажуваат на тоа дека возачите со пореметување во забележувањето
на бои не прават повеќе незгоди отколку останатата возачка популација. И покрај тоа,
забележувањето на бои е едно од способностите што се тестира кај возачите, бидејќи
неговата улога без сомнение е значајна за брзо и точно забележување на сообраќајната
сигнализација. Забележувањето на длабочината врз основа на бинокуларниот вид е
потребно за перцепција на растојанието меѓу возилата и за забележување на геометријата
на патот. Бидејќи со бинокуларниот вид, длабочината се забележува на кратко растојание,
разликата меѓу едното или двете очи во проценката на длабочината на поголеми
растојанија непостои. Најверојатно поради тоа извесни резултати покажуваат дека
послабиот стереоскопски вид нема врска со поголемата застапеност на незгодите.

Слика 4. Зависност на ширината на видното поле од брзината на движење

Колку јасно ќе се види предметот зависи од острината на централниот и
периферниот вид, што всушност е најзначајната функција на видот. Бројните истражувања
на статичката острина на видот со незгодите даваат поповолни резултати отколку за
другите функции на видот. Заклучено е дека меѓу острината на видот и незгодите постои
ниска корелација, која достигнува до 20. Исто така, постојат податоци дека возачите со
послаба острина на видот прават повеќе незгоди отколку возачите со добра острина на
видот. Подоцнежните истражувања на повеќе десетина илјади возачи во некои држави во
САД покажаа дека возачите со три или повеќе незгоди слабата острина на бинокуларниот
вид како причина се јавува кај два пати поголем број на возачи. Меѓутоа, за безбедно
возење сигурно е поважна динамичката острина на видот, што е утврдено на големиот
пример од повеќе илјади калифорниски возачи.

Слика 5. Зависност на ширината на видното поле од брзината на движење

Постои потреба класичните мерки на видот да се заменат со мерки кои повеќе се во
врска со возењето. Забележувањето на подвижните тела секако е поблиску до реалната
ситуација на возење. Покрај динамичката острина на видот за возачите значајна е и
способноста за брзо и точно свртување на погледот на информативните полиња. Познато е
дека набљудувањето на видната сцена се врши селективно бидејќи постои диференцијална
осетливост во центарот и на периферијата на мрежницата. При тоа видно пребарување
потребна е вештина која се стекнува со вежбање. Способноста за брзо и точно насочување
на очите на одредени места од видното поле може да се мери. Утврдено е дека оние кои на
тестот се побавни во насочувањето на очите кон целите кои се јавуваат неочекувано на
периферијата на полето прават повеќе незгоди. Исто така, заклучено е дека незгодите кои

се случуваат ноќе се во врска со острината на видот при ниско ниво на осветленост, а не
при дневното ниво на осветленост. Сето тоа говори дека способностите на видот, кои се
мерат со специфични тестови, се во врска со посебните типови на незгоди.

2.4.5. Психомоторни способности
Управувањето со возило е перцептивно-моторна вештина, и бројните истражувања
покажуваат дека сложените психомоторни способности се тесно поврзани со незгодите.
Од друга страна поврзаноста на времето на реакција со незгодите е мала. Кога ќе се
вклучат нови моменти во времето на реакција, како и навремено даден одговор на
настанатите сигнали, потоа, аспектот на свесното однесување или реакција на повеќе
сигнали, тогаш поврзаноста со незгодите е поголема. Посебно времената реакција може да
има прогнозирана вредност ако се набљудува заемниот однос меѓу перцептивните и
моторните елементи кои го сочинуваат. Константирано е дека лицата кои брзо реагираат, а
се побавни на перцептивните тестови прават повеќе незгоди. Слично е утврдено и во една
студија за посебните видови на незгоди кои настануваат при судар од назад. Возачите кои
често се судирани од назад побавно реагираат на светлосните сигнали но, брзо го
изведуваат моторниот одговор, имаат т.н. несинхронизиран модел на реакција.
Табела 5. Должина на времето на реакција во зависност од одредена ситуација53
Начин на
движење

Вид на сигнал

Положба пред примениот
сигнал

Во место

Звучен сигнал

Нога на педалот на сопирачката

0,24

Во место

Светлосен сигнал

Нога на педалот на сопирачката

0,26

Во место

Стоп светло

Нога на педалот на сопирачката

0,36

Во место

Звучен сигнал

Нога на педалата за гас

0,42

Во место

Светлосен сигнал

Нога на педалата за гас

0,44

Во место

Стоп светло

Нога на педалата за гас

0,52

Во движење Звучен сигнал

Нога на педалата за гас

0,46

Во движење Стоп светло

Нога на педалата за гас

0,68

Во движење Стоп светло

Нормално возење

0,82

Во движење На забавување без стоп
светла

Возач припремен

1,34

Во движење На забавување без стоп

Нормално возење

1,65
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(Milić 2007)

Време на
реакција (s)

светла

Сложените психомоторни способности, во кои во извесна мера се вклучени и
менталните функции, се во непосредна врска со незгодите. Се покажало дека разните
психомоторни способности, точноста на одговорот на сложените изборни реакции на
другите психомоторни функции се поврзани со незгодите. Сложените психомоторни
функции кои се мерени со помош на различните тестови покажуваат доста висока
корелативна поврзаност при големиот број на истражувања.

2.4.6. Интелегенција и посебни способности
Корелационите односи на интелегенцијата со незгодите не може да бидат
исклучиво од линеарен карактер, тие се многу ниски. Логички, тешко може да се
претпостави дека разликите во интелегенцијата не се во врска со незгодите. Лицата со
намалена интелегенција се неспособни за безбедно управување во денешните многу тешки
услови на сообраќај, имаат неадекватно однесување, тешкотии во сфаќањето и брзо
интерпретирање на сообраќајните ситуации.
Логичката претпоставка дека возачите со висока интелектуална способност се
најдобро прилагодени бидејќи барањата на возењето се од таков карактер што не
одговараат на нивните потенцијални можности, и тоа дека ги доведува до поголема
надразливост и може да ги направи склони кон незгоди, нема емпириска потврда.
Не значи дека лицето со просечна интелектуална способност е сигурен возач. Во
сообраќајните незгоди значајна е улогата на интелегенцијата како фактор, но не може
целосно да се прецизира точно кое ниво е потребно. Тоа делумно е условено и од социоекономските карактеристики на популацијата на возачи. Забележано е дека возачите кои
не се интегрирани во индустриската, односно современата урбана и сообраќајна
цивилизација ризикуваат да имаат повеќе незгоди, ако конкретната интелегенција им е
пониска.
Некои студии покажале дека механичките и просторните способности се во потесна
врска со незгодите отколку интелегенцијата. Утврдено е дека механичкото сфаќање е
повеќе потребно кај возачите на товарни моторни возила со приколки и автобуси, отколку
кај возачите на лесни моторни возила. Способноста за просторно забележување, посебно
на предмети кои се во движење е една од поважните способности за снаоѓање и
прилагодување во сообраќајната ситуација. Тоа го потврдуваат извесни резултати кои
укажуваат на високата корелациона врска со резултатите од тестовите на просторните
односи со незгодите на возачите.
Со подоцнежните истражувања истакната е улогата на перцептивниот стил како
фактор за незгодите и однесувањето на возачите во разни сообраќајни ситуации. Во врска

со безбедноста на возачите проучувана е една посебна фигуративно-перцептивна
способност „зависност од поле“, под која се подразбира способност со која луѓето можат
да забележат предмети втиснати на основата. Постојат лица кои се „независни од поле“ и
многу лесно откриваат предмети, без разлика на каква сложена позадина се наоѓаат, додека
тие кои се „зависни од поле“ преовладува организацијата на полињата и тие имаат големи
тешкотии да ги откријат предметите на подлогата. Со помош на тестот „скриени фигури“
во кој врз основа на времето на откривање на едноставни фигури, кои се скриени во
сложена целосна фигура, се одредува степенот на зависност од поле. Инаку, оваа
фигуративно-перцептивна способност најмногу се испитувала преку забележување на
вертикалните линии, во посебен тест за ситуациите, што е во врска со просторната
ориентација, каде покрај видните учествуваат и вестибуларните информации. Зависноста е
поизразена ако при проценувањето на вертикалната положба на потпирачот се бара во
видното поле, а не во сопственото перцептивно-просторно искуство.
Возачите во текот на возењето, постојано се наоѓаат во ситуација брзо да ги
откриваат предметите во многу динамичко видно поле, со користење и на другите
информации добиени од сетилата, а леснотијата со која тие го прават тоа во голема мера ја
одредуваат нивната способност и сигурност на управувањето. Возачите кои потешко ги
разликуваат предметите од основата се среќаваат со бројни проблеми во возењето при
гледањето на патот и сообраќајните знаци, пешаци или други скриени предмети кои можат
брзо да се појават во полето на возачот, и најмногу прават незгоди и прекршоци, бидејќи
потешко го откриваат текот на развојот во критична ситуација, побавно одговараат на
сообраќајните знаци и не успоруваат на време при пребрзото возење во колона. При
возење во колона на челното возило, возачите „независни од поле“ го успоруваат кочењето
ако им е оневозможено гледањето на предното возило. Потешкотиите со кои се сретнуваат
возачите „зависни од поле” во возењето сигурно дека ги прават овие возачи склони кон
незгоди. Според некои истражувања на движењето на очите кај возачите зависни од поле,
се разликуваат од останатите во начинот на потрагата со видот во полето. Кај нив
забележано е подолго време на фиксирање на прием на информации, а посебно
несоодветен модел на фиксација на очите со ситуацијата.

2.4.7. Личност
При разгледувањето на личноста на возачот, најчесто се тргнува од прифатената
типологија на личности. Со различните техники за испитување на личноста се мерат
различните особини на личностите и нивните интеркорелации се добиваат повисоки
редови на организација на личноста, кои ја претставуваат неговата структура. Тие добиени
димензии претставуваат основи на нашето однесување и ја сочинуваат основната
структура на личноста добиена по пат на факторска анализа. Едно од современите
теориски сфаќања за структурата на личноста, кое е земено и за типологијата на личноста
на возачите, е Ајзековото теориско сфаќање, според кое основната структура на личноста

ја сочинуваат две основни димензии екстравертност-интравертност (Е) и невротичностемоционална стабилност (Н). Оваа структура на личноста има биолошка основа бидејќи
освен во објективното однесување се забележува и во физиолошките карактеристики.
Посебно екстравертноста се карактеризира во отвореното темпераментно
однесување според околината, прикажувајќи го тоа преку импулсивност, социјабилност и
низ оптимизам. Во јужноафриканската студија за незгодите на возачите, оваа типологија
се покажала како погодна теориска основа за објаснување на личноста на возачот со и без
незгоди. Во однос на двете основни димензии кои се правоаголно поставени, со просторно
распределени помалку независни особини кои му припаѓаат на таа координата на
просторот, произволно се одредени полињата во кои би припаѓале возачите со многу лош,
лош, непознат и добар ризик. Четиристепената скала на критериуми за незгоди одредена е
според просечните денови меѓу незгодите. Возачите кои се повеќе склони кон незгоди
претежно се невротични и интравертни личности со особините кои се претставени во тој
дел. Добри и сигурни возачи се оние кои се емоционално стабилни и интровертни
личности. Ваквиот теориски модел на типологија на личностите на сигурни и ризични
возачи проверуван е на помала група на возачи кои се испитувани со помош на проектни
тестови. Со посебна анализа е одредено за секој возач според неговите особини на
личноста, заситеност во факторите, на просторните положби, неговиот чекор на незгоди со
формата на обележување.

2.4.8. Социјални фактори и ставови
Со особините на личноста се врзани разни социјални фактори кои влијаат на
незгодите. При разгледувањето на нивната улога се поаѓа од тоа дека возењето е една
форма на социјална интеракција и дека безбедноста при возењето во голема мера зависи од
прифатеноста на правилото за однесување во сообраќајот, кое различно е одредено во
разни земји, не само поради техничките и економските услови, туку и поради разните
социјални фактори е сфатено во најширока смисла. Меѓу останатото, постои различен
третман на прекршителите и различно однесување и ставови на возачите покрај некои
општо прифатени интернационални правила за регулација на сообраќајот. Освен тоа, кога
се знае дека различните карактеристики на личноста се во различна врска со бројот на
незгоди, тогаш се претпоставува дека различните луѓе кои во национален и етнички поглед
прават целина исто така предизвикуваат значајни разлики во бројот на незгоди, која може
да им се препише не само на техничките, социо-економските или превентивните мерки,
туки и на самото однесување на возачите во одредената популација. Одредени национални
групи се поимпулсивни или помалку дисциплинирани, што создава поголема веројатност
да имаат незгоди. Постојат разни фактори кои доведуваат до сознавање на различните
услови на возење во разните средини но, брзиот развој на сообраќајот дејствува на тој
начин што тие разлики се повеќе се намалуваат.
Ставот спрема оние кои почесто прават незгоди изгледа дека во многу земји

коренито се менува. Со оглед дека еден дел од популацијата на возачи кои често прават
незгоди ги претставува оние кои што веќе погрешиле во разни други општествени норми, а
тие ставови насочени се кон тоа да истите се третираат многу поостро. Меѓутоа, постојат
ставови кај возачите кои се целосно неприфатливи, како што е ставот дека до незгода
доаѓа случајно. Некои професионални возачи незгодите им ги припишуваат на разните
грижи, лошата среќа, недостаток на вештина и други помалку значајни фактори. Делумно
таквите ставови се резултат на ниското ниво на образование на професионалните возачи и
нецелосната обука. Различни ставови постојат во поглед на причините и можностите за
спречување во однос на заразните болести и незгодите, што се покажало при
испитувањето на нашата популација.
Подобрата обука, информираноста и репресивните мерки можат да придонесат во
промената на ставовите кои се менуваат со возраста. Во популацијата на возачи кои често
прават незгоди се наоѓаат оние кои се социјално неприлагодени, меѓутоа, не постојат
соодветни казнени и други мерки кои се ефикасни за нив. Казнените мерки најголемо
влијание имаат врз возачите кои покажуваат особини како што се агресивност, недоволна
зрелост и емоционална нестабилност, а тие претставуваат многу голем дел од
популацијата на возачи бидејќи меѓу нив во голем дел се наоѓа младата возрасна група на
возачи. Еден од основните принципи при нацртот на казнениот систем е да
индивидуалната казна биде во согласност на одговорноста која треба да ја проценува
самата популација на учесници во сообраќајот. Во тој случај казната како психолошко
потиснато средство ќе го има саканото влијание врз однесувањето. Казната во психолошко
значење претставува негативен појачувач кој предизвикува однесување за избегнување и
може да има значајно влијание врз оденсувањето.

2.4.9. Здравствена состојба
Здравствената состојба влијае на појавата на незгоди, иако не постојат доволно
емпириски податоци за поврзаноста на незгодите со разните акутни и хронични болести на
возачот. Секоја болест која е од полесен карактер ја намалува свесноста, способноста за
забележување, координацијата, а со тоа ја зголемува веројатноста да се доживее незгода,
но, тешко е да се оцени кога лошата здравствена состојба ја условила незгодата. Кај
индустриските работници е заклучено дека корелацијата меѓу бројот на незгоди и
застапеноста на посетите на болница е мала, но, значајна. Во индустриски услови
забележано е дека лицата кои се склони кон незгоди имаат многу повеќе денови на
отсутност поради боледување во однос на другите работници.
И покрај многубројните истражувања сеуште не постојат реални податоци за
учеството на разните акутни и хронични болести при незгодите. Со незгодите со
поврзуваат неколку хронични болести, како што се дијабетисот, крвниот притисок,
епилепсијата, разните нервози, лесните локомоторни пореметувања и др. Посебно се

истакнува повременото губење на свеста во текот на возењето кај возачите кои најчесто се
болни од епилепсија. Тешко е да се процени изложеноста на болните возачи во текот на
возењето. Освен тоа, веројатно дека влијанието зависи од степенот на заболувања и
начинот на прилагодување на возењето на возачите на здравствената состојба. Некои
податоци покажаа дека возачите кои имаат висок крвен притисок прават два пати повеќе
незгоди од останатите возачи. Во секој случај, здравствените и психијатриските аспекти
треба да бидат многу повеќе и потемелно проучувани. Сегашната медицинска ориентација
повеќе е насочена кон испитување на оние кои треба да добијат возачка дозвола, што
очигледно претставува потесен проблем во превенцијата на незгодите.

2.4.10. Алкохол
Без сомнение алкохолот најмогу доведува до сообраќајни незгоди. Процентот на
учество на алкохолот во сообраќајните незгоди во некои земји достигнува скоро 50 %.
Алкохолот предизвикува тешки сообраќајни незгоди кај помладите неискусни возачи. Со
оглед на високиот процент на застапеност на влијанието на алкохолот како причина за
случување на сообраќајните незгоди, како и тоа што е во врска со другите аспекти на
социјалното однесување, аклохолот претставува проблем од општествено значење.
Алкохолот за разлика од храната многу брзо се апсорбира и раствора во течноста на
ткивата, така да во крвта се јавува после неколу минути од внесувањето. Концентрацијата
на алкохолот брзо расте, до два часа од внесувањето, кога почнува постепено да опаѓа во
текот на 18 часа. На слика 6 графички е прикажано како на концентрацијата на алкохолот
во крвта влијае и брзината на конзумирање на алкохолот. Покрај количината и начинот на
земање на алкохолот на брзината на апсорпција влије и видот на пијалокот, видот и
количеството на храна, пушењето и разните индивидуални особини, посебно тежината.
Пушењето ја одржува високата концентрацијата на алкохол во крвта, а разните седативи и
стимулатори го влошуваат дејството на алкохолот.

Слика 6. Однос на концентрацијата на алкохолот во крвта
според начинот на конзумирање

Апсорбираното количество на алкохол кое се наоѓа во крвта брзо се пренесува во
останатите делови на телото, посебно во оние кои се богати со крвни садови. Во мозокот
алкохолот побавно стигнува, но, подолго останува. Концентрацијата на алкохолот во
мозокот е во линеарен однос со неговата концентрација во крвта, па затоа е подобро
директна проценка од крвта. Освен тоа, количеството на алкохол може да се процени
преку урината или здивот, преку бројни хемиски тестови. Количеството на алкохол во
крвта најпрецизно се изразува со односот на тежината на алкохолот во даденото
количество на крв (мг/100мл). Меѓутоа, претежно се изразува како процент на алкохолот
во однос на тежината, што во суштина е исто. Најчесто познати мерки за концентрација на
алкохол се 0.5, 1.0 и 1.5‰. При концентрација од 0,5 ‰ зачестеноста на појава на незгоди е
слична како кај возачите кои не пиеле. Меѓутоа, со зголемување на концентрацијата на 0,6
‰ веројатноста е 2 пати поголема отколку кај трезните возачи, а со 1.0 ‰ на
концентрација на алкохол постои 6 пати поголема веројатност отколку кај возачите без
алкохол во крвта. Меѓутоа, во принцип со зголемување на концентрација над 0,5 ‰
ризикот многу се зголемува, така да над 1.0 ‰ ризикот е поголем за неколку пати, за да
над 1.5 ‰ ризикот би бил скоро 10 пати поголем отколку во трезна состојба.
Поврзаноста на незгодите со алкохолот може да се анализира преку дејството на
алкохолот врз однесувањето. Владее уверувањето дека алкохолот засилува бројни
функции иако има повеќе депресивна улога. Нема одредени модели на однесување при
различните стадиуми на интоксикација но, се воочуваат карактеристичните промени во
функциите кои се значајни за возењето. При ниски нивоа на интоксикација зафатени се
перцептивните и функциите на видот, при средни нивоа зафатени се повеќе функции на
сознавање и одлучување, а при највисок степен од 1.5 ‰ зафатени се моторните функции и
организацијата и координацијата на движењето. До критичната концентрација на алкохол
до 0.5‰ можно е да се надополнат пореметувањата кои можат да се јават во однесувањето.
Со зголемување на количеството на алкохол во крвта над таа критична граница се
зголемуваат пореметувањата во возачкото однесување скоро во логаритамска функција, па
не можат да се надоместат.
Алкохолот прво влијае на функциите на сознавање. Послабото забележување често
е проследено со краткотрајни несвесни периоди кога не се забележува и возачот не е
свесен дека се појавуваат тие периоди. Под влијание на алкохолот се појавува јако
стеснување на видното поле, а движењата на очите се помалку застапени па, и
насочувањето на вниманието не е навремено. Тие промени се доста значајни за оние
возачи кај кои свесноста е основна. Менталните функции како што е памтењето на
поблиски случаи, а посебно критичкото расудување, се пореметени. При повисоките нивоа
на алкохол тие промени јасно се забележуваат во моторното однесување, говорот и
возењето. Овие промени се проследени со зголемено самоохрабрување, па доаѓа до
поголема неусогласеност на способностите и можностите. Под влијание на алкохолот
доаѓа до промени во емоционалното однесување и се чувствува помала одговорност.

Табела 6. Процент на незгоди и релативен ризик од алкохолот во крвта
% од 2015
% на алкохолот % од 432 возачи со
возачи без
во крвта
незгоди
незгоди

до 0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0

77,5
7.1
4.0
11.3

Размер на
возачи со и
без незгоди

91.3
5.4
1.9
1.4

85
1.31
2.1
8.1

Релативен
ризик за
незгоди

1.0
1.5
2.5
9.7

Алкохолот всушност ги потенцира сите лични недостатоци во способностите и
особините на личноста, што се одразува на безбедноста на возењето. Постои реципрочна
условеност, така да извесни пореметувања на личноста создаваат некоја предиспозиција за
почесто и прекумерно земање на алкохол. Луѓето кои многу често пијат обично се луѓе со
социопатски тенденции кои се обидуваат на тој начин да ги решат своите проблеми,
бидејќи пијанството всушност е една форма на бегање од реалноста.
Според навиките за пиење и однесување на возачите можат да се поделат на три
категории. Во првата категорија спаѓаат возачите кои се осетливи на алкохол, кои не го
пијат или го пијат во мали количества. Тука спаѓаат оние кои поретко и повнимателно
пијат во друштво, но, се доста одговорни и не ги преминуваат дозволените граници на
безбедно возење. Во втората група спаѓаат оние кои често пијат во друштво и ги
преминуваат дозволените граници. Тие се најприсутни во сообраќајот и претставуваат
голем проблем. Третата група се хронични алкохоличари кои пијат во секое време и се
зависни од алкохол. Тоа е најопасната група на возачи и покрај тоа што тие возачи се
обидуваат да не пијат кога возат. Во поглед на ограничувањето и спречувањето на
алкохолизмот постојат различни пристапи меѓу земјите, што зависи од навиките и ставот
спрема оние кои конзумираат алкохол. Најчесто дозволениот минимум на алкохол во
крвта е условен од други причини кои не се во непосредна врска со безбедноста на
сообраќајот. Само така можат да се разберат поголемите дозволени концентрации од 0.5 ‰
како што е случај во Англија од 0.8 ‰ или во некои држави во САД од 1.0-1.5‰.
Ограничувањето на дозволениот минимум и строгата контрола е неопходна превентивна
мерка иако таа во суштина не го решава проблемот.

2.5.

Анализа на безбедноста во сообраќајот во Р.М.

2.5.1. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ
Со 79 лица загинати во сообраќајни незгоди на милион жители во 2012 година,
Македонија е рангирана како петнаесетта од 28 земји членки на ЕУ, односно отприлика на
средина и на тој начин претставува граница меѓу земјите членки и земјите кандидати.

Индикаторот на морталитет го пречекорува просекот од 16 % на ЕУ. Стапката на смртност
во земјата го преминува просекот од 23 % од ЕУ. Во последните неколку години,
Република Македонија во споредба со земјите кои и се придружија на ЕУ после 2004
година е подобрена. Во текот од 2009 година до 2014 година во сите земји од ЕУ е
намален бројот на смртни случаи на патиштата во просек за 36 %, додека во Македонија,
намалувањето на бројот на загинати е нешто понизок во истиот период, поточно за 32 %.
Во 2013 година бројот на сообраќајни незгоди со загинати е поголем.
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Графикон 10. Преглед на вкупниот број на сообраќајни незгоди со тешки последици

Учеството на бројот на загинатите лица во урбаните средини во однос на вкупниот
број на загинати е во просек од околу 44 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди со
загинати лица (Графикон9). Додека бројот на сообраќајните незгоди со тешки последици за
период од 2009 до 2013 година, кои се случиле во урбани средини е во просек од околу
73% (Графикон 110).

Најчест причинител на сообраќајните незгоди со загинати лица е брзото возење,
кое учествува во вкупниот број на сообраќајни незгоди со загинати лица со околу 44 %.
Втора причина за предизвикување на незгодите е недржење на страна и правец на
движење која учествува во просек од околу 17 %. Пешаците учествуваат со околу 8 % од
вкупниот број на причини за сообраќајни незгоди .
Најчест причинител на сообраќајните незгоди со тешки последици е брзото возење,
кое учествува во вкупниот број на сообраќајните незгоди со тешки последици со околу 30
%. Друг причинител за случувањето на незгодите е непочитувањето на правилата за
првенство на минување во просек од 16 %, потоа недржење на страна и правец на движење
кој учествува во просек од околу 11%. Неправилното движење со 11% и возење под дејство
на алкохол со 4%.54
Табела 7. Најчести причини за предизвикување на сообраќајни незгоди
со потешки последици
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Брзо возење

54

451 641 714 704 990

1124 1431 1461 1238 1219 1260 863 929

Непочитување на правила на првенство на минување 198 206 267 273 419

578 653 757 746 745 738 602 652

Управување под дејство на алкохол

81

124 123 129 143

102 140 133 155 132 160 138 144

Недржење страна и правец на движење

107 136 162 199 231

295 342 423 467 492 551 649 682

Непрописно движење и свртување

140 152 193 171 297

380 468 539 580 511 432 435 480

Непрописно престигнување

67

175 219 231 206 201

Останати грешки на пешаците

256 272 365 376 583

Вкупно

1300 1628 1926 1987 2821 3313 4037 4403 4357 4226 4463 4111 4236

Извор: МВР на РМ

97

102 135 158

659 784 859 965 926 1322 1424 1349

Графикон 11. Најчести причини за предизвикување на сообраќајни незгоди
со потешки последици

Графикон 12. Најчести причини за предизвикување на сообраќајни незгоди
со потешки последици

Графикон 13. Причини за сообраќајни незгоди за период 2001-2013 година

За потребите за состојбата на безбедноста на сообраќајот во различните делови на
Р. Македонија, превземени се податоци од полициските станици во Р. Македонија.
Податоците кои се земени се однесуваат на прекршоци кои ги прават возачите во и надвор
од населено место и на автопатиштата за период 2010-2014 година (Табела 8).

Одбивање на
првенство на
минување

Погрешно
движење,
свртување

Останати
прекршоци

6,7%

12,9%

4,5%

2,3%

9,3%

2,9%

1,6%

0,6%

1,2%

1,5%

36,7%

2011

6,1%

10,3%

8,1%

17,5%

5,0%

2,8%

7,2%

3,0%

1,0%

0,6%

1,6%

1,4%

35,3%

2012

4,9%

11,6%

9,3%

20,1%

4,9%

2,5%

6,3%

2,5%

0,9%

0,8%

1,4%

1,8%

32,9%

2013

7,4%

12,3%

10,9%

17,8%

5,6%

2,1%

5,1%

2,6%

1,1%

1,0%

1,2%

1,1%

31,8%

2014

10,6%

13,2%

12,3%

12,6%

6,2%

3,0%

3,5%

3,2%

0,7%

0,9%

0,7%

0,5%

32,4%

8,0%

11,3%

9,3%

16,0%

5,2%

2,5%

6,5%

2,8%

1,1%

0,8%

1,2%

1,3%

34,0%

Во и вон нас.
место
Вкупно

Автопатишта

Вкупно

престигнувањ
е
Неправилно
држење страна
и правец на
движење

Управување под
дејство на
алкохол

9,3%

Неправилно
движење на
пешаците

Неправилно
запирање и
паркирање

10,5%

Техничка
неисправност
на возила
Непочитувањ
е на
сообраќајни
знаци

Возење без
возачка
дозвола

2010

Год.

Пречекорува
ње на
ограничување
на брзината

Користење на
нерегистрира
ни возила

Табела 8. Најчести прекршоци за период од 2010-2014 во Р.Македонија (извор МВР на РМ)

2010

20,7%

9,5%

5,6%

3,0%

2,3%

4,7%

0,0%

3,1%

5,2%

0,0%

0,3%

0,0%

45,5%

2011

8,2%

11,4%

7,3%

1,9%

3,0%

1,7%

0,0%

3,4%

8,4%

0,1%

0,2%

0,0%

54,3%

2012

9,4%

15,2%

9,1%

0,7%

3,7%

5,8%

0,5%

2,3%

4,9%

0,0%

0,3%

0,0%

48,1%

2013

17,3%

16,0%

10,7%

0,5%

4,5%

4,9%

1,2%

1,8%

6,9%

0,1%

0,1%

0,0%

35,7%

2014

17,8%

12,0%

8,6%

0,4%

4,8%

6,0%

1,5%

2,1%

8,5%

0,2%

0,3%

0,0%

37,7%

Вкупно

15,2%

12,4%

8,0%

1,4%

3,6%

4,6%

0,6%

2,6%

6,8%

0,1%

0,3%

0,0%

44,3%

2010

12,5%

9,3%

6,5%

11,0%

4,0%

2,7%

7,5%

2,9%

2,3%

0,5%

1,1%

1,2%

38,4%

2011

6,5%

10,5%

8,0%

14,6%

4,6%

2,6%

5,8%

3,1%

2,4%

0,5%

1,4%

1,2%

38,9%

2012

5,6%

12,2%

9,3%

17,1%

4,7%

3,0%

5,4%

2,5%

1,5%

0,6%

1,2%

1,5%

35,3%

2013

9,2%

13,0%

10,9%

14,6%

5,4%

2,6%

4,4%

2,5%

2,1%

0,9%

1,0%

0,9%

32,5%

2014

12,1%

13,0%

11,6%

10,1%

5,9%

3,6%

3,1%

3,0%

2,3%

0,8%

0,6%

0,4%

33,5%

9,4%

11,5%

9,1%

13,3%

4,9%

2,9%

5,4%

2,8%

2,1%

0,6%

1,1%

1,0%

35,9%

Вкупно

Од табелата може да се види дека има разлика во однос на причинителите на
сообраќајните прекршоци, кои се однесуваат во населено и вон населено место (локалните
патишта) каде најчести прекршоци се: неправилно запирање и паркирање со 16 %,
користење на нерегистрирани возила со 11,3 %, возење без возачка довзола со 9,3 %,
пречекорување на брзината со 8 %, непочитување на сообраќајни знаци 6,5 %, и други. На
автопатиштата и магистралните патишта, најчести прекршоци се: пречекорување на
брзината со 15,2 %, потоа користење на нерегистрирани возила со 12,4%, возење без
возачка дозвола 8%, престигнување 6,8%, итн (Графикон 4).

Графикон 14. Најчести прекршоци направени во период од 2010 до 2014 година

Има разлики во правењето на сообраќајни прекршоци, во ниво на државата и во ниво
на одреден регион. На пример податоците земени од СВР Тетово, кое ги вклучува градовите
Тетово и Гостивар, се различни од другите региони (Error! Reference source not found.9).
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управување возило
под дејство на
алкохол

Непрописно
запирање,
паркирање

Управување возило
без возачка дозвола

Година

Употреба на
нерегистрирани
возила

Пречекорување на
дозволена брзина

Табела 9. Најчести прекршоци направени во локалните патишта во СВР Тетово

2010

5,7%

7,6%

4,2%

13,2%

0,5%

4,4%

24,2%

2,7%

0,7%

0,5%

2,5%

0,6%

33,1%

2011

3,0%

7,7%

8,2%

19,7%

0,7%

6,4%

22,5%

0,5%

0,4%

0,4%

3,3%

0,3%

26,9%

2012

2,2%

7,6%

8,8%

24,4%

0,5%

3,5%

20,0%

0,6%

0,2%

0,3%

2,8%

0,5%

28,9%

2013

2,4%

8,5%

10,3%

26,5%

0,7%

3,5%

19,7%

0,8%

0,3%

0,7%

3,3%

1,2%

22,1%

2014

5,1%

13,6%

10,5%

19,2%

2,0%

6,9%

4,8%

0,6%

0,5%

0,3%

0,4%

0,1%

36,2%

3,8%

8,9%

8,2%

20,1%

0,9%

5,0%

18,5%

1,1%

0,4%

0,4%

2,4%

0,5%

29,8%

Вкупно

Имајќи ги во вид претходно наведените, можат да се издвојат клучни проблеми за
безбедноста на сообраќајот во Р.Македонија, а според редоследот на клучните области кои
треба да се истражуваат во смисла на дефиниарње на индикатори за следење на
безбедноста на сообраќајот (Табела 10).
Табела 10. Редослед на клучните проблеми на безбедноста во сообраќајот
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.

Клучен проблем за
% од СН со
безбедноста на сообраќајот загинати лица
Брзина
Страна и правец на движење
Првенство на минување
Неправилно движење
Алкохол

44
17

% од СН со
тешко
повредени
30
11
16
11
3

% од сторените
прекршоци
15
2
3
3
8

Се разбира дека претходната анализа е заснована на науката, но примената на
соодветните мерки, и конечно дефинирање на клучните проблеми зависи од
расположливите средства на локалната власт, ќе зависи од додатните анализи на
трошоците и користите, односно трошоците и ефикасностите и се разбира ќе зависи од
некои други влијанија (резултати на некои други анализи, политички влијанија, и др.).

3. ДЕФИНИРАЊЕ И ОПИС НА ИНДИКАТОРИ
3.1. МЕТОДИ ЗА МЕРЕЊЕ НА НАЈВАЖНИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО
СООБРАЌАЈОТ

Еден од современите пристапи коишто најмногу ветуваат е следењето на
безбедноста на сообраќајот со индикатори за безбедноста на сообраќајот (како додаток на
следење на сообраќајните незгоди, повредените и загинатите во сообраќајни незгоди).
Индикаторите (показатели на перформансите) за безбедноста на сообраќајот се мерки
(показатели) на оние работни услови во системот на патниот сообраќај кои влијаат на
перформансите на безбедноста на сообраќајот (Hakert и соработници, 2007)55.
Индикаторите на ниво на локалната заедница ја дополнуваат сликата за состојбата и
проблемите во безбедноста на сообраќајот во локалната заедница и пред да се случи
сообраќајната незгода. Врз основа на политиката за безбедност на сообраќајот, се
донесува и усвојува стратегија за безбедност на сообраќајот. Стратегијата, меѓу другото, ја
одредува постоечката состојба, целите и клучните области на работа во безбедноста на
сообраќајот. Врз основа на стратегијата се донесува акционен (стратешки) план за
безбедноста на сообраќајот кој ги дефинира најважните мерки и активности кои треба да
се превземат во набљудуваниот период (обично една, две или пет години). Кога се
спроведуваат мерките, најпрво се гледаат првите, непосредни, меѓурезултати (intermediate
outcomes) кои може да се мерат со индикаторите за безбедност на сообраќајот (Road Safety
Performance Indicators). Овие резултати се во тесна корелација со очекуваниот број на
незгоди и големината на последиците од незгодите (загинати, повредени и материјални
штети) кои ги одредуваат целокупните општествено-економски трошоци на сообраќајните
незгоди. Во ланецот: ПОЛИТИКА - СТРАТЕГИЈА - ПЛАН - МЕРКИ - СООБРАЌАЈНИ
НЕЗГОДИ
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ
ТРОШОЦИ
НА
НЕЗГОДИ,
меѓурезултатите и индикаторите за безбедност на сообраќајот се многу важни.
На пример, со помош на политиката се одредува дека ќе се намали страдањето на
патиштата, а со помош на стратегијата се утврдува дека употребата на пример на
сигурносните појаси ќе биде клучна област. Со акциски план се дефинираат мерките со
цел унапредување на употребата на сигурносните појаси, а сообраќајната полиција и
другите субјекти ги спроведуваат дефинираните мерки. Непосредниот резултат
(меѓурезултат) е подобрување во поглед на употребата на
сигурносните појаси
(унапредени прописи, возила, знаење, ставови, однесување во оваа област), а на
индикаторите на кои им се мери состојбата се проценти на употреба на сигурносниот
појас, (за возачите, совозачите, патниците на задното седиште, во населено место, на
отворени патишта, на автопатиштата). Конечниот резултат е намалување на бројот и

55

(Hakkert, A.S, Gitelman, V. and Vis, M.A. 2007)

последиците од сообраќајните незгоди, односно намалување на вкупните општественоекономски трошоци на сообраќајните незгоди.
Овој пристап може да се примени на глобално (меѓународно), национално или
локално ниво, но и на ниво на поедини субјекти (на пр. можат да се дефинираат и следат
индикатори за безбедноста на сообраќајот значајни за сообраќајната полиција).
Европскиот совет за безбедност на сообраќајот препорачува дефинирање на
индикаторите за безбедност на сообраќајот во седум клучни области56.
Иако ова се однесува на државите, сличен пристап може да се користи и на ниво на
локалните заедници, односно кај поедините субјекти. Воспоставувањето и следењето на
индикаторите во овие области треба да го унапреди 57:
-

следењето на постоечката состојба на заштитниот систем на безбедноста на
сообраќајот,
брзото следење и мерење на ефектите на поедините мерки и активности,
меѓусебна споредба на состојбата меѓу локалните заедници, земји, региони, итн.

За да во некоја локална заедница (или во некој субјект) се воведе опишан пристап,
треба да се спроведат следните чекори:
o прецизно дефинирање на индикатори за безбедност на сообраќајот,
o рангирање на индикаторите според важноста (основни, дополнителни и останати) и
избор на основните (најважни) индикатори кои ќе се следат,
o дефинирање на начинот на мерење на основните индикатори,
o стручно дефинирање на методите за собирање на податоците за основните
индикатори,
o воспоставување на процесот на снимање (мерење) и следење на основните
индикатори,
o известување и употреба на резултатите од снимањата на основните индикатори и
o постојано унапредување на овој процес.
Сите наведени основни индикатори имаат важно место во управувањето со
безбедноста. За да имаме максимална корист од индикаторите, неoпходно е добро да се
осмисли и на ист начин да се спроведе оптимален метод на снимање за секој од тие
индикатори. Само тогаш ќе имаме споредливи резултати кои ќе ни помогнат за да ја
разбереме состојбата и проблемите во безбедноста на сообраќајот, односно во
планирањето и проектирањето на контра мерките, со што прецизно ќе ги одредиме
одговорностите на поедините субјекти (надлежни министерства, институции на локалната
заедница, итн) за (не) спроведување на поедините мерки.

56
57

Safety NET (2005). Deliverable D3.1, 2005:4
Safety NET (2005). Deliverable D3.1, 2005:13

4. ПРИМЕНА НА СООДВЕТНА МЕТОДОЛОГИЈА И МОДЕЛ
4.1. МЕРЕЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВОЗАЧИТЕ

Овие индикатори се мерат на терен и се базираат на теоријата на примероци.
Возењето под дејство на алкохол, односно возење пред стекнување со право за
управување со моторно возило е сериозен проблем во сите локални заедници. Снимањето
на овој индикатор се врши на случаен примерок во сообраќајот (се врши проверка на сите
возачи во сообраќајот или оние кои се избрани по претходно дефинирано правило на
пример секој 5-ти, а не само оние на кои се сомневаме), со доволна големина (на пример
300 контролирани возачи на годишно ниво), во однапред одредени локации (на пример на
места каде се очекува зголемено или просечно учество на возачите под влијание на
алкохол), во однапред дефинирано време (период од годината, неделата, денот кога се
очекува просечен или зголемен број на возачи под влијание), така да што подобро го
претставува примерокот - популацијата на возачите во сообраќајот.
Во нашиот случај, снимањето на овој индикатор ќе се врши три пати во годината,
односно во месец април, јули и октомври, со тоа што бројот на контролирани возачи треба
да изнесува по 100 возачи за секој месец, односно на годишно ниво вкупно 300 возачи.
Снимањето треба да се врши во деновите петок, сабота и недела, во временски период од
21:00 - 02:00 часот, односно период кога се очекува зголемен број на „неисправни“ возачи.
Снимањето е пожелно да се врши на барем три до четири различни локации во
општината. Резултатите се бележат во дефинирани образци, прикажани во ПРИЛОГ 1а, и
ПРИЛОГ 1б.
На Слика 1 е даден приказ на пополнет образец којшто се однесува на опсервирани
возачи коишто биле под дејство на алкохол. Снимањето е направено во градот Битола, а се
однесува за месец април. Во делот „Локација“ може да се забележи дека снимањето е
направено на три различни локации, во четири различни периоди од 21:00-02:00 часот.

Слика 1. Приказ на пополнет образец за возачи кои управувале под дејство на алкохол
Методологијата на снимањето на индикаторот којшто се однесува на бројот на
возачи коишто управуваат возило пред да се стекнат со право за управување, односно не
поседуваат соодветна категорија, или пак возачите коишто имаат привремена забрана за
управување со моторно возило е иста како и методологијата која се однесува на
индикаторот за возачите кои управуваат под дејство на алкохол, и токму поради ова, овие
два индикатори може да се снимаат истовремено, односно при контролата на возачите
дали управуваат под дејство на алкохол, треба да се контролира и дали тие поседуваат
возачка дозвола од соодветна категорија.
На Слика 2 е даден приказ на пополнет образец којшто се однесува на опсервирани
возачи коишто се вклучиле во сообраќај пред да се стекнат со право за управување со
моторно возило, односно возачи коишто имаат привремена забрана за управување со
моторно возило.

Слика 2. Приказ на пополнет образец за возачи кои се вклучиле во сообраќај
без возачка дозвола

4.2. МЕРЕЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА БРЗИНАТА

Мерењето на индикаторите коишто се однесуваат на брзината се врши на
претходно дефинирани пресеци на патот и во одредени временски периоди. Предмет на
истражувањето се брзината на патничките возила, мотоциклите и товарните возила,
Времето на истражување треба да биде во временски период од 09:00 до 16:00 часот и од
22:00 до 02:00 часот. Локациите каде треба да се врши мерење, мора да обезбедат,
возачите да се движат со саканата брзина, без пречки на другите возила (слободен проток
на сообраќај). Тоа може да се постигне на прави делови на патот (во правец), а не во зона
на крстосница, приклучок/исклучок и сл.
Треба да се обезбедат најмалку 3 локации во општината. На 2 локации треба да се
врши мерење во дневни услови (со тоа што една локација е надвор од населено место),
додека на 1 локација во ноќни услови. Во истражувањето треба да се вклучат најмалку три

лица, кои ќе користат одредени видови на мерни уреди (мобилни радари) и извршат
мерења на избраните локации. Снимањето треба да се направи три пати на годишно ниво,
односно во месеците мај, август и ноември. Потребно е да се обезбедат најмалку 300
евидентирани возила од секоја општина, на годишно ниво, односно по 100 возила во секој
од трите наведени месеци. Треба да се внимава снимањето да не се прави во лоши
временски услови (дожд, снег, мраз, итн.). Притоа, треба да се направи мерење и
одредување на бројот на возачи коишто се движат со дозволена брзина, бројот на возачи
кои ја пречекориле брзината до 10,0 км/ч, над дозволената, оние коишто се движеле со
пречекорување на брзината во износ од 10,1 км/ч-30,0 км/ч, возачи кои се движеле со
пречекорување на брзината на движење во износ од 30,1 км/ч-50,0 км/ч и оние коишто се
движеле со пречекорување над 50 км/ч. Тимот кој го врши снимањето и мерењето на
брзината на движење треба да избери локација од која нема да биде забележан од страна
на возачите. Снимањето на овој индикатор се врши на случаен примерок во сообраќајот
(се врши проверка на возачи по претходно дефинирано правило, на пример секое 3-то
возило). Образецот во кој треба да се евидентираат мерењата на овој индикатор е даден во
Прилог 2.
На Слика 3 е даден приказ на пополнет образец којшто се однесува на опсервирани
возачи коишто се движат со дозволена брзина, односно возачи кои ја пречекориле
максимално дозволената брзина на движење.

Слика 3. Приказ на пополнет образец за возачи коишто се движат со дозволена брзина,
односно возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина на движење
4. 3. МЕРЕЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ВО ВРСКА СО ВОЗИЛАТА
Својствата на возилата (староста, безбедноста, опременоста, итн.) влијаат на
активната и пасивната безбедност на сообраќајот.
Индикаторот којшто се однесува на возилата ни дава информација за бројот на
нерегистрирани возила, односно за возила коишто се технички неисправни. Овој
индикатор се мери два пати годишно, односно во месеците април и октомври, на најмалку
три различни локации во општината. За земање на примероци во сообраќајот неопходно е
да се одреди големината на примерокот (во дадениот случај, потребно е да се опсервираат
вкупно 400 возила во сообраќајот на годишно ниво, односно по 200 возила во посочените
месеци). Притоа, на две локации се врши дневно снимање (во период од 09:00-16:00
часот), а на една локација ноќно снимање (во период од 22:00-02:00 часот). Се контролира
секое трето возило, со цел да се обезбеди случајност. Образецот во кој се евидентираат
мерењата на овој индикатор е даден во Прилог 3.

На Слика 4 е даден приказ на пополнет образец којшто се однесува на бројот на
регистрирани/нерегистрирани возила.

Слика 4. Приказ на пополнет образец за бројот на регистрирани/нерегистрирани
возила
4.4. МЕРЕЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА УПОТРЕБАТА НА ЗАШТИТНИТЕ
СИСТЕМИ

Еден од најсериозните проблеми од аспект на безбедноста на сообраќајот во
локалната заедница е употребата на системите за заштита, посебно употребата на
сигурносните појаси и заштитните кациги. Собирањето на податоците за овие индикатори
се врши на терен, во сообраќај.
Снимањето на овој индикатор се врши два пати годишно, и тоа во месеците јуни и
август, на најмалку три различни локации во општината, со тоа што снимањето би се
изведувало во дневен период од 09:00-19:00 часот. Треба да се внимава, тоа да бидат места
каде што возачите ја намалуваат брзината на движење (крстосници, „грби“ на коловозот и
сл.) како би можеле членовите на тимот да забележат кој од возачите, совозачите и

сопатниците на задните седишта користи сигурносен појас, а кој не. Исто така се прави
мерење и на мотоциклистите, односно возачите на мопеди за тоа колкав број од нив
користат заштитна кацига, а колку не. Потребно е да се истакни дека,
возилата/мотоциклите при ова снимање не се застануваат, туку само се набљудуваат.
Минималниот број на опсервирани возила и мотоцикли/мопеди изнесува по 400 на
годишно ниво (400 возила и 400 мотоцикли/мопеди), односно по 200 опсервирани возила,
односно мотоцикли во секој од посочените месеци. При опсервацијата на возилата треба
да се анализира секое трето возило, а кај мотоциклите/мопедите може секој мотоцикл,
односно мопед кој ќе помини на наведената делница.

Слика 5. Приказ на пополнет образец за бројот на возачи и сопатници кои користат
системи за пасивна безбедност

Образецот во кој треба да се евидентираат мерењата на овој индикатор е даден во
Прилог 4.

На слика 5 е даден приказ на бројот на возачи и сопатници кои користат системи за
пасивна безбедност. Треба да се внимава дека вкупниот број од 200 опсервирани лица се
однесува само на возачите на возила, мотоциклистите и возачите на мопеди. Бројот на
сопатници не влегува во вкупниот број на опсервирани учесници.

4.5. МЕРЕЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПЕШАЦИТЕ

Категоријата на учесници во сообраќајот која е посебно загрозена се пешаците, и
тие впрочем се една од најранливите категории на учесници. Релативно малите брзини на
движење во однос на патничките возила, помалите димензии, како и непостоење на
никаква физичка заштита, која на пример ја поседуваат патниците во возилата укажува на
опасност со која е соочена оваа категорија на корисници на патиштата.
Имајќи ја во предвид флексибилноста којашто ја поседуваат пешаците, тие
претставуват категорија на ранливи учесници. Ова посебно го отежнува проблемот
бидејќи возачите никогаш не можат да предвидат кога и каде може да наидат на пешаци.
Забележувањето на пешакот е уште еден проблем кој влијае врз зголемување на ризикот
да истите бидат учесници во сообраќајните незгоди. Потешкото забележување, освен
минијатурните димензии во однос на архитектурата на опкружувањето, придонесува и
голем број на урбани елементи кои создаваат хаотична позадина од која е тешко да се
одвои фигурата на пешакот. Пешакот е посебно тешко да се забележи во ноќни услови,
како и во услови на намалена видливост. Токму поради ова, еден од сериозните проблеми
од аспект на безбедноста на сообраќајот во локалната заедница претставува безбедноста
на пешаците.
Снимањето на овој индикатор се врши три пати годишно, и тоа во месеците април,
јули и октомври, на најмалку три различни локации во општината, со тоа што снимањето
би се изведувало во дневен период од 09:00-16:00 часот и барем едно снимање во ноќни
услови. Треба да се внимава, снимањето да се направи во зона на обележан пешачки
премин. Минималниот број на опсервирани пешаци и возачи изнесува по 300 на годишно
ниво (300 возила и 300 пешаци), односно по 100 опсервирани возила и 100 пешаци, во
секој од посочените месеци. Преку овој индикатор ќе се согледа однесувањето на возачите
коишто наидуваат во зона на пешачки премин од една страна, и однесувањето на
пешаците од друга страна. Имено, потребно е да се утврди колку од возачите застануваат
пред пешачки премин и го почитуваат правото за првенство на пешаците. Исто така треба
да се утврди колкав број од пешаците го преминуваат коловозот коректно и на обележан
пешачки премин, а колку од нив и покрај тоа што има дефиниран и обележан пешачки
премин во радиус од 100 м, тие преминуваат надвор од пешачкиот премин.
Образецот во кој треба да се евидентираат мерењата на овој индикатор е даден во
Прилог 5.

На слика 6 е даден приказ на пополнет образец за вкупниот број на опсервирани
пешаци и возачи, при движење во зона на пешачки премин.

Слика 6. Приказ на пополнет образец за бројот на возачи и пешаци при движење
во зона на пешачки премин

4.6. ИНДИКАТОР ЗА ПАТНАТА МРЕЖА

Лошото планирање на просторот, посебно планирањето на патната мрежа, многу
често предизвикува долгорочни проблеми врз безбедноста на сообраќајот, кои во некои
случаи, многу тешко може да се надминат со подоцнежните мерки. Ризикот од незгоди
посебно се зголемува на делниците на патиштата низ населените места и на делниците
каде во сообраќајот учествуваат ранливи учесници, а недостасува соодветна
инфраструктура за ранливи учесници во сообраќајот (пешаци, велосипедисти, итн.).
Мерењата на овие индикатори се врши со утврдувањето на реалната состојба за
комплетната мрежа на патиштата и улиците, во секоја општина. Притоа, од страна на

секоја работна група треба да се утврди вкупната должина на уличната мрежа (според
категорија на улици), вкупната должина на изградени и дефинирани пешачки патеки и
вкупна должина на дефинирани велосипедски патеки и ленти.
Во образецот за овој индикатор се внесува вкупната должина на секоја категорија
на улици, односно магистрални, колекторски, сервисни и станбени.
Магистрална улица е сообраќајница во населено место која поминува низ
поголемиот дел од населеното место и се поврзува со магистрален или регионален пат.
Собирна улица е сообраќајница во населено место која го собира сообраќајот од
сервисни, станбени и локални улици и се поврзува со магистрална улица или општински
пат.
Сервисна улица е сообраќајница во населено место која ги поврзува собирните
улици со станбените и локалните улици.
Станбена улица е сообраќајница во населено место која ги поврзува станбените и
деловните објекти со собирната и сервисната улица.
Велосипедска патека е изградена сообраќајна површина, наменета за сообраќај на
велосипеди, која е издвоена од коловозот и обележана со пропишан сообраќаен знак.
Велосипедска лента е обележан дел долж коловозот со пропишан сообраќаен знак
наменет за сообраќај на велосипеди.
Тротоар е посебно уредена сообраќајна површина првенствено наменета за движење
на пешаци, која не е на исто ниво со коловозот или од коловозот е одвоена на друг начин.
Пешачка патека е дел од пат наменет за движење на пешаци.
Овој индикатор работните групи треба да го добијат од локалната власт најдоцна
до месец ноември во тековната година и истиот се евидентира еднаш на годишно ниво.
Образецот во кој треба да се евидентираат мерењата на овој индикатор е даден во
Прилог 6.

4.7. ПЕРИОД НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ДО РСБСП НА Р.МАКЕДОНИЈА

Секоја работна група требаше да ги доставува образците од секој опсервиран и
снимен индикатор најдоцна 10 денови после извршеното снимање, што значи, ако некој
индикатор се снима три пати годишно (на пример во месеците април, јули и октомври),
тогаш работната група после 10 денови од снимањето во месец април требаше да ги
достави образците за снимањето на индикаторот во овој месец до РСБСП, односно, да не
се чека годишното снимање во сите три месеци и потоа да се достават образците до
РСБСП.

5. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА НА АНАЛИЗАТА НА ЛОКАЛНО
НИВО
Во продолжение се дадени резултатите од истражувањата кои се добиени од терен во
секоја општина – односно истите претставуваат податоци од примарна основа.
Табела 7. 1. Индикатор „Возачи“ по општини во Република Македонија

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Општина
Битола
Македонска Кам
Лозово
Штип
Делчево
Кичево
Велес
Ресен
Кавадарци
Виница
Кочани
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Струмица
Новаци
Пехчево
Берово
Прилеп
Кратово
Крива Паланка
Петровец
Радовиш
Јегуновце
Делчево
Карпош
Василево
Дебарца
Босилово
Чаир
Демир Хисар
Гевгелија
Центар Жупа

Возачи под дејство
на алкохол
над 0,5 ‰ [%]
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
11%
нема податок
нема податок
9%
нема дрегер
10%
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема податок
нема податок
0%
нема податок
15%
нема дрегер
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема дрегер
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
12%

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

Возачи без возачка
дозвола/забрана за управување
со МВ [%]
нема податок
6%
нема податок
нема податок
2%
21%
нема податок
нема податок
23%
нема податок
52%
нема податок
11%
8%
нема податок
нема податок
5%
нема податок
36%
20%
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
2%

Возачи кои се движат со
недозволена брзина [%]
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
23%
22%
нема податок
нема податок
42%
нема податок
41%
нема податок
38%
90%
нема податок
нема податок
38%
61%
нема податок
61%
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
35%

Графикон 7.1. Возачи без присуство на алкохол
Возачи без присуство на алкохол [%]

22

76

68

Извор: Изработено од магистрантот

80

Графикон 7.2. Возачи под дејство на алкохол од 0,1 до 0,5 ‰
Возачи под дејство на алкохол од 0.1 до 0.5‰

4

15
17

Извор: Изработено од магистрантот

9

2. Индикатор „Алкохол“
Табела 7. 2. Индикатор „Алкохол“ по општини во Република Македонија
Реден
број
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Општина
Битола
Мак. Каменица
Лозово
Штип
Делчево
Кичево Април
Кичево Јули
Кичево Октомври
Велес
Ресен
Кавадарци Април
Кавадарци Јули
Кавадарци Октомври
Виница
Кочани Април
Кочани Јули
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Пехчево
Прилеп
Кратово
Центар Жупа Јуни

Возачи без присуство
на алкохол [%]
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
50
76
55

Возачи под дејство Возачи под дејство Возачи под дејство Возачи под дејство Возачи под дејство
на алкохол од
на алкохол од
на алкохол од
на алкохол од
на алкохол
0,1-0,5 ‰ [%]
0,51-1,0 ‰ [%]
1,1-1,5 ‰ [%]
1,51-2,0 ‰ [%]
над 2,1 ‰ [%]

72
80
88
нема дрегер
20
22
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
21
68
нема дрегер
82

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

6
15
28

2
8
7

1
0
5

0
1
2

0
0
3

18
9
7

1
5
2

3
3
1

3
2
2

3
1
1

6
4

1
1

1
3

0
0

0
0

0
17

0
6

0
2

0
3

0
4

6

6

5

1

0

3. Индикатор „возачка дозвола“
Табела 7. 3. Индикатор „Возачка дозвола“ по општини во Република Македонија

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Општина
Битола
Мак. Каменица Април
Мак.Каменица Јули
Лозово
Штип
Делчево Јули
Кичево Април
Кичево Јули
Велес
Ресен
Кавадарци Април
Кавадарци Јули
Кавадарци Октомври
Виница
Кочани Април
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Пехчево
Прилеп
Кратово
Центар Жупа Јули

Возачи кои поседуваат
возачка дозвола од
соодвeтна категорија [%]

Возачи кои не поседуваат
возачка дозвола од
соодвeтна категорија [%]

Возачи со времена забрана
за управување на моторно
возило [%]

94
95

5
3

1
2

87
84
82

2
16
19

0
0
0

88
86
78

12
12
21

0
2
1

42

45

0

89
92
20
64
33
98

11
8
1
32
5
1

0
0
0
4
3
1

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

Графикон 7.3. Возачи кои поседуваат возачка дозвола од соодветната категорија %
Возачи кои поседуваат возачка дозвола од соодвeтна категорија [%]

33
87
42

84

89
92
64

Извор: Изработено од магистрантот

88

Графикон 7.4. Возачи кои не поседуваат возачка дозвола од соодветната категорија %
Возачи кои не поседуваат возачка дозвола од соодвeтна категорија [%]

5
2
45

16

11
8
32

12

Извор: Изработено од магистрантот

4. Индикатор „Брзина“
Табела 7. 4. Индикатор „Возачка дозвола“ по општини во Република Македонија

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Општина
Битола
Македонска Кам
Лозово
Штип
Делчево
Кичево
Велес
Ресен
Кавадарци
Виница
Кочани
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Струмица
Новаци
Пехчево
Берово
Прилеп
Кратово
Крива Паланка
Петровец
Радовиш
Јегуновце
Делчево
Карпош
Василево
Дебарца
Босилово
Чаир
Демир Хисар
Гевгелија
Центар Жупа

Возачи под дејство
на алкохол
над 0,5 ‰ [%]
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
11%
нема податок
нема податок
9%
нема дрегер
10%
нема дрегер
нема дрегер
нема дрегер
нема податок
нема податок
0%
нема податок
15%
нема дрегер
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема дрегер
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
12%

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

Возачи без возачка
дозвола/забрана за управување
со МВ [%]
нема податок
6%
нема податок
нема податок
2%
21%
нема податок
нема податок
23%
нема податок
52%
нема податок
11%
8%
нема податок
нема податок
5%
нема податок
36%
20%
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
2%

Возачи кои се движат со
недозволена брзина [%]
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
23%
22%
нема податок
нема податок
42%
нема податок
41%
нема податок
38%
90%
нема податок
нема податок
38%
61%
нема податок
61%
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
нема податок
35%

Графикон 7.5. Возачи кои возат со дозволена брзина %

Возачи кои возат со дозволена брзина [%]

31
13
120

56
112

10

70
64

Извор: Изработено од магистрантот

Графикон 7.6. Возачи кои ја пречекориле дозволената брзина над 50km/h [ %]
Возачи кои ја пречекориле дозволената брзина над 50,0 км/ч [%]

6
0
2

0
2

8

0
3

Извор: Изработено од магистрантот

5. Индикатор „Регистрирани возила“
Табела 7. 5. Индикатор „Регистрирани возила“ по општини во Република Македонија

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Општина
Битола
Мак.Каменица
Лозово
Штип
Делчево
Кичево
Кичево Октомври
Велес
Ресен
Кавадарци Април
Кавадарци Октомври
Виница
Кочани Април
Кочани Октомври
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Пехчево
Прилеп Април
Кратово
Центар Жупа Април

Нерегистрирани
автомобили [%]

Нерегистрирани
товарни возила [%]

19

0

0

2

0

1
25
18

0
5
3

0
0
1

0
15
2

0
0
0

2
8
12

0
4
6

0
0
0

1
2
1

0
1
3

3
5

1
0

1
0

0
0

0
0

9
13
0
42
3
5

0
1
0
3
1
0

0
2
0
0
0
0

2
0
0
0
4
5

1
24
0
0
2
2

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

Нерегистрирани Нерегистрирани Нерегистрирани
автобуси [%]
мотоцикли [%]
трактори [%]

Графикон 7.7. Број на нерегистрирани автомобили - %

Нерегистрирани автомобили [%]

3
1
3

25

13

9
42

2

Извор: Изработено од магистрантот

12

Графикон 7.8. Број на негеристрирани товарни моторни возила - %

Нерегистрирани товарни возила [%]

1
0
1

5

1

0
3

0

Извор: Изработено од магистрантот
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6. Индикатор „Системи за пасивна безбедност“
Табела 7. 6-1. Индикатор „Системи за пасивна безбедност “ по општини во Република
Македонија

Реден
број
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Совозачи кои не
Возачи кои користат Возачи кои не користат Совозачи кои користат користат сигурносен
Општина
сигурносен појас [%] сигурносен појас [%]
сигурнoсен појас [%]
појас [%]
Битола Јуни
42
101
13
35
Битола Август
26
120
5
51
Мак. Каменица јуни
54
18
40
80
Мак.Каменица август
38
33
29
34
Мотоциклистите на
дел од
Мотоциклистите на
магистралниот пат локалните улици 90%
Забелешка од
користат мотоне користат мотоМак.Каменица
опрема.
опрема.
Лозово
108
58
52
35
Штип Јуни
7
72
2
25
Штип Август
11
81
6
18
Делчево
31
98
17
48
Кичево
35
113
51
3
Кичево Август
64
85
53
60
Кичево Октомври
41
97
3
54
Велес Јули
19
120
11
69
Велес Август
12
90
7
52
Ресен Јуни
384
1080
168
444
Ресен Август
402
997
134
391
Кавадарци Август
12
75
7
36
Виница
Кочани Јуни
46
120
16
39
Кочани Август
30
114
11
49
Кривогаштани
Неготино
28
100
10
28
Крушево Јуни
87
104
27
14
Крушево Август
95
89
33
17
Пехчево
17
4
6
2
Петровец
87
113
44
42
Радовиш Јуни
9
94
1
42
Радовиш Август
13
99
6
35
Карпош Јуни
72
88
17
31
Прилеп Јуни
28
120
9
47
Прилеп Август
14
116
9
59
Василево
23
80
3
22
Дебрца
28
35
18
23
Босилово
30
155
18
56
Чаир
24
62
12
30
Демир Хисар
30
120
3
33
Демир Хисар Август
23
120
4
23
Центар Жупа Јуни
85
28
2
19
Гевглелија Август
15
120
15
44
Совозачите и
сопатниците кои
користат заштитен
појас се грчки
Забелешка од
државјани-грчки
Гевгелија
возила

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

Табела 7. 6-2. Индикатор „Системи за пасивна безбедност “ по општини во Република
Македонија

Реден број
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Општина
Битола Јуни
Битола Август
Мак. Каменица јуни
Мак.Каменица август

Забелешка од
Мак.Каменица
Лозово
Штип Јуни
Штип Август
Делчево
Кичево
Кичево Август
Кичево Октомври
Велес Јули
Велес Август
Ресен Јуни
Ресен Август
Кавадарци Август
Виница
Кочани Јуни
Кочани Август
Кривогаштани
Неготино
Крушево Јуни
Крушево Август
Пехчево
Петровец
Радовиш Јуни
Радовиш Август
Карпош Јуни
Прилеп Јуни
Прилеп Август
Василево
Дебрца
Босилово
Чаир
Демир Хисар
Демир Хисар Август
Центар Жупа Јуни
Гевглелија Август

Сопатници на задни
седишта кои користат
сигурносен појас [%]
0
1
0
0

Сопатници на задни
седишта кои не користат
сигурносен појас [%]
20
48
35
45

Мотоциклисти/возачи на
мопеди кои користат
заштитна кацига [%]
8
13
22
40

Мотоциклисти/возачи
на мопеди кои не
користат заштитна
кацига [%]
8
20
11
29

0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
3
0

52
14
13
19
18
0
18
41
12
156
173
24

24
20
11
9
53
114
63
8
2
48
53
1

10
53
61
54
29
87
140
55
38
84
93
45

1
0

9
12

70
30

63
26

2
3
10

27
19
17

14

58
9

0
0
0
4
0
0
0
0
3
10
0
0
3
5

54
12
11
15
24
32
11
38
39
25
9
7
23
18

3
2
8
17
16
21
1
5
1
24
4
10
2

16

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

7. Индикатор „Пешаци“
Табела 7. 7-1. Индикатор „Пешаци “ по општини во Република Македонија

19
40
28
11
62
83
15
8
14
30
46
47
4
46

Реден
број
1

2

3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14
15

Општина
Битола Април
Битола Јули
Битола Октомври
Мак. Каменица април
Мак.Каменица јули
Мак.Каменица
Октомври
Лозово
Лозово август
Штип Април
Штип Јули
Штип Октомври
Делчево
Делчево Јули
Делчево Октомври
Кичево Април
Кичево Јули
Велес Април
Велес Јули
Велес Октомври
Ресен Април
Ресен Јули
Ресен Октомври
Кавадарци Април
Кавадарци Јули
Кавадарци Октомври
Виница Април
Кочани Април
Кочани Јули
Кочани Октомври
Кривогаштани Април
Кривогаштани Јули
Кривогаштани
Октомври
Неготино
Неготино Јули
Неготино Октомври

Крушево
Новаци

Возачи кои застанале пред
пешачки премин да
пропуштат пешак [%]
47
56
96

Возачи кои не застанале
пред пешачки премин да
пропуштат пешак [%]
57
46
50

Пешаци кои преминале
на пешачки премин
со трчање [%]
2
7
3

25
31

45
52

17
21

40
54
46
32
89
66
32
28
44
61
103
40
29
18
7
72
57
27
38
29
40
60
46
51
66
73

65
46
54
2
16
34
68
82
56
56
33
60
11
17
39
280
146
73
62
71
64
40
33
23
34
27

16
21
18
0
0
8
6
3
0
5
15
5
3
2
0
0
6
6
0
4
4
8
3
5
18
18

78
60
60
71

22
40
40
29

9
14
15
5

Во општина Крушево нема
обележан пешачки премин
69

31

16

40
19

12
0

16
14
18
12
28

3
0
1
2
9

22
73
63

12
12
19

51
20

24
2

62

2

16
17
18

Пехчево
Берово
Крива Паланка

19
20
21

22

Липково
Карпош
Прилеп Април
Прилеп Јули
Прилеп Октомври
Василево Јули

На локацијата каде беше
вршена контрола немаше
пешачки премин и пешаци
60
81
Во општина Липково нема
пешачки премини
34
92
95
93
72

23

Дебрца

Во општината нема
обележан пешачки премин

24
25
26
27

28

Босилово
Чаир Јули
Демир Хисар Април
Демир Хисар Јули
Демир Хисар
Октомври
Гевгелија

29
30

Центар Жупа
Радовиш Октомври

Во општината нема
обележан пешачки премин
43
27
37
49
26
Нема обележан пешачки
премин
38

Пешаци кои преминале
надвор од пешачки
премин
со
трчање [%]
6
7
10

Пешаци кои преминале
надвор од пешачки
премин
со
одење [%]
36
33
27

Реден број
1

Општина
Битола Април
Битола Јули
Битола Октомври

Пешаци кои преминале
на пешачки премин
со одење [%]
60
71
79

2

Мак. Каменица април
Мак.Каменица јули

59
33

18
21

39
43

Мак.Каменица Октомври
Лозово
Лозово август
Штип Април
Штип Јули
Штип Октомври
Делчево
Делчево Јули
Делчево Октомври
Кичево Април
Кичево Јули
Велес Април
Велес Јули
Велес Октомври
Ресен Април
Ресен Јули
Ресен Октомври
Кавадарци Април
Кавадарци Јули
Кавадарци Октомври
Виница Април
Кочани Април
Кочани Јули
Кочани Октомври
Кривогаштани Април
Кривогаштани Јули

42
42
42
72
68
72
49
62
70
75
65
95
70
36
92
408
437
52
60
64
80
67
70
73
40
44

17
25
26
3
1
2
5
9
0
4
7
11
3
0
4
0
9
4
1
4
1
3
0
0
12
7

40
12
14
65
27
18
40
29
30
16
15
89
62
29
33
576
174
38
39
28
28
22
28
22
30
31

Кривогаштани Октомври
Неготино
Неготино Јули
Неготино Октомври

28
49
40
50

12
16
9
5

51
22
36
42

14
15

Крушево
Новаци

46

7

31

16
17
18

Пехчево
Берово
Крива Паланка

30
40

36
0

18
60

19
20
21

22

Липково
Карпош
Прилеп Април
Прилеп Јули
Прилеп Октомври
Василево Јули

42
89
92
90
16

4
0
3
2
21

3
13
21
34
54

23

Дебрца

24
25
26
27

Босилово
Чаир Јули
Демир Хисар Април
Демир Хисар Јули

36
23
29

27
48
37

17
17
15

28

Демир Хисар Октомври
Гевгелија

40
57

23
6

13
93

29
30

Центар Жупа
Радовиш Октомври

60

1

37

3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

8. Индикатор „Патна мрежа“

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Општина
Битола
Мак. Каменица
Лозово
Штип
Делчево
Кичево
Велес
Ресен
Кавадарци
Виница Април
Кочани
Кривогаштани
Неготино
Крушево
Струмица
Новаци
Пехчево
Прилеп
Василево
Босилово
Чаир
Центар Жупа
Карпош

24
25

Јегуновце
Чешиново-Облешево

Магистрални улици
Колекторски
Сервисни улици
[км]
(собирни) улици [км]
[км]

Станбени (локални)
улици [км]

4,87
6,325
5,342

0,85
10,022
20,342

3,165
6,008
35,679

16,635
4,372
38,024

87 700
0

3,5

12,5

35 328
54

4,7
11,3
8,5

10,3
15,6
7,9

11,9

21,3

377.436
0,5

419.152
1,3

1

15, 0
10,32

20

7 ,30
24 ,5
49 ,6
9, 8
115

23,5

17

12

9 ,9
13,02
Забелешка:
Податокот се
однесува на
вкупната должина
на л.патишта на
општината во км
29,5

Извор: Податоци прибрани од магистрантот

49 ,6

Реден број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

Општина
Битола
Мак.
Каменица
Лозово
Штип
Делчево
Кичево
Велес
Ресен
Кавадарци
Виница
Април
Кочани
Кривогашт
ани
Неготино
Крушево
Струмица
Новаци
Пехчево
Прилеп
Василево
Босилово
Чаир
Центар
Жупа
Карпош

Пешачки патеки
[км]

Тротоари

[км]

Велосипедски ленти
[км]

Велосипедски патеки
[км]

0,5

4,71

0

0

6

151,047

0

0

2 500

21 700
53

800

800

60,1

4,85

1
0

1

/

/
3 203

5 ,6

7 ,30
5 ,17
5 ,5

0

0

32

1, 1
110

4,3

12

1
4,5

Јегуновце
ЧешиновоОблешево

Извор: Податоци прибрани од магистрантот
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8. ЗАКЛУЧОК
Во последно време во науката за безбедност на сообраќајот се развиваат различни
методи и техники со кои проактивно се постигнува унапредување на безбедноста на
сообраќајот. Еден од начините е обидот врз основа на релевантни индиректни показатели
да се направи обид да се дефинира состојбата во безбедноста на сообраќајот, и освен тоа,
да се укаже на клучните проблеми во безбедноста на сообраќајот. Затоа, воведувањето на
индикаторите во безбедноста на сообраќајот е значајно бидејќи врз основа на некои
индиректни показатели може да се воочи што и во која мерка е небезбедно. Познавајќи ја
врската меѓу сообраќајните незгоди и последиците од сообраќајните незгоди со
соодветните избрани индикатори, можно е со мерење и утврдување на индикаторот во
безбедноста на сообраќајот да се влијае на промена на состојбата. Имено, со правилно
бирање, со соодветни техники на мерење, и на крај, со правилно толкување на
вредностите на индикаторите може да се препознаат проблемите во безбедноста на
сообраќајот и да се делува со цел истите да се елиминираат.
На локално ниво, исклучително е важно да се идентификуваат индикаторите, како
еден од начините за препознавање и следење на проблемите во безбедноста на
сообраќајот. На локално ниво почнуваат сите активности, односно на локално ниво во
краен случај се спроведуваат сите активности во поглед на безбедноста на сообраќајот.
Поради тоа е неопходно локалните власти и субјектите задолжени за безбедноста на
сообраќајот на локално ниво да ја сфатат и да ја разберат важноста на индикаторите во
безбедноста на сообраќајот и со одговорните структури да изберат соодветни показатели и
индикатори кои треба да се следат, мерат и оценуваат и резултатите од тие мерења да ги
имплементираат во своите програми за подобрување на безбедноста на сообраќајот.
На овој начин би се дејствувало превентивно и проактивно врз безбедноста на
сообраќајот, што е и еден од целите на струката и науката во безбедноста на сообраќајот,
да се најде начин да се реагира на небезбедноста и да не се чека небезбедноста да се
појави. Со други зборови, не треба да се реагира на безбедноста на сообраќајот само кога
се случуваат незгоди, туку со соодветни техники треба да се предвиди и предупреди.
Искуствата на најразвиените земји укажуваат на тоа дека најзначајните ефекти во
намалувањето на бројот на сообраќајни незгоди и на последиците од незгодите постигнале
оние земји, односно оние локални заедници кои доследно ги спроведуваат принципите на
стратешко управување на сообраќајот.

9. НАСОКИ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА
За унапредување на системот за менаџирање со безбедноста во сообраќајот предлагам
овие испражувања да се продолжат и тоа во следните насоки:
 Бројот на индикатори да се зголемува со што би се зголемило истражувањето во
обем;
 Да се опфаќаат повеќе квалитативни индикатори;
 Да се користат нови и современи методи и методологии.
Секако дека ова е почетно истражување од оваа област и со ваква методологија на
прибирање на податоци. Ова значи дека почнува да се истражува однесувањето на
учесниците во сообраќајот, било тоа да се како возачи, како пешаци, како моторциклисти
и како велосипедисти.
Варијантните решенија и можните опции во прибирањето на податоците, како и во
анализата на податоците од терен остануваат како насоки за понатамошни истражувања
На тој начин би се добиле подобри резултати во безбедноста во сообраќајот.
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