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Предговор
Годишниот извештај за реализирани активности на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата ги прикажува поважните активности кои РСБСП ги реализира во 2015 година врз основа на
Програмата за работа и согласно одредбите и принципите кои ги промовира Втората национална стратегија
на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 -2020.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата активностите ги реализираше со
силна подршка и тесна соработка на повеќе институции, органи и организации, невладини организации и
здруженија на граѓани, и истите имаа за цел подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во
Република Македонија.
Активностите кои ги реализира РСБСП во 2015 година, се целосно во насока и во функција на
имплементација на Втората национална стратегија на Република Македонија за унапредување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 -2020, како и во насока на остварување на нејзините цели.
Согласно Програмата за работа на РСБСП за 2015 година, во текот на изминатата година реализирани
се голем број на кампањите за подигање на јавната свест кај граѓаните за унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата. Во таа смисла посебно е важно да потенцираме дека во 2015 година, успешно
реализирани се 10 кампањи за подигање на јавната свест за правилно и одговорно учество во сообраќајот на
патиштата и притоа изготвени и дистрибуирани се голем број на сообраќајно едукативни материјали –
флаери, фрешери, тефтери, плакати, постери, налпници, итн...
Реализираните активности, кампањи, настани, манифестации на РСБСП во 2015 година, беа насочени
кон сите учесници во сообраќајот, со посебен акцент за подобрување на безбедноста на ранливите групи
учесници во сообраќајот, (пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и младите ), подобрување на
безбедноста на децата и учениците кои исто така се ранливи групи учесници во сообраќајот, активности за
зголемување на употребата на опремата за пасивна безбедност – сигурносни појаси и кациги, активности за
подигање на јавната свест за неупотреба на мобилни телефони и не консумирање на алкохол, дрога и други
психотропни супстанци за време на управување со моторно возило, активности за промоција на
алтернативни форми на мобилност, активности за засилување на сообраќајната едукација кај децата и
младите, итн.
Индикаторите за безбедноста на сообраќајот на патиштата за 2015 година покажуваат дека изминатава
година 148 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Оваа бројка значи дека бројот на загинати
лица во сообраќајни незгоди се покачил за 18 лица во однос на 2014 година а се намалил за 50 во однос на
2013 година. Ако го имаме во предвид фактот дека во Република Македонија во просек годишно околу 160
до 170 лица го губат животот во сообраќајни незгоди како и фактот дека бројот на возила, возачи и патна
мрежа континуирано расте тогаш горенаведените бројки кои се однесуваат на безбедноста на сообраќајот
на патиштата покажуваат дека постои одреден тренд на подобрување. Сепак, ваквото ниво, односно ваквата
состојба не е на потребното и посакувано ниво и во таа смисла неопходно е во наредниот период да се
засили мултисекторскиот пристап кон прашањата од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата,
односно неопходно е да се засили ангажманот на сите надлежни институции, органи и организации со цел
остварување на европскиот просек - 5 загинати лица во сообраќајни незгоди на 100 000 жители.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамките на своите надлежности и во
наредниот период ќе продолжи со континуирани и засилени активности самостојно и во соработка со
останатите партнери да реализира активности со цел унапредување на сообраќајно превентивното
дејствување во Република Македонија на уште повисоко ниво.
Голем број на активности од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, големиот број кампањи,
предавања, трибини, јавни настани, манифестации, дефилеа и др. кои РСБСП ги реализира во 2015 година
потврдуваат дека предвидените активности во Програмата за работа на РСБСП за 2015 година се речиси
целосно реализирани односно Програмата за работа на РСБСП за 2015 година е успешно реализирана.
Покрај тоа, РСБСП реализира и низа дополнителни – вонредни активности а се со единствена цел
подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија и намалување на бројот
на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РСБСП

М-р Стојче Стаменковски

Вовед
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во 2015 година,
реализира голем број на активности, настани и кампањи согласно Програмата за работа
на РСБСП за 2015 година.
Активностите
и настаните реализирани
во 2015 година беа во насока на
имплементација на Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015-2020 и кон остварување
на нејзините главни цели. Реализацијата се одвиваше со силно темпо и динамика, и беа
носочени кон сите учесници во сообраќајот на патиштата и истите беа реализирани на
повеќе начини и тоа: сообраќајно едукативни активности ( предавања, трибини, обуки,
натпревари, манифестации и др.) активности за подигање на јавната свест за правилно и
одговорно учество во сообраќајот, симулациони вежби, иницијативи за подобрување на
сообраќајната инфраструктура, сообраќајни манифестации од јавен карактер, јавни
трибини, стручни собири и тркалезни маси, продукција и емитување на видео и радио
пораки, емитување на сообраќајни емисии, медиумски настапи, итн. И покрај големиот
број на реализирани активности, посебен белег во 2015 година оставија неколку поважни
активности и настани и тоа:


На 30.12.2014 година Собранието на Република Македонија ја донесена Втората
национална стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата (2015- 2020) која претставува национален стратешки
документ кои ги дефинира целите, мерките, инструментите, и политиките на
дејствување во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата во наредниот
петгодишен период. На ден 25.06.2015 година организиран е јавен настан за
промоција на Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020. Со оваа
всушност Република Македонија официјално го започна процесот на
имплементација на Втората национална стратегија.



Покренати се иницијативи и реализирани се активности за утврдување на
потребите, можностите, начините и условите за зајакнување на сообраќајното
образование на сите нивоа во рамките на редовниот образовен процес во Република
Македонија.



Реализирани се голем број на теренски активности за зајакнување на капацитетите
на Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата
и
унапредување на соработката помеѓу РСБСП и ОСБСП што резултираше со голем
број на реализирани активности, (настани, кампањи, манифестации, предавања,
трибини и друго) на локално ниво.

Од реализирани активности во 2015 година, може да се заклучи дека РСБСП целосно
и успешно ги реализира предвидените задачи и активности во Програмата за работа за
2015 година.

1.Активности
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во текот на 2015 година
реализираше 33 (тридесет и три) суштински активности, од кои неколку беа реализирани
во повеќе етапи или во соработка со повеќе институции. Во рамките на овој дел од
Извештајот накратко ќе бидат прикажани најзначајните реализирани активности во 2015
година и тоа :
1.1. Втора национална стратегија на Република Македонија за унапредување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 - 2020.
Собранието на Република Македонија на својата 29-та седница одржана на ден 30.12.2014
година ја усвои Втората национална стратегија на Република Македонија за унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015-2020 со што се исполнија сите правни
услови за имплементација на петгодишниот национален стратешки докумен кој ги
дефинира принципите, политиките, мерките и инструментите кои треба да бидат
преземени од страна на сите надлежни институции, органи, организации и поединци со
цел подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата.
1.2. Progress report -Бела книга
Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Македонија
го усвои Извештајот за неговата четири годишна работа и истиот го промовира и испечати
во книга (Progress report) која е поделена на институциите и членовите како и објавена на
ВЕБ страната на РСБСП.
1.3. „Зимска кампања 2015 “
Спроведена е „Зимска кампања“ 2015 за подигање на јавната свест за зголемена употреба
на зимската опрема и зимски гуми во зимскиот период од годината со цел зголемување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата и подигање на јавната свест за одговорно
однесување во сообраќајот и прилагодување на однесувањето во сообраќајот на условите
на патиштата.
1.4. Сообраќајни табли- „ Сообраќајот не е игра“
Изготвени се и извршена е дистрибуција на сообраќајно едукативни табли „Сообраќајот
не е игра“ и истите се наменети за потребите на основните училишта и градинките на
територијата на Република Македонија.

1.5. Глобалниот филмски фестивал
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата зеде учество на
Глобалниот филмски фестивал за унапредување на безбедноста на сообраќајотна
патиштата, претставувајќи ја Република Македонија со документарен фим на тема:
„Системот на брза интервенција после случена сообраќајна несреќа“. Глобалниот филмски
фестивал на сообраќајот се одржа во Февруари во Мароко во организација на PRI.
1.6. Именување на новиот состав на РСБСП, односно именување на Председател и
членови на Републичкиот совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата на
Република Македонија.
Собранието на Република Македонија на седницата одржана 02. Март 2015 година
донесе одлука за именување на новиот состав на Советот, односно на Председател и
членови на Републичкиот совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата, со
мандат до Март 2019 година.
1.6.1. На 16.03.2015 година, одржана е прва конститутивна седница на новиот состав на
РСБСП.
1.7. Сет кампањи за заштита на ранливи групи учесници во сообраќајот
Реализиран е еден широк и сеопфатен циклус на кампањи за заштита на ранливите
групи учесници во сообраќајот, предвидени со Програмата за работа за 2015 година, а
дефинирани како приоритетни активности во Втората национална стратегија на Република
Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015-2020 и
истите се реализираа во периодот Април-Јуни 2015 година. Носител на реализацијата на
овој циклус кампањи е Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а
во соработка со Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и
наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и
останатите партнери.
Овај сет на кампањи се реализираше како составен и продолжен дел на кампањата на
Владата на Република Македонија за подобрување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата, насловена како „Почитувај ги правилата – Почитувај го животот“.
Секој
циклус се однесуваше на посебна ранлива категорија на учесници во сообраќајот и тоа:

Циклус

Период на
реализација

Кампањи по ранливи групи

Прв циклус

14-30 Април

Кампања за поголема безбедност на пешаците
во сообраќајот

Втор циклус

01-31 Мај

Трет циклус

15 – 31 Мај

Четврт циклус

25-31 Мај

Кампања за поголема безбедност на
велосипедистите во сообраќајот
Кампања за поголема безбедност на младите во
сообраќајот
Кампања за поголема безбедност на
мотоциклистите во сообраќајот

Во рамките на цилклусот кампањи реализирани се голем број на настани,
манифестации, дефилеа, маршеви и голем број останати сообраќајно едукативни
активности од кои како позначајни ги издвојуваме:
1.7.1 Детската декларација за безбедност на сообраќајот на патиштата предложена од
ООН е доставена до Министерството за образование и наука и ОСБСП и останатите
партнери и надлежните институции, со цел да превземаат мерки за нејзина реализација и
имплементација како појдовна основа за остварување на препораките на ООН, а со тоа и
обезбедување на поголема безбедност на децата во сообраќајот на патиштата во
Република Македонија.
1.7.2 Интензивирана е соработката со ОСБСП и дадени се препораки и упатства за работа
и нивно учество во кампањите на локално ниво согласно Акциониоте планови за нивна
реализација.
1.7.3 Изготвени и дистрибуирани се повеќе видови на сообраќајно едукативни материјали
(флаери, фрешери, плакати) за правилно и одговорно однесување на пешаците во
сообраќајот.
1.7.4 Во соработка со МОН, во основните училишта организирани се сообраќајно
едукативни предавања за децата со цел нивно запознавање со основните правила и
прописи во сообраќајот и нивно оспособување за препознавање на ризикот и опасностите
во сообраќајот.
Во рамките на оваа акција на ден 15.04.2015 година организиран е јавен настан едукативно предавање и организирано преминување на децата на пешачки премин.
Настанот беше организиран во општина Аеродром и на истиот присуствуваа Министерот
за внатрешни работи на Република Македонија м-р Гордана Јанкуловска и
градоначалникот на општина Аеродром г-дин Ивица Коневски.

1.7.5 Во соработка со МОН, покрената е иницијатива на редовните родителски средби во
основните училишта да се покрене дискусија на тема: „Kаков пример им даваме на децата
во сообраќајот“. Во рамките на оваа акција, претставници од РСБСП присуствува на
родителските средби кои се одржаа на ден 16.04.2015 година, во ОУ „ Кирил
Пејчиновиќ“ во општина Кисела Вода – Скопје.
1.7.6 РСБСП, во соработка со Министрството за труд и социјална политика, во детските
граднинки во Република Македонија организира сообраќајно едукативни настани и
предавања како би можеле децата на начин прифатлив за нив да ги осознаат основите на
сообраќајот и основите за нивно правилно и безбедно однесување во сообраќајот. По тој
повод на ден 17.04.2015 година во градинката „Орце Николов“ општина Карпош
организиран е посебен јавен настан на кој присуствуваше Претседателот на Советот на
општина Карпош г-дин Сашо Лазаревски. Истотака на ден 28.04.2015 година беше
организиран јавен настан-сообраќајно едукативна претстава за децата во градинката „Буба
Мара“ во општина Аеродром. Покрај останатите активности во рамките на оваа акција
децата од повеќе детски градинки во Република Македонија изготвија сообраќајни пораки
кои ги доставија до нивните родители.
1.7.7 На ден 18.04.2015 година организиран е јавен настан – пешачко дефиле со ученици
од ОУ„ Климент Охридски“ – Кисела Вода – Скопје под мотото „Пешачиме ЗА “. Покрај
тоа во рамките на настанот извршено е одбележување на пешачките премини пред
училиштето и организирано е предавање и преминување на децата на пешачкиот премин.
На настанот присуствуваше градоначалникот на општина Кисела Вода г-ѓа Билјана
Беличанец Алексиќ. Истотака на истиот ден, под истото мото, на широк сокак во Битола,
организирано е пешачко дефиле со поделба на флаери и сообраќајно едукативни пораки
за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот.
1.7.8. На ден 18.04.2015 година организиран е јавен настан со лубители на брзи
автомобили со цел подигање на јавната свест за нивно одговорно учество во сообраќајот.
Настанот се одржа во Скопје пред салон за автомобили.
1.7.9 РСБСП во соработка со Министерството за здравство и Црвен Крст на Република
Македонија, на ден 20.04.2015 година организира симулациона вежба на сообраќајна
незгода со повреден пешак. Целта на овој настан е унапредување на подготвеноста на
екипите за брза помош за брзо и ефикасно дејствување после случена сообраќајна незгода.
Покрај тоа на настанот беше промовирана мобилна апликација со инструкции за правилно
пружење на прва помош на повредено лице. На настанот присуствуваше Заменик
Министерот за здравство на Република Македонија г-дин. Јовица Андовски.
1.7.10. На ден 21.04.2015 година промовиран е брендиран автобус на ЈСП со пораки за
правилно однесување на повозрасните граѓани – пензионерите во сообраќајот. На
настанот присуствуваше Директорот на ЈСП г-дин Игор Јанушев и градоначакникот на

општина Горче Петров г-дин Сокол Митревски. Во рамките на истиот настан обележани
се повеќе пешачки премини во општина Горче Петров и извршена е поделба на
сообраќајно едукативни материјали за правилно учество на пензионерите - пешаци во
сообраќајот.

1.7.11 Во периодот од 20.04 до 30.04 . 2015 година организирани се сообраќајно
едукативни предавања во дневните центри за стари лица во Скопје, Велес и Крива
Паланка. На настанот организиран во општина Карпош на ден 24.04.2015 година
присуствуваше Градоначалникот на општина Карпош г-дин. Стевче Јакимовски.
1.7.12 На ден 04.05.2015 година во Тетово организиран е јавен настан за организирано
преминување на ученици на пешачки премин, поделба на флаери и пораки за внимателно
и одговорно учество во сообраќајот.
1.7.13 Во периодот од 06-08.05.2015 година а во соработка со АМСМ организирани се
тридневни едукативни предавања и обука за инструктори и други стручни лица за
поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Обуката е реализирана од страна
на признати и познати странски експерти за поголема безбедност на ранливите групи
учесници во сообраќајот.
1.7.14 РСБСП во соработка со Биро за судско вештачење, на 07–08.05.2015 година, во
Охрид, организира стручно совретување на тема „ Сообраќајно техничкото вештачење
основа за квалитетно решавање на судските спорови. Целта на советувањето е поголема
безбедност во сообраќајот на патиштата преку правилно решавање на судските спорови
поврзани со сообраќајни незгоди.
1.7.15 РСБСП зема учество на саемот за туризам во Скопје и организира поделба на
сообраќајно едукативни материјали и материјали за промоција на велосипедизмот.
1.7.16 Со цел промоција на велосипедизмот и подигање на јавната свест кај
велосипедистите за почитување на сообраќајните правила и прописи и употреба на опрема
за пасивна безбедност како и подигање на свеста кај останатите учесници во сообраќајот
за почитување на велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот на ден
09.05.2015 година, во Прилеп, организирана е масовна велосипедска манифестација велосипедско дефиле, на кое учествува ученици од основните училишта и сите
заинтересирани граѓани. На настанот присуствуваше Државниот секретар на МВР г-ѓа
Анастасија Илијоска и Претседателот на Советот на општина Прилеп г-дин Никола
Димески.
Во рамките на настанот на учесниците беа доделени неколку велосипеди.

1.7.17 На 09.05.2015 година во Скопје, организиран е велосипедски марш под мотото „ Да
ги чуеме ѕвоната на велосипедите“. Велосипедскиот марш беше од отворен карактер и на
него учествува голем број на заинтересирани граѓани – љубители на велосипедизмот.
Целта на настанот беше промоција на велосипедизмот и подигање на јавната свест кај
велосипедистите за почитување на сообраќајните правила и прописи и употреба на опрема
за пасивна безбедност како и подигање на свеста кај останатите учесници во сообраќајот
за почитување на велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот.
1.7.18 Во соработка со Велосипедската федерација на Македонија и ВК „ Илинден “ на
10.05.2015 година во Кривогаштани организирано е државнио велосипедско ридско
првенство. Целта на настанот беше промоција на велосипедизмот во Република
Македонија.
1.7.19 За подигање на јавната свест за поголема употреба на детските седишта како начин
за зголемување на безбедност на децата во сообраќајот, РСБСП во рамките на саемот за
деца, кој се организирашре во Сити мол – Скопје на ден 15.05.2015 година, организира
едукативно предавање за родителите на кој беа презентирани позитивните ефекти од
употребата на детските седишта. Истотака во рамките на саемот за деца , на ден
16.05.2015 година, РСБСП организира едукативно предавање за правилно учество на
децата во сообраќајот, додека на 17.05.2015година беше одржано едукативно предавање за
децата велосипедисти. Поголема безбедност на децата во сообраќајот беше основната цел
на тридневните активности кои ги организира РСБСП во рамките на Саемот за деца во
Скопје Сити мол.
1.7.20 Во периодот од 20-25 Мај 2015 година, организирана е поделба на сообраќајно
едукативни материјали во средните училишта во Република Македонија за неупотреба на
моторно возило од страна на матуранрите за време на прославата на матурските вечери.
Во рамките на оваа акција за оваа категорија граѓани во горенаведениот период,
организиран е бесплатен превоз во автобусите на ЈСП во Скопје во периодор од 00 – 05
часот наутро.
1.7.21 Со цел промоција на велосипедизмот, РСБСП во соработка со партнерите активно
се вклучи во организацијата на традиционалната велосипедска манифестација „ Прв до
Врв“ која се организираше на ден
24.05.2015 година во Скопје. На настанот
присуствуваше градоначалникот на град Скопје г-дин Коце Трајановски.
1.7.22 Организација на авто собир со лубители на автомобили во АСУЦ „ Боро
Петрушевски“ на ден 24.05.2015 година и поделба на сообраќајно едукативни материјали
за подигање на јавната свест за правилно учество во сообраќајот.
1.7.23 На ден 02.06.2015 година во Општина Карпош – Скопје организирано е
велосипедско дефиле за промоција на велосипедизмот под мотото „ Има место за сите“.
На велосипредското дефиле учествуваше Градоначалникот на општина Карпош г-дин

Стевчо Јакимовски и Претседателот на советот на општина Карпош г-дин Сашо
Лазаревски. Истиот ден, истотака со цел промоција на велосипедизмот во Република
Македонија организиранио е велосипедско дефиле во општина Охрид.
1.7.24. Во рамките на кампањата за поголема безбедност на ранливите групи учесници во
сообраќајот организирани се голем број на настани, предавања дефилеа и манифестаци во
повеќе градови во Република Македонија а во организација на РСБСП, ОСБСП,
единиците на локалната самоуправа, подрачните единици на МВР и останати партнери.
1.7.25 Во рамките на кампањата за поголема безбедност на ранливите групи учесници во
сообраќајот, РСБСП изготви и дистрибуираше голем број на повеќе видови сообраќајно
едукативнио материјали, а истотака беа реализирани и повеќе од 50 –тина гостување на
радио и тв емисии, изјави и интервјуа за пишани и електронски медиуми, подготовка и
дистрибуција на целни статии за електронските медиуми, а беше организирана и прес
конференција за најава на програмата и целите на кампањата за поголема безбедност на
ранливите групи учесници во сообраќајот.
1.8. „Детски семафор 2015“ и „Сообраќајно техничка култура на младите 2015“
РСБСП традиционално во периодот од 15 Април до 31 Мај ги организира сообраќајновоспитната манифестација “Детски Семафор 2015” и „Сообраќајно техничка култура на
младите 2015“. Реализацијата на натпреварите “ Детски Семафор 2015“ и „Сообраќајно
техничка култура на младите 2015“ се одвиваше во 3 фази, односно на три нивоа и тоа :




Општински
Регионален
Државен

Во сите фази на реализација на оваа сообраќајно едукативна манифестација учествуваа
повеќе од 50% од вкупните ученици од основните и средните училишта во Република
Македонија и поголем број наставници.
1.9. Мегународна конференција за безбедност на патниот сообраќај на тема :
„ Локалната заедница и безбедноста на сообраќајот на патиштата“.
Со цел унапредување на меѓународната соработка и примена на најновите научни
достигнувања и практики во областа на безбедноста во сообраќајот, претставници на
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во периодот од 22-25
Април 2015 година учествува на Мегународна конференција за безбедност на патниот
сообраќај во Крагуевац - Република Србија на тема : „ Локалната заедница и безбедноста
на сообраќајот на патиштата“.

1.10. Активности за промоција на велосипедизам
Во рамките на саемот за спорт кој се одржа на 06 и 07 Jуни 2015 година во Скопје - Сити
мол, РСБСП учествуваше со посебен штанд на кој беа делени сообраќајно едукативни
материјали за промиоција на велосипедизмот. Покрај тоа во текот на 2015 година на
иницијатива на РСБСП и во соработка на РСБСП и ОСБСП и единиците на локалната
самоуправа во повеќе општини во Република Македонија организирани се велосипедски
манифестации, дефилеа, маршеви, трибини, предавања со цел промоција на велосипедот
како сообраќајно превозно средство. Исто така од страна на РСБСП покрената е
иницијатива до единиците на локалната самоуправа за подобрување на сообраќајната
инфраструктура, односно подобрување на условите и можностите за зголемено користење
на велосипедот како сообраќајно превозно средство.
1.11. Кампања „Со велосипед на пат низ целиот град“
РСБСП во соработка со АМСМ, Град Скопје, МВР и останати партнери реализира проект
за промоција на велосипедот како сообраќајно превозно средство и подобрување на
безбедност на велосипедистите во сообраќајот насловен како „Со велосипед на пат низ
целиот град“. Во рамките на проектот на ден 15.06.2015 година промовирана е специјална
налепница за автомобили под мотото „ Мисли на велосипедистите“, додека на ден 28.06
2015 година во Скопје организирана е масовна велосипедска манифестација –
велосипедско дефиле. На велосипедското дефиле учествуваше Градоначалникот на град
Скопје г-дин Коце Трајановски.
1.12. Промоција на Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020
На ден 25.06.2015 година во хотел„ Александар Палас “ во Скопје организиран е јавен
настан за промоција на Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020. Целта на
настанот беше промоција на целите и мерките за унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата и потикнување на нејзината имплементација. На настанот
присуствуваа и свое обрајќање имаа Заменик Претседателот на Владата на Република
Македонија м-р Владимир Пешевски и претседавач на Координативното тело на Владта
на Република Македонија за следење и реализација на националната стратегија,
Министерот за внатрешни работи на Република Македонија м-р Митко Чавков и
Претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на
Република Македонија м-р Стојче Стаменковски. На јавниот настан исто така доделени се
плакети за личен и особен придонес за унапредување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата на м-р Гордана Јанкуловска, поранешен Министер за внатрешни работи , на
м-р Владо Пешевски - Претседател на Координативното тело на Владта на Република
Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата кое воедно е

одговорно за следење и реализација на националната стратегија и на м-р Митко Чавков –
Министер за внатрешни работи. На јавниот настан организиран по повод промоцијата на
Втората национална стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020 присуствуваа повеќе од 100 лица претставници
на повеќе надлежни институции, органи и организации, претставници од дипломатскиот
кор, истакнати експерти, претставници на невладините организации, членови и
соработници на РСБСП, претставници на медиумите, итн.

1.13. Продукција на ТВ емисија за сообраќај „ Сообраќајна хроника“
Заклучно со 31.05 2015 година, еднаш неделно на националната телевизија „ МТВ 1 “ е
емитувана сообраќајно едукативна емисија „ Сообраќајна хроника“ со цел информирање,
едуцирање и подигање на јавната свест за паравилно и одговорно учество во сообраќајот.
1.14. Изработка на Веб страна, фејсбук и твитер профил
Редизајнирани се Веб сраната, фејсбукот и твитерот на РСБСП и истите се ставени во
функција на информирање, едуцирање и подигање на јавната свест за поголема
безбедност на сообраќајот на патиштата и реализирани се континуирани активности за
нивно перманентно одржување и перманентно информирање, едуцирање и подигање на
свеста за одговорно учество во сообраќајот. На дневна основа РСБСП преку своите
електронски медиуми објавува совети, пораки и ставови за правилно и одговорно учество
во сообраќајот.
1.15. “Летна Кампања 2015“
Реализаирана е традиционалната сообраќајно превентивната акција насловена како
“Летна Кампања 2015“. Кампањата се реализира во периодот од 1 Јуни до 30 Септември,
2015 година, и истата се состои од три главни сегменти и тоа :
 Активности за подигање на јавната свест за штетното дејство на алкохолот во
сообраќајот, насловена како „ Вози трезен – Стигни жив“.
 Активности за подигање на јавната свест за влијанието на високите температури на
способнопста за управување на моторно возило.
 Активности за подигање на јавната свест кај странските возачи кои претстојуваат
или транзитираат низ Република Македонија за нивно правилно и одговорно
учество во сообраќајот и нивно информирање за состојбите и условите на
патиштата во Република Македонија.
Во рамките на кампањата реализирани се голем број на активности и настани и тоа:
1.15.1
Изготвени се сообраќајно воспитни материјали ( флаери, плакати, фрешери
банери и др )
под мотото , “ Вози трезен – Стигни жив” и организирана е нивна

дистрибуција. Почетокот на дистрибуцијата беше одбележан со посебена прес
конференција на која присуствуваше Државниот секретар во Министерот за внатрешни
работи г-ѓа Анастасија Илијовска.
1.15.2 Од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
формирани се алкопатроли кои во текот на летниот период посетија повеќе дискотеки во
повеќе градови во Република Македонија во рамките на кои беше спроведена акција за
доброволно алкотестирање по што во зависност од резултатите од алкотестирањето
симболично беа доделувани црвени и зелени картони. Лицата кај кои беше констатирано
дека консумирале алкохол повеќе од дозволеното покрај корисни совети добиваа и
ваучери за такси. Покрај тоа во повеќе дискотеки во Република Македонија поставени се
банери под мотото „ Вози трезен - Стигни жив “ кои во текот на целото лето ги
потсетуваа младите на нивната обврска во сообраќајот.
1.15.3 Изготвени се сообраќајно едукативни материјали на англиски јазик под мотото
„DRIVING THROUGH MACEDONIA “ наменети за странските возачи кои претстојуваат
или транзитираат низ Република Македонија и истите се дистрибуирани од страна на
граничната полиција на сите влезни гранични премини во Република Македонија.
Дистрибуцијата на овие флаери започна со посебно организиран јавен настан на кои исто
така покрај другите присуствуваше Министерот за внатрешни работи на Република
Македонија м-р Митко Чавков.
1.15.4. Изготвени се двојазични сообраќајно едукативни материјали под мотото “
Опасна делница “ или „HAZARDOUS ROAD SECTION“. Дистрибуцијата на овие
едукативни материјали се реализираше на наплатната рампа Стоби и имаше за цел
информирање на домашните и странските возачи за условите на патот. Покрај тоа на
иницијатива на РСБСП поставена е сообраќајна табла на патниот правец Неготино –
Демир Капија со цел подобро информирање на возачите за престанокот на автопатска
делница и вклучување во сообраќај на пат наменет за двонасочен сообраќај.
1.15.5 Организирани се сообраќајно-едукативни предавања и трибини со цел едукација на
младите (средношколиците и студентите) за штетното влијание на алкохолот врз
способноста за управување со моторно возило и последиците од неодговорно учество во
сообраќајот. Согласно тоа на ден 22.09.2015 година во Куманово ( култутен центар)
одржана е јавна трибина со средношколци за штетното влијание на алкохолот за
способноста за управување на моторно возило. Истотака на ден 21.10. 2015 година
организиоран е јавен настан- сообраќајно едукативно предавање во СУГС „ Никола Карев
“ – Скопје со цел едуцирање на младите за нивно одговорно учество во сообраќајот на
патиштата.

Подобрување на безбедноста на сообраќајот во летниот период, во услови на зголемена
сообраќајна фрекфенција, високи летни температури и зголемена консумација на алкохол
кај младите возачи е главниот мотив и цел за реализицаија на оваа кампања.

1.16. Одбројувачи за семафори – лантерни
Со цел подобрување на безбедноста на пешаците во сообраќајот преку подобрување на
сообраќајната сигнализација, дадени се на трајно користење на Општина Охрид 16
одбројувачи на време за семафори – лантерни. По повод донацијата организиран е јавен
настан на кој присуствуваше Градоначалникот на општина Охрид г-дин Никола
Бакрачевски.

1.17. Кампања за промоција на алтернативни облици на мобилност „ Европска
недела на мобилност“
Од 16 до 22 Септември 2015 година, реализирана е кампања за промоција на алтернативни
форми на мобилност насловена како „Европска недела на мобилност“. Во рамките на
кампањата на ден 17.09.2015 година, претставници на РСБСП со сопствен труд и
презентација учествуваа на јавна дебата организирана во ЕУ инфо центарот на тема
алтернативни облици на сообраќај.
1.17.1 На ден 22.09.2015 година, во соработка со Технички факултет Битола организирана
е Сообраќајно едукативна трибина, со студентите од факултетот на тема: „Нашите улицинаша реалност“.
1.18. Кампања за подигање на општествена одговорност на компании
Во текот на месец Септември 2015 започна со реализицаија кампања за подигање на
јавната свест за зголемување на општествената одговорност кај компаниите со цел
иницирање на нивен поголем придонес во процесот на унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата. Во рамките на оваа кампања остварени се поголем број на
работни средби со претставници на повеќе домашни и меѓународни компании,
организации и здруженија а како посебно ја издвојуваме иницираната соработка со АЕК,
МЕПСО, Мобилните оператори во Република Македонија, ОБСЕ, и др.
1.19. Активности за јакнење на сообраќајното образование во рамките на
образовниот процес во Република Македонија
На иницијатива на РСБСП формирано е координативно работно тело, со претставници од
Кабинетот на Претседателот на Владата на Република Македонија, Кабинетот на
Претседателот на Република Македонија, РСБСП, МВР, МОН, БРО, Град Скопје,

Здружение на наставници по техничко образоние, експерти од повеќе области, со цел
утврдување на потребите, можностите и начините за унапредување на сообраќајното
образование во рамките на редовниот образовен систем во Република Македонија .
1.20. Активносто за јакнење на капацитетите на ОСБСП
Од месец Септември 2015 година, РСБСП започна со организирана акција на работни
средби со претставници од ОСБСП и Единиците на локалната самоуправа
(Градоначалниците) со цел засилување на нивниот ангажман и обезбедување на поголема
поддршка во работењето на ОСБСП како начин за унапредување на сообраќајнопревентивното дејствување на локално ниво. Акцијата ќе трае до месец Февруари 2016
година, со што е предвидено да бидат постени сите ОСБСП и Единици на локалната
самоуправа.
1.21. Кампања за подигање на свеста за поголема безбедност на дец ата во
сообраќајот „ Да ги заштитиме децата во сообраќајот“
Реализирана е кампања за подигање на јавната свест за поголема безбедност на децата во
сообраќајот, насловена како „ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ ДЕЦАТА ВО СООБРАЌАЈОТ“. Во
рамките на оваа кампања реализирани се поголем број на активности и настани, и тоа:
1.21.1 Во соработка со МВР и МОН организирани се сообраќајно-едукативни предавања
за децата од оснивните училишта, со цел нивно едуцирање за основните правила и
прописи во сообраќајот и нивно оспособување за безбедно и сигурно движење во
сообраќајот.
1.21.2 Во соработка со ОБСЕ изготвени се повеќе видови на повеќе јазични сообраќајно
едукативни материјали (ленијари) и организирана е нивна дистрибуција до ОСБСП и
основните училишта во Република Македонија.
1.21.3 Со цел подигање на јавната свст за поголема безбедност на децата во сообраќајот и
почитување на сообраќајните правила и прописи, а во соработка и со поддршка на голем
број на општетсвено одговорни, познати и афирмирани лица од областа на спортот,
културата, музиката, актерството, новинараството итн, изготвени се табли со емотивни
сообраќајно едукативни пораки за правилно и одговорно учество во сообраќајот и преку
социјалните медиуми реализирана е нивна соодветна популаризација и презентација.
1.21.4 За подигање на јавната свест кај учесниците во сообраќајот за почитување на
правилата и прописите во сообраќајот како и за поголема сообраќајна едукација на децата
изготвени се сообраќајно едукативни видео пораки преку кои децата-учениците ги
презентираат своите видувања и разбирања за сообраќајот и сообраќајните ситуации и врз
основа на тоа упатуваат пораки до сите учесници во сообраќајот.

1.21.5 Организација на јавни сообраќајно-едукативни настани за подигање на јавнта свест
за важноста и потребата од користење на детските седишта како начина на заштита на
децата-патници во сообраќајот.
1.21.6 Реализација на активности за подигање на јавната свест за поголема безбедност на
децата во сообраќајот, преку сообраќајно-едукативни пораки, презентирани преку закуп
на јавни медиумски простори-билборди.
1.21.7 Изготвени се сообраќајно едукативни материјали, фрешери, табли со едукативни
порак, распоред за часови, итн и извршена е нивна дистрибуција до повеќе училишта во
Република македонија.
1.22. Активности во процесот на донесување на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата и информирање на учесниците во сообраќајот за
одредбите кои произлегуваат од законот
Претставници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
учествуваа на повеќе работни средби, јавни дебати, и други настани од јавен карактер
поврзани со донесувањето на новиот Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во
таа смисла претставници на РСБСП со свои ставови и предлози учествуваа на јавната
расправа по Предлог ЗБСП во Собранието на Република Македонија. Исто така
реализирани се голем број на активности од јавен карактер за информирање и едуцирање
на граѓаните на Република Македонија со новите законски решенија односно со одредбите
од новиот ЗБСП.
1.23. Сообраќајно-едукативна работилница-обука на млади лица од Општинските
младински локални совети
Организирана е тридневна сообраќајно-едукативна работилница-обука на млади лица од
Општинските младински локални совети, со цел подигање на јавнта свест кај младите, за
нивно правилно и одговорно учество во сообраќајот, но и оспособување на младинските
локални совети за реализиција на настани и активности за подигање на јавната свест за
поголема безбедност на сообраќајот на патиштата и иницирање на нивни засилени
активности за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата
1.24. Учество на интернационална конференција на тема: Менаџемент на
безбедноста на патиштата со помош на информатичката технологија
Во периодот од 02.11-06.11.2015 година, делегација на Републичкиот совет за безбедност
на сообраќајот на учествуваше на интернационална конференција на тема: Менаџемент
на безбедноста на патиштата со помош на информатичката технологија што се одржа во
Абу Даби. Конференцијата е организирана од страна на ПРИ – Мегународна организација
за безбедност на патиштата каде РСБСП е полноправен член.

1.25. Кампања за одбележување на
сообраќајни незгоди

Светскиот ден на сеќавање на жртвите од

Во периодот од 15.11 – 22 .11.2015 година реализирана е кампања за одбележување на
светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Во рамките на кампањата
реализирани се следниве поважни активности:
1.25.1. На ден 13.11. 2015 година, организирана е Прес конференција со цел
промоција на Програмата на кампањата за одбележување на Светскиот ден на сеќавање на
жртвите од сообраќајни незгоди. На прес конференцијата присуствуваа повеќе личности
од јавниот живот во Република Македонија. Присуството на големиот број новинари од
повеќе медиумски куки овозможи на Прес конференцијата Претседателот на РСБСП м-р
Стојче Стаменковски да се обрати на сите граѓани во Република Македонија кои на било
кој начин учествуваат во сообраќајот и да ги повика да бидат одговорни учесници во
сообраќајот затоа што неодговорното однесување на одредени учесници во сообраќајот
оваа година ја чинеше Република Македонија 124 загубени животи заклучно со 13
Ноември 2015 година.
1.25. 2. Во знак на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди на 15.11.2015
година организирана е акција на засадување на зимзелени дрвја ( изградба на парк) во
спомен на загубените животи во сообраќајни незгоди. Имено претставници на РСБСП,
МВР, Град Скопје, Комисија за односи со верските заедници, НВО и останати партнери
засадија 124 зимзелените дрвја кои претставуваат симбол на загубените животи во 2015
година во сообраќајни незгоди. Воедно беше одржана прес конференција од паркот кој ќе
го носи името „ Парк за сеќавање на загубените животи од сообраќајни незгоди“ и на
истата се обратија Претседателот на РСБСП м-р Стојче Стаменковски и Директорот на
Комисијата за односи со верските заедници проф. др. Валентина Божиновска.
1.25.3. Во периодот од 15 до 22 Ноември, 2015 година, во сите верски храмови во
Република Македонија, претставници на верските заедници, во рамките на своите редовни
служби одржаа молибден – комеморација за загинатите лица во сообраќајни незгоди и ги
повикаа своите верници да го почитиуваат сопствениот живот и животот на останатите
учесници во сообраќајот преку почитување на сообраќајните правила и прописи.
1.25.4. Во текот на неделата од 15 до 22 Ноември, 2015 година, во дневните
весници „ Нова Македонија“ и „Вечер“ како и на голем број веб портали објавени се
банери со Светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди.
1.25.5. На ден 18.11.2015 година во соработка со учениците од СУГС „ Владо
Тасевски“ – Скопје организирано е пешачко дефиле за будење на свеста за одговорно
учество во сообраќајот. Во рамките на дефилето на улицата „ Трета македонска бригада“
– Скопје во чест и спомен на загинатите лица од сообраќајни незгоди, сообраќајот беше

затворен за 124 секунди и истотака 124 балони во симбол на загубените животи во
сообраќајни незгоди оваа година беа пуштени во небо.
1.25.5.1. Марш за будење на свеста за одговорно учество во сообраќајот под
мотото „ Денови за сеќавање – Време е да запрат кривичните дела на улиците“ во
периодот од 15 до 22 Ноември, 2015 година се организира во повеќе градови во
Република Македонија и тоа: Пробиштип, Струмица, Кавадарци. Охрид, Битола, Штип,
Гевгелија, Прилеп, Кочани и др.
1.25.6. Во знак на сеќавање и лубов кон најголемата македонска музичка ѕвезда
Тоше Проевски и со апел за одговорно учество во сообраќајот затоа што сообраќајните
незгоди се случуваат секому, секаде и во секое време, на 18.11.2015 година претставници
на РСБСП, општина Крушево, и ученици и родители од Крушево и Кривогаштани го
посетија вечното почивалиште и спомен музејот на Тоше Проевски и во име на големата
и неизмерна лубов кон Тоше и кон сите останати кои оваа година го загубија животот во
сообраќајни незгоди запалени се 124 свеќи наредени во форма на срциња и поставени се
голем број на пораки за внимателно учество во сообраќајот.
1.25.7. Со цел намалување на бројот на загинати и повредени во сообраќајни
незгоди во рамките на неделата за одбележуивање на Светскиот ден на сеќавање на
жртвите од сообраќајни незгоди, на 19.11.2015 година организирани се сообраќајни
работилници со студенти од„ Американ кочеџ“ и „ МИТ Универзитет“. Работилниците се
организирани во соработка со АМСМ, а истата имаше за цел подигање на свеста кај
младите за штетното дејство на алкохолот и психотропните супстанци на способноста за
управување на моторно возило. Во рамките на работилницата со помош на таканаречените
„ Пијани очила“ младите – студентите имаа можност практично да се уверат за тоа каква
е нивната перцепција и нивната физичка способност за управување на моторно возило
под дејство на алкохол и психотропни супстанции.
1.25.8. Распишан е конкурс за избор на најдобри ликовни творби на тема сообраќај
и организирана е ликовна изложба во трговскиот центар „ Скопје – Сити мол“ - Скопје во
рамките на Саемот за деца и родители кои се одржа во периодот од 20-22 Ноември во
горенаведениот трговски центар.
1.25.9. Заради подигање на јавната свест за последиците од сообраќајните незгоди и
со цел помош и подршка на настраданите лица во сообраќајни незгоди, во соработка со
Црвен Крст на Република Македонија организирана е крводарителска акција.
Крводарителската акција се организира на ден 20.11.2015 година во просториите на Домот
на хуманитарни организации „ Даре Џамбаз“ во Скопје.
1.25.10. Во текот на кампањата за одбележување на Светскиот ден на сеќавање на
жртвите од сообраќајни незгоди членови на Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата учествуваа на повеќе радио и тв емисии со разработка на

теми поврзани со безбедноста во сообраќајот и последиците од неодговорното учество во
сообраќајот на патиштата.
1.25.11. Во согласност на своите надлежности, РСБСП ја координираше работата
на Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата со изготвување на
конкретни насоки и препораки за реализирање на активности на локално ниво. Истотака
во рамките на оваа активност РСБСП во соработка ЗЕЛС и МВР испрати допис до
единиците на локалната самоуправа во Република Македонија, со конкретни насоки за
нивно вклучување во кампањата.
Следејки ја реализацијата на дадените насоки констатиравме дека во најголемиот
број на општини ( Битола, Центар, Аеродром, Кавадарци, Струмица, Куманово, Охрид,
Делчево, Пробиштип, Штип, Кочани, Прилеп, Гевгелија
и др ) беа организирани и
реализирани голем број на активности , настани и манифестација за одбележување на
„Светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди“.
1.26. Зимска кампања 2015-2016
Зимската кампања за подигнување на јавната свест за подобрување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата, започна со реализација од 01.12. и истата ќе се реализира до
01.03 2016 година. Во рамките на оваа кампања се реализирани следниве активности:
- Изработени се сообрачајно едукативни материјали (плакати и налепници) под мотото „
За секоја површина постои соодветна опрема“ –и извршена е нивна дистрибуција до сите
наплатни рампи во Република Македонија како и до сите бензински станици на „ АД
Макпетрол“ и „Лукоил Македонија“
- Изготвени се сообраќајно едукативни материјали – флаери и фрешери и истите се
дистрибуирани преку повеќе ноќни клубови во Република Македонија.
- Поставени се банери на најпопуларните интернет портали.
Оваа кампања значително придонесе за подигање на јавната свест за правилно и
одговорно учество во сообраќајот особено во состојба на зимски услови на патиштата.

1.27. Кампања „ Вози одговорно за време на празниците“
Кампањата „ Вози одговорно за време на празниците“ започна со реализација од
01.12.2015 година и истата ќе се реализира заклучно со Март 2016 година. Во рамките на
кампањата реализирани се голем број на активности и настани и тоа:
-

На ден 07.12.2015 година, одржани се сообраќајно едукативни предавања за
учениците од СУГС „ Никола Карев“ со цел нивно едуцирање за штетното дејство
на алкохолот на способноста за управување на моторно возило. Предавањето беше

организирано во соработка со АМСМ и притоа со помош на таканаречените
„ Пијани Очила“ учениците имаа можност практично да се уверат за тоа каква е
нивната перцепција и нивните физички способности под дејство на алкохол.
-

- Изработени се сообрачајно едукативни материјали (плакати и налепници) под
мотото „ Животот е подеднакво кршлив “ –и извршена е нивна дистрибуција до
сите наплатни рампи во Република Македонија како и до сите бензински станици
на „ АД Макпетрол“ и „Лукоил Македонија“

-

Изготвени се сообраќајно едукативни материјали, (брошури, флаери и фрешери) со
цел информирање на младите за штетното дејство на алкохолот на способноста за
управување на моторно возило, информирање за законските санкции и подигање на
свеста за можните последици од брзо возење и управување на моторно возило под
дејство на алкохол и истите се дистрибуирани преку повеќе ноќни клубови во
Република Македонија.

-

Изготвени се банери под мотото: „ Животот е подеднакво кршлив “ –и истите се
дистрибуирани и поставени во повеќе угостителски објекти и ноќни клубови каде
младите се најчесто присутни.

1.28. Сајт на годината
Од страна на Media Solutions, Веб страната на Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата е избрана односно освои прво место во категоријата за најдобар
сајт за владини и државни институции.
1.29. Работна средба со медиуми
На 19.12.2015 година во хотел „ Русија“ – Скопје организирана е работна средба со
претставници на медиумите со цел доделување на благодарници во знак на плодната и
успешна соработка во 2015 година, нејзино
понатамошно унапредување
и
продлабочување и стимулирање на медиумите за нивен дополнителен ангажман во
процесот на информирање и едуцирање на јавноста и подигање на јавната свест за
одговорно учество во сообраќајот на патиштата. На состанокот присуствува претставници
на повеќе од 30 медиуми во Република Македонија.
1.30. Хуманитарна акција
Со цел промоција на повисоки општествени вредности , РСБСП во соработка со ФК
Вардар и хотел „ Русија“ на ден 24.12.2015 година организира хуманитарна акција за
децата од Клиниката за детски болести – Скопје. Во рамките на акцијата беше
организирана предновогодишна забава за децата со јунаци од цртаните филмови и беа
поделени пакети и останати скромни подароци.

1.31. Учество во медиуми
Претставници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во 2015
година континуирано беа присутни во сите видови пишани и електронски медиуми во
Република Македонија. Организирани се 8 прес конференции, повеќе од 20 вклучувања
во информативните програми- вести во сите телевизии со национална концесија, повеќе
од 40 гостувања во утрински и други сообраќајно едукативни емисии, повеќе од 100
објави, интервјуа и изјави во сите видови пишани медиуми, повеќе од 20 гостувања во
радио програми и голем број на радио објави како и голем број објави, статии, интервјуа
и изјави во електронските медиуми. Сите активности на РСБСП се силно подржани и
покриени од сите видови медиуми што е исклучително важно за подигање на јавната свест
за одговорно учество во сообраќајот на патиштата. Преку силните медиумски активности
беа презентирани пораки, мислења, совети и ставови за подобрување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата на сите учесници во сообраќајот во Република Македонија.
Истотака, во утврдениот период засилени се сообраќајно едукативните активности преку
социјалните медиуми, фејсбук, твитер и други и ставена е во функција новата веб страна
на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

1.32 . Активности за формирање на Општински совети за безбедност на сообраќајот
на патиштата
Согласно законските обврски на РСБСП предвидени со Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата, а со цел зголемување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата на локално ниво, РСБСП во текот на 2015 година во соработка со локалната
самоуправа, формираа повеќе Општински совети за безбедност на сообраќајот на
патиштата во Република Македонија. Во моментот РСБСП има активна мрежа од повеќе
од 40 Општински совети за безбедност на сообраќајот на патиштата што претставува
силна логистичка подршка за дисперзирање на активностите, масовност, сеопфатност и
мултиплицирање на ефектите од преземените иницијативи и реализираните активности.
Сите кампањи и останати едукативни активности кои ги организира РСБСП се соодветно
подржани и реализирани на речиси целата територија на Република Македонија. Согласно
оваа, РСБСП во наредниот период ќе ја засили комуникацијата со единиците на
локалната самоуправа со цел поттикнување на истите во формирањето и ставањето во
функција на Општинските Совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои во
наредниот период ќе ги организираат и координираат активностите за подобрување на
состојбите во безбедноста на сообраќајот на локално ниво.

1.33. Потпишани меморандуми за соработка со институции и организации
Со цел засилување на мултисекторскиот пристап, односно засилување на
соработката и координацијата во напорите за подобрување на безбедноста на сообраќајот
на патиштата, РСБСП потпиша меморандум за соработка со повеќе надлежни институции
и организации . Во таа смисла посебно важно е да се истакне потпишаниот меморандум за
соработка со Техничкиот факултет – Битола кој е составен дел од Универзитетот „ Св
Климент и Наум Охридски“- Битола.
Во согласност со потпишаните меморандуми за соработка, усвоен е акциониот план со
преглед за работа во наредниот период.

2.Осврт кон најзначајните активности
2.1.Планирани и тековни активности
Согласно своите законски надлежности РСБСП континуирано реализира
активности за подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Во таа смисла,
РСБСП перманентно реализира голем број на превентивни сообраќајно едукативни
активниости, кампањи, настани, манифестации, изработка и дистрибуција на сообраќајно
едукативни материјали и останати активности од јавен карактер а се со единствена цел
подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на
сообраќајни незгоди а со тоа и намалување на бројот на загинати и повредени лица во
сообраќајни незгоди.
Сите активности на РСБСП во 2015 година се реализирани на високо квалитетен
начин, согласно претходно утврдената програма, динамика, и план за нивна реализација
и за сите нив изготвени се поединечни извештаи со анализа, заклучоци и препораки за
идно дејствување.
Покрај големиот број на целосно и успешно реализирани активности важно е да
напоменеме дека одреден број на активности на крајот од 2015 година се наоѓаат во фаза
на завршни подготовки или во рана фаза на имплементација. Во оваа група посебно ги
издвојуваме:


Проект за зајакнување на сообраќајната едукација во рамките на
образовниот процес во Република Македонија.

-

Како што е наведено погоре во овој документ овој проект е во фаза на
тековна имплементација. Имено, формирано е координативно тело за
негова имплементација а покрај тоа од страна на РСБСП формирана е
работна група која изготви акционен план и динамика на реализација на
активностите а исто така изготвен и дистрибуиран е анкетен прашалник
наменет за повеќе целни групи и во фаза на реализација е студија за

потребата и оправданоста од засилување на сообраќајната едукација во
образовниот процес. Во рамките на овој проект одржани се работни
состаноци со претставници на Здружение на наставници по техничко
образование. Во досегашниот тек на активностите приберени се околу
10.000 анкетни прашалници и пристапено е кон обработка и анализа на
податоците и извлекување на заклучоци и идни мерки.


Проектот – Активност за “ Зајакнување на капацитетите на ОСБСП”.

-

Првата фаза од реализацијта на овој проект е целосно реализирана. Имено
донесен е акционен план за посета на ОСБСП и реализирана е работна
средба со околу 25 претставници на ОСБСП и претставници на Локалната
самоуправа. Резултатите од остварените средби се евидентни и евидентно е
зголемувањето на ангажираноста на ОСБСП во спроведувањето на
сообраќајно превентивни активности на локално ниво

-

Во фаза на формирање е Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на
Град Скопје. РСБСП, согласно ЗБСП достави до Град Скопје, предлог
листа за членови и претседател на горе именуваното тело.
Во тек е реализација на горе наведените кампањи „ Зимска кампања 20152016“ и кампањата „ Вози одговорно за време на празниците“.
Во тек се подготвителни активности за организација на сообраќајно
едукативни настани, трибини, предавања, работилници, итн. во повеќе
градови во Република Македонија.
Иницирана е соработка со повеќе странски амбасади, државни институции
и организации, јавни претпријатија и државни агенции и во завршна фаза е
потпишување на меморандуми за соработка со повеќе партнери и тоа: ЈСП
„ Скопје“, Итна медицинска помош, Агенција за електронски комуникации,
Светска здравствена организација – Канцеларија во Скопје, „ ЕЛЕМ“,
„МЕПСО„ Јавно претпријатие за државни патишта на Република
Македонија „ и многу др.





2.2.Интензивирани активности
Во 2015 година РСБСП ги интезивираше активности за поголема соработка со
Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата и единиците на локалната
самоуправа. Во рамките на ова направени се посебни работни средби со општинските
совети за безбедност на сообраќајот на патиштата и претставници на единиците на
локалната самоуправа со што беше утврдена потребата за интензивно превентивно
дејствување на локално ниво а во таа смисла и утврдена е потребата за засилување на
подршката на локалната самоуправа и обезбедувањето на подобри услови за ефикасно
функционирање на Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата.
РСБСП исто така во соработка со Министерството за локална самоуправа иницира
проект насловен како „ Одржлив транспорт на локално ниво“ каде исто така посебно

внимание се посветува на ОСБСП и сообраќајно превентивното дејствување на локално
ниво.
Во рамките на напорите за подобрување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата преку засилен ангажман на локалната самоуправа важно е да се истакне дека
РСБСП е составен дел од координативното тело на Град Скопје за подобрување на
безбедноста на сообраќајот во градот Скопје од каде што произлегоа голем број на
активности за подобрување на актуелните состојби во безбедноста на сообраќајот во
Скопје. Покрај тоа РСБСП ги презема сите неопходни активности за формирање на
Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата на Град Скопје.
Во 2015 година, РСБСП презема иницијативи за поголема ангажираност на повеќе
надлежни институции за нивен засилен ангажман во областа на безбедноста на
сообраќајот на патиштата. Во таа смисла интензивирана е соработката со Министерството
за внатрешни работи, Министерството за здравство,
Министерство за локална
самоуправа, Јавните претпријатија, а посебно важно е да се истакне меморандумот за
соработка кој го потпишаа РСБСП и Технички факултет – Битола. Меѓународната
соработка и остварената соработка со меѓународните организации, амбасади и аташеа е
подигната на високо ниво а како резултат на тоа реализирани се неколку заеднички
проекти и во фаза на подготовка се неколку проекти кои ќе бидат реализирани во 2016
година.

2.3.Континуирани стратешки активности
Во своето работење во 2015 година, РСБСП, посебно посвети внимание на
активностите за подигање на јавната свест за потребата од почитување на сообраќајните
правила и прописи. Согласно тоа, реализирани се повеќе сообраќајно едукативни
кампањи при што посебно би издвоиле неколку и тоа: Кампања за заштита на ранливите
групи учесници во сообраќајот, Кампањи за употреба на зимски гуми, Летна кампања
2015, кампања “Да ги заштитиме децата во сообраќајот”, “Европска недела на мобилност”,
„Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди“ , кампања „ Вози
одговорно за време на празниците“ и др. Во рамките на овие кампањи изготвени се голем
број на сообраќајно едукативни материјали - флаери, постери, фрешери, беџови,
налепници и др. Покрај тоа изготвени и емитувани се едукативни филмски стории за
едукација на децата за сообраќајните правила и прописи, како и голем број на радио
пораки.
Покрај тоа РСБСП континуирано на дневна основа преку сите видови на средства
за јавно информирање, реализираше активности за подигање на јавната свест и
подобрување на културата, етиката и навиките на однесување во сообраќајот.
Сообраќајната едукација е важен стратешки елемент кој РСБСП во 2015 година го
детерминира како врвен приоритет. Во таа насока РСБСП, и оваа година ги реализира
сообраќајно воспитни манифестации наменети за учениците од основните и средните
училишта насловени како “Детски Семафор” и “Сообраќајно техничка култура на
младите”. Покрај тоа РСБСП реализираше голем број на сообраќајно едукативни настани,
манифестации, предавања, претстави, во голем број на градинки, основни и средни

училишта, и факултети во Република Македонија и презема иницијатива и реализира
активности за засилување на сообраќајното образование во редовниот образовен процес.
Јакнењето на капацитетите на Општинските совети за безбедност на сообраќајот на
патиштата а со тоа и интензивирање на сообраќајно превентивното дејствување на
локално ниво е еден од приоритетите на РСБСП и за таа цел претставници на РСБСП
остварија голем број на работни средби и состаноци со претставници на ОСБСП и
локалната самоуправа и заеднички беа реализирани голем број на активности , настани и
проекти.

3.Препораки за идни активности
Годишниот извештај за работа на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот
на патиштата, исто така дава еден краток преглед на основните активности кои што
РСБСП ќе ги реализира во наредната 2016 година. Овој преглед не претставува
програма за работа на РСБСП за 2016 година, бидејќи програмата претставува посебен
работен документ, туку само краток осврт на сето онаа што РСБСП го реализира како
постојана обрска и делумно како пренесена обврска од 2015 година, а ќе се реализира во
2016 година .
Токму затоа, во продолжение се наведени
за 2016 година.

очекуваните активностите на РСБСП

3.1.Предлог активности на РСБСП за 2016 година
1. Активности на РСБСП во Координативното тело на Владата со посебен акцент на
активностите предвидени со декадата на безбедност на патиштата 2011-2020 прогласена
од страна на ООН.
2. Промоција и афирмација на целите, мерките и инструментите на Втора национална
стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата 2015-2020 и поттикнување на нејзината имплементација.
3. Релизација на сообраќајно едукативни активностите предвидени со меморандумот за
соработка со Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни
работи, Град Скопје, Технички факултет Битола и со ЗЕЛС а во надлежност на
Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи, РСБСП ,
активности во надлежност на Град Скопје, и општините (градинки, основни училишта),
како и соработка и координација при реализација на традиционалните образовновоспитни манифестации „Детски семафор“ и „Сообраќајно-техничка култура на младите“.
4. Реализација на сообраќајно едукативни кампањи за подигање на јавната свест за
правилно и одговорно учество во сообраќајот со посебен акцент за подигање на јавната
свест за подобрување на безбедноста на ранливите групи учесници во сообраќајот.

5. Активности за засилување на сообраќајното образование во образовниот процес во
Република Македонија.
6.Одржување на сообраќајно едукативни работилници, трибини, обуки, стручни собири,
тркалезни маси и други активности кои се во согласност со Програмата за работа на
РСБСП за 2016 година.
7. Реализација на научно истражувачки проекти за утврдување на нивото на употрена на
опрема за пасивна безбедност, влијанието на лековите и медикаментите на способноста за
управување возило, студија за потребата и можностите за засилување на сообраќајното
образование, истражување за утврдување на најчестите грешки и прекршоци кои ги
прават возачите, итн.
8. Интензивна соработка со општествено одговорни компании и подигање на свест за
повисока коорпоративна одговорност во областа на безбедноста на сообраќајот на
патиштата и реализација на заеднички проекти.
9. Интензивна соработка со меѓународни органи, организации и институции, странски
амбасади, аташеа итн.
10.Засилени активности на локално ниво преку засилена соработка со ОСБСП и
единиците на локалната самоуправа.
11. Активности за ставање во функција на Училишните сообраќајни единицици и
донесување на Правилникот за работа на училишните сообраќајни единици.
12. Продукција на радио емисија за подигање на јавната свест за поголема безбедност на
сообраќајот на патиштата.
13. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата , во текот на целата
2016 година континуирано ќе ја следи состојбата на безбедноста на сообраќајот на
патиштата и притоа согласно индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата,
покрај редовните и предвидените кампањи, едукативни активности, стручни и научни
собири, и другите редовни активности ќе преземе и организира и дополнителни
активности во зависност од потребата, со посебен акцент кон оние целни групи во
сообраќајот кои во тековната година ќе се покажат како посебно загрозени , како и во
согласно со целите, мерките и инструментите предвидени во Втората национална
стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата 2015 – 2020.

Заклучоци
Од годишниот извештај за реализирани активности на РСБСП за 2015 година може да се
заклучи:
1. РСБСП во 2015 година целосно ги реализира програмските активности кои беа утврдени
во Програмата за работа за 2015 година како и голем број на доплолнителни сообраќајно
едукативни активности;
2. Донесена и промовирана е “Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020” што претставува
национален стратешки документ кој ја дефинира рамката на активности и мерки кои
треба да бидат преземени од страна на сите надлежни институции, органи и организаци во
Република Македонија во наредниот петгодишен период со цел унапредување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата.
3. РСБСП преку своите активности значително ја унапреди едукативната компонента, преку
големиот број реализирани кампањи за подигање на јавната свест за правилно и одговорно
учество во сообраќајот.
4. РСБСП во 2015 година, реализира повеќе значајни активности насочени кон ранливите
групи учесници во сообраќајот на патиштата, а особено кон децата и учениците.
5. Изработени се повеќе видови на сообраќајно едукативни пораки кои беа емитувани на
повеќе национални и локални радио и тв станици со што значително се придонесе за
подигање на јавната свест за почитување на сообраќајните правила и прописи. Во рамките
на оваа важно е да истакнеме дека во периодот Јануари – Мај 2015 година на
националниот радио дифузен сервис „МТВ1“ , еднаш неделно се емитува сообраќајно
едукативна емисија насловена како “Сообраќајна хроника”.
6. Интензивирани се сообраќајно превентивните активности на локално ниво преку засилен
ангажман на ОСБСП и единиците на локалната самоуправа со што се овозможи поголема
дисперзираност на активностите на РСБСП на ниво на целата држава.
7. Индикаторите за безбедноста на сообраќајот на патиштата за 2015 година покажуваат
дека во 2015 година 148 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Од тука
можеме да заклучиме дека бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди во 2015 година
се зголемил за 18 лица во споредба со 2014 година кога 130 лица го загубија животот во
сообраќајни незгоди. Ако се има во предвид фактот дека во просек во Република
Македонија 160-170 лица го губат животот во сообраќајни незгоди од кои најлоша беше
2013 година со 198 загубени животи, можеме да констатираме дека последните две години
постои определен напредок во тој сегмент. Ако кон ова го додадеме и фактот дека бројот
на возила, возачи каки и должината на патна мрежа континуирано расте тогаш

горенаведените бројки за намалување на бројот на загинати и повредени лица во
сообраќајни незгоди добиваат дополнителна важност. И покрај тоа што индикаторот за
безбедност на сообраќајот на патиштата кој го прикажува односот на бројот на загинати
лица во сообраќајни незгоди на 100 000 жители покажува дека во Република Македонија
состојбата во безбедноста на сообраќајот на патиштата е подобра во однос на останатите
држави од нашето опкружување сепак РСБСП ја истакнува потребата од засилен
ангажман на сите општествени чинители, на секој поединец, орган, организација или
институција, деловен субјект или здруженија затоа што секој загубен човечки живот
претставува ненадоместлива загуба пред се за семејството но и за општеството во целина.
Само со широк, заеднички, мултисектоски и повеќедомензионален, теориски и практичен
пристап кон прашањата и проблемите во областа на безбедноста на сообраќајот на
патишта, Република Македонија ќе го достигне просекот на земјите членки на Европската
унија и ќе ги оствари целите од Втората национална стратегија на Република Македонија
за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020.
Од целокупниот извештај и од погоре изнесените факти и состојби , може да заклучиме
дека 2015 година гернерално беше успешна за унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата во Република Македонија

Претседател на РСБСП
М-р Стојче Стаменковски

