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1. ВОВЕД 
 
1.1 ЗА ПРИРАЧНИКОТ 
 

Овој прирачник е изготвен со цел олеснување и унапредување 
на процесот на лиценцирање на возачите, инструкторите, предавачите 
по теоретски дел и членовите на испитните комисии во испитните 
центри кои се едни од најважните алки во системот на обука и проверка 
на знаењето на кандидатите за возачи на моторни возила, а со крајна 
цел зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во 
Република Северна Македонија. 

За  квалитетна и високо стручна работа, возачите инструктори, 
предавачите по теоретски дел и членовите на испитните комисии во 
испитните центри, треба да поседуваат знаења и информации од 
повеќе области. Kонтинуирана и квалитетна  едукација на стручниот 
кадар во автошколите и испитните комисии, континуирано надоградување 
на нивните  знаења и способности е неопходно со цел да се произведат 
квалитетни возачи. За таа цел, Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата изработи прирачник, кој претставува сублимиран 
материјал од повеќе области и повеќе стручни трудови, а кој е корисен 
од една страна за  едукација и оспособување  на возачите инструктори, 
а, од друга страна, истиот може да послужи и како материјал за 
подготовка за полагање на стручен испит за работа во автошколи и 
испитни центри. 
 Прирачникот за подготовка за полагање на стручен испит 
претставува синтетизиран материјал прилагоден на испитната материја и 
содржи делови од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
кои се однесуваат на сообраќајните правила и прописи, системите на 
сообраќајни знаци и опрема на патиштата, должности во случај на 
сообраќајна незгода, делови од законските одредби кои се однесуваат 
на кандидатите за возачи, авто школи, испитни центри и возачки 
дозволи, посебните мерки за безбедност во сообраќајот, психологија   
и култура во сообраќајот, познавање на уредите на моторните 
возила,педагошко водење на кандидатите за возачи и др. 

Прирачникот е изготвен со цел да помогне на заинтересираните 
кандидати во процесот на подготовка за полагање на стручен испит за 
работа во автошколи и испитни центри. Исто така, прирачникот е 
приспособен за реализација на обуки и семинари за унапредување на 
знаењата и методите на работа на кадрите ангажирани во процесот на 
оспособување и проверка на знаењата на кандидатите за возачи на 
моторни возила. 

Сообраќајниот систем е сложен зашто во него меѓусебно се 
испреплетува субјективниот фактор со своите карактеристики (човекот) 
од една страна, и техничките (возило, пат, средина), природните и 
општествените фактори, од друга страна. 
 Човекот зазема најзначајно место во структурата на фактори кои 
влијаат на безбедноста во патниот сообраќај. Оспособувањето на 
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учесниците во сообраќајот, особено оспособувањето на идните возачи 
на моторни возила е едно од клучните прашања за правилно и безбедно 
однесување во сообраќајот и за безбедноста во сообраќајот воопшто.  
 Квалитетот на обуката на кандидатите за возачи и соодветна 
проверка на нивните знаења и вештини во голема мера влијае на тоа 
дали возачите во текот на својот живот, помалку или повеќе ќе се 
однесуваат во согласност со прописите и општоприфатените норми во 
сообраќајот и  дали безбедно ќе учествуваат во сообраќајот. 

Праксата и искуствата во земјите членки на  Европската Унија и 
кај нас покажаа дека е неопходно воведување на систем на лиценцирање 
на одредени професии во системот на безбедност во патниот 
сообраќај, со цел  стручноста  и одговорноста на ангажираниот кадар и 
воопшто квалитетот на работа во автошколите и испитните центри  да 
се подигне на повисоко ниво. 

Со оглед на тоа што според Законот за безбедност на сообраќајот 
на патиштата во наредниот период, возачите инструктори, односно 
ангажираниот стручен кадар во автошколите и испитните центри 
неопходно е да полага стручен испит за добивање на соодветна лиценца,  
прирачникот кој го изработи РСБСП, значително ќе помогне за полесно 
совладување на тематските содржини кои се дел од полагањето на 
стручниот испит.  
 
 
1.2. СОСТОЈБИ СО БЕЗБЕДНОСТА ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Сообраќајните незгоди се сериозен општествен проблем на  
сите современи општества вклучително и на Република Северна  
Македонија. Динамиката на живеење и  континуираниот раст на бројот 
на возачи и бројот на возила придонесува секоја година голем број на 
лица да  загинат или да бидат  повредени во сообраќајни незгоди. 

Со други зборови, може да се каже дека актуелното ниво на 
развој на патниот сообраќај негативно влијае врз неговата безбедност. 
Покрај основната цел на сообраќајот – превоз на лица и стоки и 
поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот „да 
се сообраќа со што помалку негативни ефекти“. Релативно големиот 
број и разновидност на субјектите кои што во разновидни активности и 
својства учествуваат во сообраќајот (возачи, пешаци, велосипедисти, 
мотоциклисти и сл.), несомнено предизвикуваат неповолни состојби по 
безбедноста во сообраќајот на патиштата.  

Фактите, состојбите и трендовите покажуваат дека проблемот 
со безбедноста во патниот сообраќај сѐ повеќе и повеќе ќе биде актуелен 
и значаен за надлежните институции и органи. Паралелно со зголемениот 
степен на моторизација се зголемува и бројот на жртвите кои настануваат 
во сообраќајните незгоди, кој што, за жал, станува сè поактуелен и        
сè поалармантен. Секојдневната појава на жртвите и штетите во 
сообраќајните незгоди достигнува енормни размери. 
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Според статистиката на Светската здравствена организација,  
годишно на светско ниво околу 1,3 милиони лица го губат животот во 
сообраќајни незгоди,  а околу 50 милиони  се повредени во сообраќајни 
незгоди. 

Во Република Северна Македонија во просек 150-160 лица 
годишно го губат животот во сообраќајни незгоди.   
 
Табела 1. Состојби со безбедноста на патниот сообраќај во  

      Република Северна Македонија за периодот 2010-2019 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загинати 
лица 

162 172 132 198 130 148 165 155 133 132 

Сообраќајни 
незгоди со 
загинати 
лица 

134 148 124 170 115 135 150 137 118 109 

СН со 
повредени 
лица 

4089 4314 3984 4060 3719 3737 3754 3882 3622 3124 

Повредени 
лица 

6375 6853 6149 6484 6056 5913 5971 6224 5860 5164 

 
Патниот сообраќај е сериозен извор на опасности и закани чии 

последици се голем број на загинати и повредени лица во сообраќајни 
незгоди и големи општествени и материјални загуби и затоа секоја 
држава треба да го гради и постојано да го унапредува системот за 
управување со безбедноста во патниот сообраќај со крајна цел 
елиминирање или минимизирање на овие закани и последици. 

Сообраќајниот систем е сложен и динамичен систем и зависи од 
голем број на фактори, поединци и институции, па согласно со тоа и 
самиот процес на управување и контрола на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата е комплициран процес и бара широк, 
повеќедимензионален, мултисекторски пристап. Мултисекторскиот 
пристап на дејствување, со широка општествена поддршка, координација 
и соработка помеѓу сите надлежни субјекти во процесот на унапредување 
на безбедноста на патниот сообраќај е единствен концепт за дејствување 
кој единствено може да донесе побезбеден сообраќај и помалку 
настрадани лица во сообраќајни незгоди,  на улиците и патиштата во 
Република Северна  Македонија. 

Со анализа на разните аспекти на безбедноста на патиштата во 
Република Северна Македонија може да се види дека Северна 
Македонија има изградено и воспоставено  основна институционална и 
правна рамка за управување и подобрување на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. Имено, Република Северна Македонија има 
соодветна институционална поставеност и организација, има донесено 
повеќе законски решенија од областа на патниот сообраќај, има 
донесено стратешки документи за подобрување на безбедноста на 
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сообраќајот на патиштата во повеќе области  и согласно со  тоа,  може 
да се заклучи дека Република Северна Македонија спаѓа во категоријата 
на држави кои управуваат со безбедноста во патниот сообраќај и притоа 
го имплементира концептот на мултисекторски пристап кон безбедноста 
во патниот сообраќај кој е прифатен и се имплементира во земјите 
членки на Европската унија. Најважниот сегмент кој треба во иднина 
континуирано да се надоградува е функцијата на оперативно управување 
со безбедноста на патиштата. Покрај подобрено управување на 
оперативно ниво, потребно е и континуирано да се имплементираат 
мерки за подобрување на правната подлога, како и мерки за градење на 
капацитети внатре во клучните институции надлежни за безбедност на 
сообраќајот на  патиштата. Во овој контекст, од суштинско значење е 
континуирано да се унапредува работата на автошколите и испитните 
центри затоа што нивната улога е клучна за однесувањето на возачите 
во сообраќајот. 

Факторот возило, факторот пат и факторот човек се трите клучни 
фактори од кои зависи безбедноста на патниот сообраќај.  

Еден од клучните фактори, особено кога станува збор за 
предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици, е 
факторот човек. Согласно наведеното, а со цел намалување на бројот 
на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди, особено е важно 
континуирано да се зајакнуваат капацитетите на надлежните тела кои 
се ангажирани во процесот на обука и контрола на возачите. Во таа 
смисла особено важно е контунуирано да се контролира, проверува и 
унапредува работата и знаењата на стручните кадри во автошколите и 
испитните центри.  

Унапредување на работата на автошколите и испитните центри 
во основа зависи од квалитетите, капацитетите и способностите на 
стручниот кадар - возачите инструктори, раководителите на автошколите 
и испитните центри, членовите на испитните комисии, итн. 

Со цел системот на оспособување на кандидатите за возачи да 
се издигне на повисоко ниво, неопходно е најпрвин да се подигне на 
повисоко ниво работата и стручните потенцијали на ангажираниот 
кадар во автошколите и испитните центри. Во таа насока, а со цел 
обезбедување на загарантирано ниво на квалитет и капацитет за 
работа,  во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и во 
други правилници посебно се дефинира постапка за лиценцирање       
на ангажираниот стручен кадар во процесот на оспособување на 
кандидатите за возачи и во процесот на проверка на знаењата, 
способностите и вештините на кандидатите за возачи. Лиценцирањето, 
односно проверката на квалитетите на ангажираниот стручен кадар во 
автошколите и испитните центри се врши преку полагање на стручен 
испит кој го спроведува Министерството за внатрешни работи. 
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2. ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ 
 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново 

значење: 
1. „Пат“ е сообраќаен објект на кој се врши сообраќај; 
2. „Јавен пат“ е пат кој е определен како јавен пат и може да биде 

државен или општински; 
3. ,,Некатeгoризиран пат“ е пат кој се користи за сообраќај и кој 

е достапен за поголем број корисници (земјоделски и шумски патишта 
и слично);  

4. „Државен пат“ е јавен пат категоризиран како автопат, експресен 
пат, магистрален и регионален пат од прва и втора категорија; 

5. „Автопат“ е јавен пат специјално проектиран и изграден за 
сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, 
со физички раздвоени коловози по насоки, кој има најмалку две 
сообраќајни ленти и по една лента за принудно застанување во секоја 
насока, со раскрсници вон ниво, без вкрстување со друг пат, железничка 
пруга или со пешачка патека, на кој сообраќајот може да се вклучи, 
односно исклучи само на одредени места и посебно изградени 
приклучоци на јавните патишта на соодветна коловозна лента на 
автопат и кој е заштитен од пристап надвор од овие површини и има 
места за одмор на патници и сервиси за возила;  

6. „Експресен пат“ е јавен пат кој е специјално изграден и 
наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, означен со 
пропишан сообраќаен знак, со најмалку по една лента за секоја насока 
и лента за застанување, на кој сообраќајот може да се вклучи, односно 
исклучи само на одредени и посебно изградени приклучоци и кој е 
заштитен од пристап надвор од овие површини;  

7. „Пат резервиран за сообраќај на моторни возила“ е јавен 
пат по кој можат да сообраќаат само моторни возила и кој е означен со 
пропишан сообраќаен знак; 

8. „Магистрален пат“ е јавен пат кој ги поврзува поважните 
региони на државата и кој се надоврзува на соодветните патишта на 
соседните држави;  

9. „Општински пат“ е јавен пат кој поврзува населени места на 
општината и е од значење за сообраќајот во општината;  

10. „Противпожарен пат“ е посебно обележан надолжен дел 
околу станбени објекти, гаражни простории, спортски, стопански и 
деловни објекти на кои е забрането запирање и паркирање на возила;  

11. „Земјен пат“ е пат без изградена коловозна конструкција;  
12. „Макадамски пат“ е пат со изградена коловозна конструкција 

без асфалтирана или бетонирана засторна површина;  
13. „Коловоз“ е дел од површината на патот наменет првенствено 

за сообраќај на моторни возила, кој е составен од една или повеќе 
сообраќајни ленти;  

14. „Труп на пат“ е конструктивен елемент што го сочинуваат 
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горниот и долниот строј на патот, вклучувајќи го и земјиштето на кое е 
изграден;  

15. „Патен појас“ е просторот од двете страни на трупот на патот 
кој се протега најмалку еден метар сметано од крајниот раб на 
напречниот пресек на патот;  

16. „Воздушен простор“ е заштитен простор од минимум седум 
метри над највисоката точка на коловозот или на патниот објект, а кој 
се протега над целата воздушна заштитена зона;  

17. „Заштитен појас“ е земјен појас од двете страни на патниот 
појас во кој не можат да се градат објекти, освен објекти кои се во 
функција на патот;  

18. „Објекти во функција на патот“ се објекти кои служат за 
потребите на возилата и патниците учесници во сообраќајот;  

19. „Крстосница“ е површина на која се вкрстосуваат или 
соединуваат два или повеќе јавни патишта;  

20. „Крстосница со кружен тек на сообраќајот“ е сообраќајна 
површина  со централен остров во која сообраќајот се одвива во кружен 
тек и во насока спротивно од стрелките на часовникот; 

21. „Улица“ е сообраќајница во населено место, наменета за 
сообраќај на возила која може да биде сочинета од коловоз, тротоари, 
велосипедски патеки и разделни острова;  

22. „Јавно паркиралиште“ е посебно уреден и обележан простор 
наменет за паркирање на определен вид возила. Јавните паркиралишта 
можат да бидат надвор од површините опфатени со патиштата и 
улиците или на самите патишта и улици;  

23. „Магистрална улица“ е сообраќајница во населено место која 
поминува низ поголемиот дел од населеното место и се поврзува со 
магистрален или регионален пат;  

24. „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;  

25. „Сервисна улица“ е сообраќајница во населено место која ги 
поврзува собирните улици со станбените и локалните улици;  

26. „Станбена улица“ е сообраќајница во населено место која ги 
поврзува станбените и деловните објекти со собирната и сервисната 
улица;  

27. „Коловозна лента“ е дел од коловозот долж неговата 
површина, наменет за сообраќај на возила во една насока со една или 
повеќе сообраќајни ленти; 

28. „Сообраќајна лента“ е обележан или необележан дел од 
коловозот долж неговата површина, чија ширина за непречено одвивање 
на сообраќајот е доволна за непречен сообраќај на еден ред моторни 
возила во една насока; 

29. „Сообраќајна лента за забрзување“ е дел од коловозот за 
вклучување на возила во сообраќаен тек од спореден пат односно 
други пристапни патишта покрај патот (бензински пумпи, паркиралишта, 
мотели и слично); 
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30. „Сообраќајна лента за забавување“ е дел од коловозот 
наменет за исклучување на возила во сообраќаен тек од пат; 

31. „Сообраќајна лента за принудно запирање на возила“ е 
обележан дел долж коловозот на автопат и на одредени места на 
патиштата од повисок ранг, како и во тунели, галерии и слично, а се 
користи исклучиво за запирање на возила; 

32. „Сообраќајна лента за спори возила“ е сообраќајна лента 
наменета за движење на бавни возила кои се движат со брзина помала 
од предвидената, со цел да не претставуваат пречка за другите 
учесници во сообраќајот; 

33. „Сообраќајна лента за возила кои вршат јавен превоз на 
патници“ е сообраќајна лента наменета исклучиво за возила кои вршат 
јавен превоз на патници и која може да биде изградена така што по неа 
да можат да се движат трамваи; 

34. „Трамвајска лента“ е посебна уредена сообраќајна лента 
наменета исклучиво за движење на трамваи;  

35. „Објекти на јавен пат“ се мостови, подвозници, надвозници, 
пропусти, тунели, галерии, потпорни контрукции, подземни и надземни 
премини, објекти за наплата на патарина и слично; 

36. „Паркинг место“ е означен дел од паркиралиште кој е 
наменет исклучиво за паркирање на едно возило; 

37. „Приклучен пат“ е дел од јавниот пат со кој јавниот пат се 
надоврзува до објектите на тој пат; 

38. „Премин на пат преку пруга“ е место на кое во исто ниво се 
вкрстосува пат со железничка или трамвајска пруга; 

39. „Велосипедска патека“ е изградена сообраќајна површина, 
наменета за сообраќај на велосипеди, која е издвоена од коловозот и 
обележана со пропишан сообраќаен знак; 

40. „Велосипедска лента“ е обележан дел долж коловозот со 
пропишан сообраќаен знак наменет за сообраќај на велосипеди; 

41. „Велосипедски премин“ е обележен дел долж коловозот со 
пропишан сообраќаен знак, наменет за премин на велосипеди преку 
коловозот; 

42. „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; 

43. „Обележан пешачки премин“ е дел од површината на 
коловозот, наменет за премин на пешаци преку коловозот и обележан 
со ознаки на коловозот и со сообраќаен знак за известување; 

44. „Пешачки остров“ е издигната или на друг начин обележана 
површина на коловозот, наменета за привремено задржување на пешаци 
кои преминуваат преку коловозот, влегуваат или излегуваат од возило 
на јавниот сообраќај;  

45. „Пешачка патека“ е дел од пат наменет за движење на    
пешаци;  

46. „Пешачка зона“ е уредена сообраќајна површина наменета за 
движење на пешаци на која не е дозволено движење на моторни 
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возила, освен за возила со посебна дозвола и обележана со соодветна 
сообраќајна сигнализација; 

47. „Плоштад“ е површина наменета за движење и собирање на 
пешаци, утврдена со урбанистички план и прогласена од општината 
односно градот Скопје; 

48. „Населено место“ е простор на кој редови или група згради 
се наоѓаат од една или од двете страни на патот, давајќи му изглед на 
улица и чии граници се означени со сообраќајни знаци за обележување 
на населено место; 

49. „Патен сообраќај“ е сообраќај на возила, пешаци и други 
учесници во сообраќајот на јавен или некатегоризиран пат што се 
употребува за јавен патен сообраќај; 

50. „Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место 
обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое возилата не смеат да 
се движат со брзина поголема од брзината на движење на пешаците и 
во кое нема ограничувања на играта за деца; 

51. „Зона школо“ е дел на пат или улица, обележан со соодветна 
сообраќајна сигнализација, која се наоѓа во непосредна близина на 
училиште и во која брзината на движење во населено место е 
ограничена на 30 km/h, а надвор од населно место е на 50 km/h 

52. „Возило“ е секое превозно средство наменето за движење по 
пат, освен подвижните столови без мотор за немоќни лица и детските 
превозни средства; 

53. „Возило на моторен погон“ е секое возило коешто се движи 
со силата на сопствен мотор, освен возилата што се движат по шини; 

54. „Моторно возило“ е секое возило на моторен погон, кое 
вообичаено се користи за превоз на лица или стока на патишта или за 
влечење на возила на патишта и кое има најмалку четири тркала и 
максимално проектирана брзина над 25 km/h; 

55. ,,Мобилна машина“ е возило на сопствен погон кое е 
проектирано и произведено да изведува специфични работи и кое 
поради своите конструктивни карактеристики не е погодно за превоз на 
лица и стоки. Машините поставени на шасија на моторно возило не се 
сметаат за мобилни машини.  

56. „Велосипед“ е возило со едно или со две седишта, најмалку 
со две тркала и се движи исклучиво со силата на возачот; 

57. „Велосипед со помошен мотор“ е возило со погон на педали, 
кое како дополнување може да има мотор со внатрешно согорување, 
со работна зафатнина која не е поголема од 50 cm3 или електромотор 
со најголема континуирана излезна силина од 0,25 kw, при што дејството 
на моторот се исклучува кога брзината ќе достигне 25 km/h или ако 
велосипедистот го прекине дејствувањето на педалата; 

58. „Мопед“ е возило на моторен погон со две или три тркала чија 
работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување не е поголема 
од 50 cm3, односно силата на електромоторот не надминува 4кw и чија 
брзина на рамен пат е ограничена на најмногу 45 km/h; 

59. „Мотоцикл“ е возило на моторен погон со две тркала, со 
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странична приколка или без неа, чија работна зафатнина на моторот 
со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 и чија конструкциски 
дозволена брзина е поголема од 45 km/h; 

60. „Трицикл“ е возило на моторен погон со три тркала 
симетрично поставени по должината на оската на возилото, чија маса 
не е поголема од 400 kg-ако е наменето за превоз на лица, односно 550 
kg-ако е наменето за превоз на товар (без батерија ако возилото е на 
електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно 
согорување е поголема од 50 cm3 и чија најголема дозволена брзина е 
поголема од 45 km/h; 

61. „Лесен четирицикл“ е возило на моторен погон со четири 
симетрично поставени тркала, чија маса не е поголема од 350 kg (без 
батерија и со сила на моторот не поголема од 4 кw ако возилото е на 
електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно 
согорување не е поголема од 50 cm3 и чија конструкциски најголема 
дозволена брзина не е поголема од 45 km/h; 

62. „Четирицикл“ е возило на моторен погон со четири симетрично 
поставени тркала, чија маса не е поголема од 400 kg - ако е наменето 
за превоз на лица, односно 550 kg - ако е наменето за превоз на товар 
(без батерија ако возилото е на електричен погон), чија работна 
зафатнина на моторот со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 

и чија најголема дозволена брзина е поголема од 45 km/h; 
63. „Патнички автомобил“ е моторно возило наменето за превоз 

на лица, кое освен седиштето на возачот има најмногу осум седишта; 
64. „Автобус“ е моторно возило наменето за превоз на лица со 

повеќе од девет седишта, вклучувајќи го и седиштето на возачот;  
65. „Зглобен автобус (автобус со приколка)“ е автобус составен 

од два или повеќе делови, кои се меѓусебно поврзани со зглобен дел, 
што овозможува поминување на лица од едниот во другиот дел; 

66. „Тролејбус“ е моторно возило наменето за превоз на лица, 
кое покрај седиштето на возачот има повеќе од осум седишта и кое 
заради напојување на моторот со електрична енергија, е врзано за 
електричен спроводник; 

67. „Трамвај“ е возило на шини со електричен погон наменето за 
превоз на лица, кое заради напојување на моторот со електрична 
енергија е врзано за електричен спроводник; 

68. „Товарно возило“ е моторно возило наменето за превоз на 
товар; 

69. „Група на возила“ се меѓусебно поврзани возила од најмалку 
едно влечно и едно приклучно возило, кои во сообраќајот на патиштата 
учествуваат како една целина; 

70. „Туристички воз“ е група на возила која се состои од едно 
влечно и најмалку едно приклучно возило, кој се користи за превоз на 
лица во паркови, хотелско-туристички и слични населби, на површини 
на кои не се одвива сообраќај и пат на кој се одвива сообраќај за 
туристички цели и чија најголема конструкциска брзина на движење не 
надминува 25 km/h;  
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71. „Противпожарно возило“ е моторно или приклучно возило 
наменето за гаснење на пожар; 

72. „Воено возило“ е моторно возило означено со пропишани 
регистарски таблици на Армијата на Република Северна Македонија 
или војска на друга странска држава; 

73. „Влечно возило“ е моторно возило наменето за влечење на 
приклучно возило; 

74. „Приклучно возило“ е возило конструирано да биде влечено 
од моторно возило. Приклучното возило може да биде конструирано 
како приколка со вртлива оска, централна оска или полуприколка; 

75. „Приколка“ е приклучно возило конструирано така што 
вкупната маса преку своите оски ја пренесува на патот, кое е наменето 
да биде прикачено на моторно возило со исклучок на полуприколка и 
кое е конструирано за превоз на товар; 

76. „Полуприколка“ е приклучно возило без една оска, 
конструирано така што со својот преден дел се потпира врз влечно 
возило; 

77. „Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена 
маса не е поголема од 750 kg; 

78. „Приколка за домување“ е приклучно возило со посебна 
надградба и постојана опрема што овозможува престој на лица; 

79. „Колона на возила“ се три или повеќе возила кои се запрени 
или се движат едно зад друго во иста сообраќајна лента и во иста 
насока, при што растојанието меѓу возилата, брзината на движењето 
на возилата и постапувањето на возачите се меѓусебно условени и 
меѓу кои не може без попречување да влезе друго возило; 

80. „Трактор“ е возило на моторен погон, вклучувајќи земјоделски 
или шумски трактор со тркала или со гасеници со сопствен погон, 
којшто има најмалку две оски и максимална конструкциски определена 
брзина не помала од 6 km/h, чија главна функција е влечна моќност и 
е посебно конструиран за влечење, потиснување, носење и да дава 
погон на определена приклучна опрема која е конструирана за вршење 
на земјоделски или шумски работи, односно за влечење на земјоделски 
или шумски приколки, може да биде прилагоден за превоз на товар во 
рамките на земјоделските и шумските работи и/или може да биде 
опремен со седишта за патници; 

81. „Тракторски приклучок“ е менливо или мобилно орудие за 
вршење на земјоделски и други работи, кое го влече, потиснува или 
носи трактор; 

82. „Мотокултиватор“ е моторно возило со една или две 
осовини, чија најголема сила на моторот e 12 кw и кое е конструирано 
така да носи, влече или потиснува разни менливи приклучоци и орудија 
или да служи за погон на такви орудија или за влечење на лесна 
приколка; 

83. „Возило за домување (камп-возило)“ е моторно возило со 
посебна надградба и постојана опрема, што овозможува превоз и 
престој на лица; 
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84. „Запрежно возило“ е возило кoe го влече впрегнато животно; 
85. „Напуштено возило“ е моторно или приклучно возило кое 

било наменето за јавен патен сообраќај, паркирано на јавен или 
некатегоризиран пат или јавна површина, кое е со или без регистарски 
таблици, не е регистрирано и за кое никој не води грижа, како и 
паркирано возило со странски регистарски таблици, оставено најмалку 
30 дена без некој истото да го користи ниту да се грижи; 

86. „Возила под придружба“ се возила кои се придружувани од 
припадници на Полицијата или воена полиција, со посебни моторни 
возила кои имаат уреди за давање посебни светлосни и звучни знаци 
во црвена и сина боја; 

87. „Возила со историска вредност“ се возила постари од 35 
години, кои се зачувани и технички одржувани, како и сообразени со 
оригиналниот конструкциски состав и форма, а заради своите историски 
и технички значења не се употребуваат за секојдневен превоз и чиј 
статус е утврден од страна на овлатено правно лице; 

88. „Носивост“ е дозволена маса со која возилото смее да се 
оптовари според декларацијата на производителот на возилото (разлика 
меѓу најголемата дозволена маса и масата на возилото); 

89. „Маса на возилото“ е масата на возилото подготвено за 
возење без патници и товар, освен мотоцикли и трицикли, со возач чија 
просечна тежина изнесува 75 kg, со 90 % гориво од полн резервоар со 
различни течности со исклучок на отпадни води, со резервно тркало и 
опрема, а кај автобусите и со другите членови на екипажот чија 
просечна тежина изнесува 75 kg, ако за нив се предвидени посебни 
седишта; 

90. „Вкупна маса“ е масата на возилото заедно со масата на 
товарот што се превезува на возилото, вклучувајќи ја и масата на 
лицата кои се наоѓаат на возилото, како и масата на приклучното 
возило на товарот, ако е тој приклучен кон возилото; 

91. „Најголема дозволена маса“ е масата на возилото заедно со 
неговата носивост; 

92. „Товарен простор“ е простор за превоз на товар во или на 
возилото, што е издвоен од просторот за возачот и патниците; 

93. „Неразделен товар“ е товар што при превозот на пат не може 
да се дели на два или повеќе делови без трошок или ризик од 
оштетување и кој заради неговите димензии или маса не може да се 
превезува со моторно возило, приколка или група на возила; 

94. „Седиште“ е направа вградена или прицврстена за 
конструкцијата на возилото, што заедно со опремата служи како 
седиште за едно возрасно лице или е изведено како посебно седиште 
или дел од седишната клупа - наменет за седење на едно возрасно 
лице; 

95. „Сигурносен појас“ е склоп од ремени со сигурносно копче, 
уред за приспособување и приклучоци кои што можат да се врзат во 
возило на моторен погон и е проектиран да го намали ризикот од 
повреди на лицето што го носи во случај на судир или на ненадејно 
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забавување, со ограничување на подвижноста на телото на лицето кое 
го носи; 

96. „Рефлектирачки елек“ е елек кој е изработен од материјали 
со рефлектирачки својства; 

97. „Осно оптоварување“ е дел од вкупната маса со кој оската 
на возилото ја оптоварува хоризонталната патна подлога во состојба 
на мирување на возилото; 

98. „Тахограф“ е уред кој се вградува во возила за автоматско 
или полуавтоматско прикажување и запишување на одделни податоци 
за движењето на возилото и за одредени работни периоди на возачите 
кои го управуваат возилото. Тахографот може да биде аналоген или 
дигитален.  

99. „Аналоген тахограф“ е уред кој се користи во патниот 
сообраќај за запишување на брзината и изминатиот пат, како и времето 
на работа и одморите со кој што податоците се запишуваат на 
тахографски лист на кој што со врвот од пишувачот се остварува запис 
со механички притисок на тахографскиот лист, а кој што овозможува 
бележење на податоци за еден ден;  

100. „Дигитален тахограф“ е уред во патниот сообраќај за 
снимање на брзината и изминатиот пат, како и времето на работа и 
одморите каде што податоците се запишуваат на работна меморија и 
мемориска картичка, а која овозможува зачувување на податоците за 
период од 365 дена; 

101. „Учесник во патниот сообраќај“ е лице кое на било кој 
начин учествува во патниот сообраќај; 

102. „Пешак“ е лице кое учествува во сообраќајот, а не управува 
со возило, ниту се превезува во возило или на возило, лице кое со 
сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или 
моторно возило, детско превозно средство, велосипед, мопед или 
подвижен стол за немоќни лица, лице во подвижен стол за немоќни 
лица што се движи со сопствена сила или со сила на мотор, ако притоа 
се движи со брзина на човечки од, како и лице кое се лизга на лизгалки, 
скии, санка или се вози на тротинет, ролшуи или ролери; 

103. „Терач на добиток или друго животно“ е лице кое на патот 
води, тера или јава добиток или друго животно; 

104. „Возач-почетник“ е секој возач на возило во период од две 
години по впишувањето на датумот на издавање на категоријата во 
возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република 
Северна Македонија или во странство и независно дали поседува 
возачка дозвола за друга категорија; 

105. „Дете“ е секое лице на возраст до 18 години;  
106. „Возач“ е лице кое управува со возило на пат; 
107. „Возач инструктор“ е возач на моторно возило кој е овластен 

за спроведување на практична обука на кандидатот за возач; 
108. „Испитувач“ е лице кое во комисијата за полагање на 

возачки испит утврдува дали кандидатот за возач има доволно знаење 
и вештина за самостојно и безбедно да управува со возило во 
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сообраќај на пат; 
109. ,,Возачка дозвола“ е јавна исправа што ја издава надлежен 

орган, со која се докажува правото на управување со одредени 
категории на возила; 

110. „Меѓународна возачка дозвола“ е јавна исправа што ја 
издава Министерството за внатрешни работи или правно лице за 
вршење на технички преглед на возила овластено од страна на 
Министерството за внатрешни работи по негово барање, врз основа на 
приложена македонска возачка дозвола од страна на визачот; 

111. „Странска возачка дозвола“ е возачка дозвола и 
меѓународна возачка дозвола што ја издава надлежен орган на 
странска држава; 

112. „Сообраќајна дозвола“ е јавна исправа што ја издава 
надлежен орган, со која се докажува правото на означување на 
одредено возило со регистарски таблици, сопственоста на возилото, 
техничките карактеристики на возилото, потврда за техничката 
исправност на возилото заради безбедност во сообраќајот, како и 
периодот на важност на сообраќајната дозвола; 

113. „Возачка книшка“ е јавна исправа што ја издава надлежен 
орган, во која се запишуваат негативни бодови и прекршочната 
санкција, забрана за управување со моторно возило;  

114. „Одобрение за управување на туѓо моторно возило во 
странство“ е јавна исправа што ја издава правно лице овластено од 
Министерството за внатрешни работи, врз основа на сообраќајна 
дозвола; 

115. „Сообраќаен тек“ е колона од повеќе возила, која по патот 
се движи по иста насока; 

116. „Запирање на возило“ е секој прекин на движењето на 
возилото на патот во траење до три минути, при што возачот не го 
напушта возилото, освен прекинот што се врши заради постапување 
според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот; 

117. „Паркирање на возило“ е прекин на движењето на возилото 
во траење подолго од три минути, освен прекинот што се врши заради 
постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира 
сообраќајот; 

118. „Разминување“ е минување со возило покрај друго возило 
кое се движи по истиот коловоз од спротивната насока; 

119. „Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник 
во патниот сообраќај кој се движи во иста насока по иста сообраќајна 
лента или дел од коловозот што е наменет за сообраќај. Побрзото 
возење на една колона возила од друга колона на патот кој има 
најмалку две сообраќајни ленти за возење во иста насока, не се смета 
за престигнување; 

120. „Менување на сообраќајна лента“ е преминување на 
возило од една во друга сообраќајна лента во иста насока, заради 
престројување или побрзо движење; 

121. „Обиколување“ е возење покрај запрено или паркирано 
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возило или друг објект што се наоѓа на сообраќајната лента по која се 
движи возилото; 

122. „Пропуштање на возило“ е дејствие што во определени 
случаи возачот е должен да го изврши со запирање на возилото, со 
намалување на брзината на движење или со прекинување на 
дејствието што го изведува возилото и тоа на начин кој не го присилува 
возачот на друго возило нагло да го менува правецот или брзината на 
движењето; 

123. „Полукружно свртување“ е свртување на возилото за 180 
степени од почетната насока на вртење, заради вклучување во 
спротивен сообраќаен тек; 

124. „Престројување“ е заземање на таква положба со возилото 
на сообраќајната лента на оддалеченост од крстосница или друго 
место на патот, од која на сигурен начин може да се изведе некое од 
следните дејствија со возилото: свртување, полукружно свртување, 
застанување и слично; 

125. „Видливост“ е растојание на кое учесникот во сообраќајот 
јасно го гледа коловозот; 

126. „Намалена видливост“ постои ако заради неповолни 
атмосферски или други временски прилики (магла, снег, дожд, прав, 
чад и слично), возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во 
сообраќајот на оддалеченост од најмалку 200 m на пат надвор од 
населба односно од најмалку 100 m на пат во населено место; 

127. „Прегледност“ е растојание на кое учесник во сообраќајот и 
покрај физичките препреки, може во услови на намалена видливост, 
јасно да го види другиот учесник во сообраќајот, односно други 
препреки на патот; 

128. „Надолжно растојание“ е најкратко растојание од 
најистурените точки и возилата, лицата или објектите;  

129. „Странично растојание“ е најкратка бочна оддалеченост 
меѓу најистурените точки на возилата, лицата или објектите; 

130. „Ноќ“ е период од првиот самрак до целосно разденување; 
131. „Сообраќајна сигнализација“ е систем на средства, уреди 

и ознаки за регулирање на сообраќајот. 
132. „Сообраќаен знак“ е знак на кој со употреба на графички, 

светлосни, ознаки со бројки, букви или други симболи, учесниците во 
сообраќајот се предупредуваат за опасностите на патот, се укажува на 
ограничувањата, забраните и обврските, односно се дава известување 
потребно за безбедно движење по патот; 

133. „Сообраќаен режим“ е начин на водење на сообраќајот на 
пат, односно дел од пат или населено место, односно дел од населено 
место означен со соодветна сообраќајна сигнализација; 

134. „Попречување на сообраќај“ е дејствие во сообраќајот со 
кое, спротивно на сообраќајните прописи, учесник во сообраќајот се 
присилува на промена на дотогашниот начин на учество во сообраќајот 
или се оневозможува  наменско користење на сообраќајните површини; 

135. „Загрозување на сообраќајот“ е начин на учество во 
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сообраќајот заради кој настапила непосредна опасност од настанување 
на сообраќајна незгода; 

136. „Непримерно однесување“ е однесувањето на учесник во 
патниот сообраќај кој не го контролира своето однесување или се 
однесува непристојно, при што не ги почитува сообраќајните правила и 
прописи или знаците што ги даваат полициските службеници, како и 
знаците коишто ги даваат други овластени службени лица на патот; 

137. „Очигледно под дејство на алкохол“ е учесник во патниот 
сообраќај чие однесување е непримерно заради присуство на алкохол 
во организмот;   

138. „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; 

139. „Мала материјална штета во сообраќајна незгода“ е 
штета настаната на објекти и на возила на кои не им се оштетени 
виталните делови за управување и запирање, а возилата можат 
самостојно да се движат по патот; 

140. „Европски извештај за сообраќајна незгода“ е образец 
изготвен од Националното биро за осигурување на Република Северна 
Македонија, кој се пополнува во случај на сообраќајна незгода со мала 
материјална штета, а го пополнуваат учесниците во сообраќајната 
незгода и 

141. „Лиценца“ е исправа со која се дава овластување од 
надлежен државен орган со која се докажува дека се исполнети 
одредени пропишани услови за стручна оспособеност и овластување 
за извршување на одредени работи. 
 Изразите што се употребуваат во овој закон, чие значење не е 
дефинирано, имаат значење утврдено со друг закон. 
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3. ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
 

3.1 ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат во 
согласност со прописите за правилата на сообраќајот, со сообраќајната 
сигнализација поставена на патот, како и со сообраќајните знаци и 
наредбите што ги даваат полициските службеници, а по исклучок и 
униформираните службени лица. Учесниците во сообраќајот се должни 
да постапуваат во согласност со сообраќајната сигнализација поставена 
на патот и кога со тоа отстапуваат од прописите за правилата на 
сообраќајот. Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 
според светлосниот сообраќаен знак и кога тој знак се разликува од 
правилото за првенство на минување изразено на истото место со друг 
сообраќаен знак. Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 
во согласност со прописите за правилата на сообраќајот, на крстосница 
регулирана со светлосни сообраќајни знаци во однос на меѓусебното 
право на првенство на минување на возилата. Учесниците во 
сообраќајот се должни да постапуваат според барањата дадени со 
помош на знаци или според наредбите што ги даваат полициските 
службеници и униформираните службени лица и кога со тоа отстапуваат 
од пропишаните правила на сообраќајот или од значењето на 
сообраќајната сигнализација поставена на патот. 

Оштетените возила, предмети и материи кои можат да ја 
попречат или загрозат безбедноста на сообраќајот, не смеат да се 
оставаат на патот или да се фрлаат на патот или во заштитниот појас. 
Возачот е должен да ги отстрани од коловозот предметите кои од 
неговото возило ќе паднат и предметите кои при запирањето на 
возилото ги ставил на патот или во заштитниот појас. 

Возачот е должен да обрне внимание на пешаците кои се 
наоѓаат на коловозот или кои започнале да чекорат по коловозот. Кога 
приоѓа кон обележан пешачки премин, возачот е должен да управува 
со возилото и да вози со таква брзина што овозможува во случај на 
потреба да го запре возилото пред пешачкиот премин. На делот од 
патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за 
учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена 
претпазливост и со таква брзина што ќе овозможи да го запре 
возилото во случај на потреба. 

Слепите лица, кога самостојно учествуваат во сообраќај како 
пешаци, задолжително треба да носат бел стап – како знак за 
распознавање. Возилото што е направено со него да управува лице чии 
екстремитети суштествени за управување со возилото се оштетени, 
на барање на тоа лице може да биде обележано со посебен знак. 
Посебниот знак го изработува правно лице овластено од министерот 
за труд и социјална политика, кое ги исполнува условите во однос на 
материјално-техничка опрема и стручен кадар за изработување на 
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посебниот знак. На барање на лицето Министерството за труд и 
социјална политика го издава посебниот знак на возилото. 

Возачот на возилото што се движи покрај возило на јавен 
превоз на патници или покрај автобус со кој се врши превоз за 
сопствени потреби, запрен на стојалиште, е должен да се движи со 
намалена брзина, на начин да не ги загрозува лицата кои влегуваат, 
односно излегуваат од тоа возило. Лицата кога заради излегување или 
по излегување од возилото треба да поминат преку коловозот, се 
должни тоа да го прават на начинот пропишан во овој закон. Возачот 
е должен да го запре своето возило зад возилата, кога лицата 
влегувајќи во тие возила, односно излегувајќи од тие возила треба да 
ја поминат сообраќајната лента и велосипедската патека или лентата 
по која се движи возилото. Возачот на возилото што се движи зад 
возило со кое се врши организиран превоз на деца, како и возачот на 
возилото што на тоа возило му доаѓа во пресрет на пат со две 
сообраќајни ленти, е должен да запре кога возилото со кое 
организирано се превезуваат деца е запрено на коловозот, додека 
децата влегуваат или излегуваат од возилото. Возилото со кое се 
врши организиран превоз на деца, задолжително треба да исполнува 
посебни услови и да биде обележано со посебен знак, а за време на 
влегување и излегување на децата од возилото, возачот е должен да 
ги вклучи сите покажувачи на правецот на возилото. 

За време на возење во населено место, возачот е должен на 
возилото за јавен градски превоз на патници или на посебно обележано 
возило со кое се врши организиран превоз на деца, да им овозможи 
вклучување во сообраќајот кога тие возила излегуваат од стојалиште 
што се наоѓа надвор од коловозот, односно од проширувањето на 
сообраќајната лента што служи за стојалиште. 

Возачот на возилата е должен пред започнување на повторно 
вклучување во сообраќајот, со помош на покажувачот на правецот, да 
ја најави својата намера да се вклучи во сообраќајот и тоа вклучување 
да го изврши на начин со кој не се загрозуваат другите учесници во 
сообраќајот. 

Возачот на моторно возило во кое се вградени сигурносни 
појаси и лицата кои се превезуваат со тоа возило, се должни да бидат 
врзани со тие појаси на начин утврден од производителот на возилото, 
за време додека возилото се движи во сообраќајот на пат. Обврската 
не се однесува на: 

- доставувач на стока во прометот, во местото на испорачувањето 
и 

- возачи кога со возило се движат со брзина на човечки од, кога 
се движат наназад и на паркиралишта. 

Возачот на моторно возило, за време на управувањето со 
возилото не смее да користи мобилен телефон, ниту други уреди, на 
начин кој би ја намалил можноста за реагирање и сигурно управување 
со моторното возило. По исклучок, мобилен телефон и други уреди 
можат да се користат за време на управување со моторно возило, ако 
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притоа се употребува направа која овозможува нивно користење без 
употреба на раце. Возачот на возило за авто такси превоз на патници 
може да користи мобилен телефон, како и други уреди, на начин со кој 
не би ја намалил можноста за реагирање и сигурно управување со 
моторното возило, односно употребува направа која овозможува нивно 
користење без употреба на раце. Лицето кое се превезува со 
возилото не смее да го попречува возачот на начин кој би го намалил 
неговото внимание и можноста за реагирање и сигурно управување со 
моторното возило за јавен превоз. 
 
 
3.2. ДЕЈСТВИЈА СО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈОТ 
 

Возачот кој има намера да изврши на патот некое дејствие со 
возилото (поместување на возилото надесно или налево, промена на 
сообраќајната лента, престигнување, обиколување, запирање, свртување 
надесно или налево, полукружно свртување, возење наназад и 
слично), смее да го започне таквото дејствие само ако претходно се 
уверил дека тоа може да го направи без опасност по другите учесници 
во сообраќајот или по имотот, водејќи притоа сметка за положбата на 
возилото и за правецот и брзината на движење на возилото. Пред 
вршењето на дејствијата со возило возачот на возилото е должен јасно 
и навремено да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата 
намера давајќи им знак со помош на покажувачите на правецот или 
ако тие не постојат – со соодветен знак со раката. Ако знакот возачот 
го дава со помош на покажувачот на правецот, тој е должен да го дава 
за целото време на вршењето на дејствието со возилото, а по 
извршеното дејствие да престане. По исклучок, возачот е должен по 
извршеното престигнување на друго возило да даде знак дека има 
намера да се врати на сообраќајната лента по која се движел пред 
престигнувањето. 

 
3.2.1. Вклучување во сообраќај 
  

Возачот кој со возило се вклучува во сообраќај на јавен пат или 
на друга сообраќајна површина (излегување на возилото од гаража, 
двор, паркиралиште, стојалиште, двор или од површина на која не се 
одвива сообраќај на возила), е должен да ги пропушти сите возила и 
пешаци кои се движат на патот, односно по сообраќајна површина на 
која се вклучува. Возачот на товарно моторно возило и автобус, 
кога се вклучува во сообраќајот од гаража, двор или друга слична 
површина, ако видикот му е закриен со друго возило, објект или 
предмет или ако видливоста му е намалена, е должен на местото каде 
што се вклучува да постави лице кое ќе му помогне возилото безбедно 
да излезе на пат. Возач кој со возило се вклучува во сообраќај на пат 
со коловоз од земјен пат, градилиште или други сообраќајни површини, 
е должен да го запре возилото и да ги отстрани земјата и нејзините 
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остатоци од пневматиците на возилото. Возачот на велосипед, велосипед 
со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и 
четирицикл, односно возач на запрежно возило кој се вклучува во 
сообраќајот е должен да го турка возилото, односно да го води 
впрегнатиот добиток. 
 

 
3.3. ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА НА ПАТОТ 
 

Возачот е должен да го користи исклучиво патот, односно 
коловозната или сообраќајната лента, односно патеката наменета за 
сообраќај на оној вид возила на кое му припаѓа неговото возило, освен 
во случај на опасност. 

Возилото задолжително се движи од десната страна на 
коловозот во насоката на движењето. Возачот е должен да го држи 
возилото во движење што поблиску до десниот раб на коловозот и на 
толкава оддалеченост од него што, со оглед на брзината на движењето 
на возилото, условите на сообраќајот и состојбата и својствата на 
патот, да не ги загрозува другите учесници во сообраќајот и да не се 
изложува себеси на опасност. По исклучок, возачот на возилото кое 
се движи со брзина помала од брзината на движење на возило на 
шини, на место каде шините се вградени во работ на коловозот, е 
должен да се движи на доволна оддалеченост од шините со цел да не 
го попречува движењето на шинските возила и на останатите учесници 
во сообраќајот. По исклучок, на јавен пат во населено место, со 
коловоз на кој за сообраќај на возила во иста насока постојат најмалку 
две обележани сообраќајни ленти за движење на возилото, возачот 
може да ја користи и сообраќајната лента што не се наоѓа покрај 
десниот раб на коловозот, ако со тоа не ги попречува другите возила 
што се движат зад неговото возило. Одредбата не се однесува на 
возачот на: 

- товарно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 
3.500 kg; 

- возачот на возило кое на рамен пат не може да развие брзина 
на движење поголема од 40 km/h и 

- возачот на возило кое не се смета за моторно возило, освен 
на дел од патот пред крстосница или на друго место на кое возилото 
свртува налево. 

На јавен пат со две или повеќе обележани сообраќајни ленти 
за движење на возило во иста насока, возилата задолжително се 
движат по средината на обележаната сообраќајна лента во која се 
движат. 

На јавен пат со коловоз за сообраќај на возила во двете насоки 
на кој постојат најмалку четири сообраќајни ленти, возачот не смее 
со возилото да преминува на коловозната лента наменета за сообраќај 
на возилата од спротивната насока. На јавен пат со коловоз за 
сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни 
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ленти, возачот не смее да се движи со возилото по сообраќајната 
лента што се наоѓа на левиот раб на патот во правецот на движењето 
на возилото. На јавен пат на кој коловозните ленти се физички 
одвоени една од друга, возачот не смее со возилото да се движи по 
коловозната лента наменета за сообраќај на возилата од спротивната 
насока. На јавен пат со коловоз за сообраќај на возила во една насока, 
возачот не смее со возилото да се движи во забранетата насока. 

На коловоз на кој постојат најмалку две сообраќајни ленти 
наменети за движење на возила во иста насока и на кои има колони 
на возила, возачот не смее со возилото да преминува од една 
сообраќајна лента во друга сообраќајна лента (цик-цак движење). 
Возачот може да ја напушти сообраќајната лента на која се наоѓа, само 
заради свртување налево или надесно или заради запирање, односно 
паркирање на возилото. 

Возачот кој има намера да се движи со возилото наназад, може 
да го изврши тоа дејствие само на краток дел од патот, ако со тоа не 
ги загрозува или попречува другите учесници во сообраќајот. Кога 
возачот се движи со возилото наназад, должен е да ги вклучи 
покажувачите на правец, да ги пропушти сите возила кои се движат 
зад него и да се движи по онаа страна од коловозот по која се движел 
дотогаш со возењето нанапред. Возачот не смее со возилото да се 
движи наназад, ниту да вози на преслапи, кривини, крстосници и да 
преминува патен премин преку железничка пруга во ниво, ако 
прегледноста е недоволна или патот е во услови на намалена 
видливост. 
 
 
3.4. БРЗИНА 
 

Возачот е должен брзината на движењето на возилото да ја 
приспособува кон својствата и состојбите на патот, видливоста, 
прегледноста, атмосферските услови, состојбата на возилото и товарот, 
густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, на начин да 
може навремено да го запре возилото пред секоја пречка што под 
дадените услови може да ја предвиди. Возачот не смее да ја намали 
брзината на движењето на возилото до таа мера што неговото возило 
да претставува пречка за нормално одвивање на сообраќајот. 

Возачот чие возило заради техничката состојба, состојбата на 
товарот или други причини не е во состојба да ја следи утврдената 
брзина на движење на возилата на патот и со тоа го попречува 
нормалното одвивање на сообраќајот, а заради непостоење на услови 
за безбедно престигнување се создава колона на возила, е должен да 
вози по крајната десна страна на коловозот, а ако и тоа не е доволно 
да го запре возилото на првото погодно место надвор од коловозот за 
да ги пропушти возилата што се движат зад него. Возачот на возилото 
кое се движи со помала брзина од половината на најголемата дозволена 
брзина определена според видот на патот или дел од патот, е должен 
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да ги вклучи сите покажувачи на правецот или жолтото ротационо 
светло. 

Возачот не смее да го менува начинот на управување со 
возилото со нагло намалување или зголемување на брзината на 
движењето и да го стартува возилото постигнувајќи притоа горна 
граница над дозволениот број вртежи на моторот, односно пролизгување 
на погонските тркала, освен во случај на непосредна опасност. Возачот 
кој има намера значително да ја намали брзината на движењето на 
возилото, е должен тоа да го стори, освен во случај на непосредна 
опасност, на начин со кој нема да ги загрозува или во поголема мера 
да ги попречува другите возачи што се движат зад него, како и да ги 
предупреди тие возачи за својата намера со вклучување на стоп-
светлото или со давање на соодветен знак со раката. 

На јавен пат во населено место, возачот не смее со возилото 
да се движи со брзина поголема од 50 km/h, односно со брзина 
поголема од брзината дозволена со поставениот сообраќаен знак за 
целото населено место или за определен негов дел. По исклучок, на 
јавен пат во населено место, чии сообраќајно-технички елементи тоа 
го овозможуваат, може со сообраќаен знак да се дозволи движење со 
возило и со брзина поголема од 50 km/h, но не поголема од 70 km/h. 

 

Платен налог 
(евра) 

Во населено место   
со брзина 

поголема од 

Забрана на 
управување на 
моторно возило 

400 50 km/h 
од 6 до 12 

месеци 

300 30 до 50 km/h 
од 3 до 12 

месеци 

45 10 до 30 km/h / 

10 до 10 km/h / 

 
На јавен пат надвор од населено место, возачот не смее со 

возилото да се движи со брзина поголема од: 
- 130 km/h на автопат; 
- 110 km/h на пат резервиран за сообраќај на моторни возила и 
- 90 km/h на други патишта. 
На патот надвор од населено место возачот не смее со возилото 

да се движи со брзина поголема од брзината определена со сообраќајниот 
знак поставен на патот. 

 
Платен налог 

(евра) 
Надвор од населено 

место со брзина 
поголема од 

Забрана на 
управување на 
моторно возило 

400  70 km/h од 6 до 12 месеци 

300  50 до 70 km/h од 3 до 12 месеци, 

45 30 до 50 km/h / 

20  до 30 km/h / 
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Брзината на движењето на моторните возила на јавен пат, во 
нормални услови на сообраќајот, не може да се ограничи со сообраќаен 
знак под 40 km/h. Во случај кога условите на патот или условите на 
сообраќајот го налагаат тоа, брзината на движењето на моторните 
возила на патот може да се ограничи со сообраќаен знак и под 40 km/h. 

 
На јавните патишта се ограничува брзината на движење на 

следниве категории на моторни возила на: 
- 80 km/h – за автобуси и автобуси со лесна приколка, за 

товарни моторни возила чија најголема дозволена маса не е поголема 
од 7.500 kg, за моторни возила кои влечат камп-приколка и за патнички 
возила што влечат лесна приколка; 

- 70 km/h – за автобуси кога се врши организиран превоз на 
деца, за зглобни автобуси кои немаат определени места за стоење, 
за товарни моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема 
од 7.500 kg и за товарни моторни возила што влечат приклучно возило; 

- 60 km/h, односно 80% од најголемата дозволена брзина 
определена според видот на патот, односно определена со сообраќајните 
знаци поставени на патот, но не повеќе од 70 km/h – за моторни возила 
со кои се превезуваат опасни материи, односно не повеќе од 60 km/h 
– за моторни возила кои превезуваат отровни материи; 

- 50 km/h – за автобуси и за зглобни автобуси за превоз на 
лица во градски сообраќај кои покрај вградените седишта имаат и 
определени места за стоење, за товарни возила кои во товарниот 
сандак вршат групен превоз на лица и за моторни возила со синџири 
на тркалата; 

- 40 km/h – за моторно возило кое влече друго неисправно 
возило; 

- 30 km/h – за трактори; 
- 25 km/h – за трактори коишто влечат приклучно возило со 

кое се превезуваат лица; како и велосипеди, велосипеди со помошен 
мотор и мопеди кога се движат по велосипедска патека и лента и 

- 20 km/h – туристички воз. 
 
По исклучок, на автопатишта се ограничува брзината на движење 

на следниве категории на моторни возила на: 
- 100 km/h – за автобуси и товарни моторни возила чија најголема 

дозволена маса не е поголема од 3.500 kg; 
- 90 km/h – за товарни моторни возила чија најголема дозволена 

маса се движи од 3.500 kg до 7.500 kg и 
- 80 km/h – за товарни моторни возила чија најголема дозволена 

маса е поголема од 7.500 kg и за автобуси кога се врши организиран 
превоз на деца. 

Кога управуваат со моторните возила, возачите се должни да се 
придржуваат кон пропишаните брзини и на патот на кој со овој закон 
или со поставениот сообраќаен знак е дозволена поголема брзина. 
Моторните и приклучните возила, што се регистрираат во Република 
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Северна Македонија, освен возилата на Армијата на Република 
Северна Македонија, полицијата, задолжително треба да имаат ознака 
поставена на левата половина од својата задна страна, во форма на 
круг со бела боја, обрабен со црвен раб, во кој со црна боја е испишан 
бројот што ја означува најголемата дозволена брзина на движење на 
тие возила. 
 
 

3.5. СВРТУВАЊЕ 
 

Возачот на возило што свртува надесно, е должен свртувањето 
да го изврши движејќи се по крајната сообраќајна лента што се протега 
покрај десниот раб на коловозот, освен ако со сообраќаен знак на 
патот не е поинаку определено. Возачот на возило што свртува надесно, 
е должен да го пропушти возилото кое се движи од неговата десна 
страна по сообраќајната лента наменета за возила кои вршат јавен 
превоз на патници. Возачот на возилото што свртува налево е должен 
свртувањето да го изврши движејќи се по крајната лева сообраќајна 
лента што се протега покрај средишната линија и покрај замислениот 
или обележаниот лак што ги соединува двете средишни линии на 
страничните коловози, односно по сообраќајната лента што се протега 
покрај левиот раб на патот со еднонасочен сообраќај, освен ако со 
сообраќаен знак на патот не е поинаку определено. 

 
3.5.1. Полукружно свртување 
 

Возачот на возило не смее да врши полукружно свртување на 
преслап, кривина, патен премин преку железничка пруга во ниво, на 
мост, надвозник, подвозник, како и во услови на намалена видливост, 
на други места каде прегледноста на патот е недоволна или на дел од 
пат каде нема доволно простор за полукружно свртување. 
 
 

3.6. ПРВЕНСТВО НА МИНУВАЊЕ 
 

На крстосница на патишта од иста важност или во пресрет со 
друго возило, возачот е должен да го пропушти возилото што наидува 
од неговата десна страна. Возачот на возило кој на крстосница свртува 
налево, е должен да го пропушти возилото кое доаѓајќи од спротивната 
насока, на крстосницата го задржува правецот на своето движење или 
свртува надесно, освен ако со поставениот сообраќаен знак не е 
поинаку определено. По исклучок, возилото што се движи по шини има 
првенство на минување на крстосница или во пресрет со друго возило, 
без оглед на тоа од која страна тоа му доаѓа, освен ако со поставениот 
сообраќаен знак не е поинаку определено. 

Возачот кој со возило влегува на пат што со сообраќаен знак е 
означен како пат со првенство на минување, е должен да ги пропушти 
сите возила што се движат по тој пат. 
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Возачот е должен да ги пропушти сите возила што се движат 
по патот на кој влегува тој и кога не е означен со сообраќаен знак како 
пат со првенство на минување, ако со возилото влегува од земјен пат, 
макадамски пат на патот со коловозна постилка или ако на пат влегува 
од површина која не е наменета за динамичен сообраќај .Возачот кој 
при свртувањето на возилото пресекува велосипедска патека или 
лента, е должен да ги пропушти велосипедите, велосипедите со 
помошен мотор, мопедите, трициклите и лесните четирицикли што се 
движат по велосипедската патека или лента. 
 
 
3.7. СООБРАЌАЈ НА КРСТОСНИЦА 

 
Возачот кој се приближува до крстосница, е должен да вози со 

зголемена претпазливост која им одговара на условите на сообраќајот 
на крстосницата. Возачот кој се приближува до крстосница, е должен 
да вози со брзина која овозможува да запре и да ги пропушти 
возилата што на крстосницата имаат првенство на минување. Возачот 
е должен на доволна оддалеченост пред крстосницата со возилото да 
заземе положба на онаа сообраќајна лента по која задолжително 
треба да помине низ крстосницата. 

На крстосница и на друго место на кое сообраќајот е посебно 
регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци, светлосните 
сообраќајни знаци за учесниците во сообраќајот ги имаат следниве 
значења: 

- црвено светло - забрана на минување, 
- зелено светло - слободно минување и 
- жолто светло - забрана на минување, освен за возилата кои 

во моментот кога ќе се појави жолто светло се наоѓаат на таква 
оддалеченост од светлосниот знак што не можат на безбеден начин да 
се запрат, а да не го поминат тој знак, а за другите учесници – забрана 
на минување, освен за оние пешаци кои веќе почнале да го 
преминуваат коловозот. 

Жолтото светло запалено истовремено со црвеното светло, 
служи за предупредување на учесниците во сообраќајот за блиското 
престанување на забраната на минување и за појавата на зелено 
светло. Жолтото трепкаво светло ги обврзува сите учесници во 
сообраќајот да се движат со зголемена претпазливост. Зеленото 
трепкаво светло служи за предупредување на учесниците во сообраќајот 
за блиското престанување на слободното минување и за појавата на 
жолто, односно црвено светло. 

Ако на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци за 
регулирање на сообраќајот на крстосница му е додаден еден или 
повеќе дополнителни знаци во форма на зелена светлечка стрелка, 
возачот може да го помине со возилото светлосниот знак и да тргне во 
правецот означен со зелената светлечка стрелка и за времето додека 
е запалено црвеното или жолтото светло, при што не смее да го 
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попречува сообраќајот на возилата што се движат по патот на кој 
влегува и задолжително треба да ги пропушти пешаците кои преминуваат 
преку коловозот. Ако зеленото светло на уредот за давање на светлосни 
сообраќајни знаци има форма на стрелка, возачот смее со возилото да 
се движи само во правецот што го покажува таа стрелка. 

Возачот на кого со светлосен сообраќаен знак му е дозволено 
влегување во крстосница, не смее со возилото да влезе во крстосницата 
ако густината на сообраќајот е таква што со возилото очигледно мора 
да се запре во крстосницата и на тој начин при примена на светлосниот 
знак, да го попречи или оневозможи сообраќајот на возилата кои 
доаѓаат од страничните коловози. 

Возачот кој со возило влегол во крстосница на која 
сообраќајот е регулиран со уреди за давање на светлосни сообраќајни 
знаци, може да ја напушти крстосницата без да чека сообраќајот да 
биде со светлосен знак отворен во правецот во кој е со намера да          
го продолжи движењето, под услов да ги пропушти сите учесници       
во сообраќајот што се движат во правецот во кој е отворен   
сообраќајот. 
 
3.7.1. Сообраќај на крстосница со кружен тек на сообраќај 
 

Сообраќајот на крстосница со кружен тек на сообраќај се 
регулира со сообраќајна сигнализација. Возачот кој се движи во 
крстосница со кружен тек на сообраќајот има првенство во однос на 
возачите кои се вклучуваат во крстосницата. Правните лица надлежни 
за одржување на патот се должни за поставување и одржување на 
сообраќајната сигнализација на крстосница со кружен тек на сообраќај. 
Возачот кој се движи во крстосница со кружен тек на сообраќајот каде 
што коловозот има две или повеќе сообраќајни ленти, е должен да се 
престрои во внатрешната сообраќајна лента со цел да овозможи 
вклучување во крстосницата и на други возачи, освен ако има намера 
да ја напушти крстосницата на најблискиот излез или поради густината 
на сообраќајот не е во состојба безбедно да се престрои. При вклучување 
во сообраќај на крстосница со кружен тек на сообраќајот каде што има 
две сообраќајни ленти возилото што се наоѓа на десната сообраќајна 
лента се вклучува на надворешната сообраќајна лента, а возилото кое 
се движи по левата сообраќајна лента се вклучува на внатрешната 
сообраќајна лента. Пред да ја напушти крстосницата возачот е должен 
да се престрои во надворешната сообраќајна лента, освен во излез на 
кој со сообраќајна сигнализација е пропишано дека е дозволено свртување 
десно и од внатрешната сообраќајна лента. На излез од крстосница со 
кружен тек на сообраќајот на која е дозволено свртување во десно и од 
внатрешната сообраќајна лента, надворешната сообраќајна лента е 
наменета исклучиво за свртување десно. Правните лица надлежни за 
одржување на патот се должни надворешната сообраќајна лента 
соодветно да ја обележат. 
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3.8. РАЗМИНУВАЊЕ 
 

При разминување возачот е должен од својата лева страна да 
остави доволно растојание меѓу своето возило и возилото со кое се 
разминува, а по потреба своето возило да го помести кон десниот раб 
на коловозот. Ако возачот, заради некоја пречка на патот или заради 
другите учесници во сообраќајот, не може да постапи согласно со 
одредбата, должен е да го забави движењето на своето возило и по 
потреба да го запре за да го пропушти возилото од спротивната насока. 
Кога на крстосницата возилата доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат 
налево, возачот се разминува со возилото од спротивната насока на 
тој начин што го пропушта од својата десна страна. Ако заради недоволна 
ширина на патот или заради друга пречка на патот разминувањето е 
оневозможено, возачот на кого со оглед на својствата на патот и 
околностите на сообраќајот му е полесно да го изведе тоа, е должен 
прв да запре и по потреба, со движење наназад или на друг начин, да 
го помести своето возило и да заземе таква положба на патот која 
овозможува разминување. 

На делот од јавен пат со голем надолжен наклон (планински и 
слично) на кој разминувањето на возилата е невозможно или е многу 
отежнато, возачот на возилото што се движи низ наклонот, е должен 
да го запре своето возило на погодно место, ако забележи дека по 
наклонот одоздола во пресрет му доаѓа друго возило. По исклучок, 
возачот кој се движи по наклонот нагоре е должен да го запре своето 
возило, ако пред себе има погодно место за запирање кое овозможува 
безбедно разминување и ако во случај да не постапи така, разминувањето 
би барало движење наназад на едно од возилата. 

На патот, кога едно од возилата што се разминуваат 
задолжително треба да се движи наназад, ќе се движи наназад и: 

- секое возило што се сретнало со возило што влече приклучно 
возило, 

- товарно моторно возило што се сретнало со автобус, 
- лесно возило што се сретнало со возило од повисока 

категорија и 
- возило што се движи низ наклонот – ако се разминуваат 

возила од иста категорија, освен ако, со оглед на условите и положбата 
на возилата на патот, полесно е тоа да го стори возачот на возилото 
што се движи по наклонот нагоре. 
 
 
3.9. ПРЕСТИГНУВАЊЕ И ОБИКОЛУВАЊЕ 
 

Престигнување и обиколување возачот смее да врши само 
ако тоа не го попречува нормалното движење на возилата што доаѓаат 
од спротивната насока и ако на патот има доволно простор за безбедно 
изведување на тие дејствија. Возачот не смее да врши престигнување 
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и обиколување, кога со тоа, со оглед на карактеристиките во сообраќајот 
и на постојните околности на патот и во сообраќајот или со оглед на 
техничките својства на возилото со кое управува, ги загрозува другите 
учесници во сообраќајот. 

Престигнување и обиколување се врши од левата страна. 
Престигнувањето се врши од десната страна, ако возилото на коловозот 
зазело таква положба и неговиот возач дава таков знак од кој може 
сигурно да се заклучи дека тоа возило свртува налево. Возилото што 
се движи по шини поставени по средината на коловозот, не смее да се 
престигнува од лева страна. Тоа возило може да се престигнува од 
десна страна, ако меѓу тоа возило и десниот раб на коловозот постои 
сообраќајна лента. 

Ако на средината на коловозот се наоѓа пешачки остров или 
обележан или на друг начин означен простор за паркирање на возила, 
или некој објект или уред, нив возилата задолжително ги обиколуваат 
од десната страна. Ако површините, објектите или уредите се наоѓаат 
на средината на патот со еднонасочен сообраќај, а со поставениот 
сообраќаен знак поинаку не е определено, тие можат да се обиколуваат 
од двете страни. 

Возачот кому му е даден знак за престигнување од неговата 
лева страна е должен да го помести своето возило кон десниот раб 
на коловозот. Возачот не смее да ја зголемува брзината на движењето 
на своето возило, за време додека го престигнува друго возило. Ако 
заради недоволната ширина на коловозот или неговата состојба не   
е можно престигнување без загрозување на сообраќајот, возачот на 
возилото што се движи побавно од возилата што се движат непосредно 
зад него, е должен да го помести своето возило што повеќе надесно, 
а ако тоа не е доволно, да го запре своето возило на погодно место 
што ќе овозможи пропуштање на побрзите возила. 

Возачот не смее со возило да започне престигнување или 
обиколување: 

- колона на возила, 
- ако возачот кој се движи зад него започнал престигнување, 
- ако возачот кој е пред него на истата сообраќајна лента дал 

знак дека има намера да го престигне или обиколи возилото што е пред 
неговото возило или да обиколи друга пречка на патот, 

- ако сообраќајната лента по која е, со намера да го изврши 
престигнувањето, не е слободна на доволно растојание, така што, водејќи 
сметка за разликата меѓу брзината на движењето на своето возило за 
време на престигнувањето и брзината на движење на возилата на 
другите учесници во сообраќајот што е со намера да ги престигне, со 
престигнувањето ќе ја загрози безбедноста на сообраќајот или ќе го 
попречи сообраќајот од спротивната насока, 

- ако по извршеното престигнување или обиколување повторно 
не би можел да заземе положба на сообраќајната лента по која се 
движел пред престигнувањето или обиколувањето и тоа без попречување 
или загрозување на другите учесници во сообраќајот, освен кога за 
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престигнување или обиколување ја користи сообраќајната лента што е 
забранета за сообраќај на возилата од спротивната насока и 

- по сообраќајната лента што е наменета за принудно запирање 
на возилата. 

Возачот кој престигнува е должен своето возило да го држи на 
потребната оддалеченост од возилото што го престигнува, такашто да 
не го попречува ниту загрозува сообраќајот. 

Возачот по престигнувањето или обиколувањето на едно или 
повеќе возила, е должен со возилото повторно да заземе положба на 
сообраќајната лента во која се движел пред да го започне дејствието, 
при што истото да го изврши без попречување или загрозување на 
другите учесници во сообраќајот. 

На коловоз на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот 
не смее со возило да престигнува друго возило на мост, во тунел, 
пред врвот на преслап на патот или во кривина кога прегледноста на 
патот не е доволна, освен ако на тие места постојат повеќе сообраќајни 
ленти обележани со надолжни ознаки на коловозот и наменети исклучиво 
за движење на возилата во правец на движењето на неговото возило. 

Возачот не смее да престигнува друго возило, освен велосипед, 
велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл без странична 
приколка, непосредно пред крстосница или непосредно пред и на 
премин на патот преку железничка или трамвајска пруга на ниво без 
браник или полубраник. 

Непосредно пред крстосница и на крстосница, возачот смее да 
престигнува: 

- возило што свртува налево, а се престигнува од десната 
страна, 

- возило што свртува надесно, но притоа со своето возило не 
преминува на делот од коловозот наменет за сообраќај на возилата од 
спротивната насока, 

- возило што се движи по пат со првенство на минување, но 
притоа со своето возило да не преминува на делот од коловозот 
наменет за сообраќај на возила од спротивна насока  

- во случај кога сообраќајот на крстосница е регулиран со 
светлосни сообраќајни знаци. 

Возачот не смее да престигнува друго возило кое се приближува 
кон обележан пешачки премин, кое преминува пешачки премин или 
кое застанало заради пропуштање на пешаци на тој премин. 

На јавен пат на кој постојат најмалку две сообраќајни ленти 
наменети за сообраќај на возила во иста насока и на кој има колони на 
возила, возачот на моторно возило може да ја напушти лентата на која 
се наоѓа само заради свртување налево или надесно или заради 
паркирање на возилото. Побрзото движење на возилата на едната 
лента од движењето на другата лента на патот не се смета како 
престигнување. Како престигнување не се смета ниту поминувањето 
со возило од десната страна на возилото кое, за своето движење не ја 
користи сообраќајната лента покрај десниот раб на коловозот. 
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3.10. НАИЗМЕНИЧНО ПРОПУШТАЊЕ НА ВОЗИЛА 
 

Правно лице кое заради изведување работи на пат е принудено 
да организира наизменично пропуштање на возила од спротивни 
насоки по една сообраќајна лента, е должно да го регулира ова 
пропуштање со поставување на привремени уреди за давање светлосни 
сообраќајни знаци на крајните точки на делот од патот на кој се 
изведуваат работите. По исклучок, ако делот од патот на кој се изведуваат 
работите е прегледен по целата своја должина и ако работите се 
изведуваат дење, а не траат подолго од четири часа, правното лице 
може да организира наизменичното пропуштање на возилата да го 
регулираат определени лица со наизменично кревање и спуштање на 
црвено, односно зелено знаменце или со поставување на црвена, 
односно зелена табла во тркалезна форма. Кога наизменичното 
пропуштање на возилата се регулира со знаменце или табла, право на 
минување имаат возилата што наидуваат од насоката каде што е 
кренато зеленото знаменце, односно е поставена зелената табла. 
 
 

3.11. ЗВУЧНИ И СВЕТЛОСНИ СИГНАЛИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 

Возачот е должен да употреби звучен знак за предупредување 
кога тоа го бараат причините на безбедност на сообраќајот, а особено: 

- на пат надвор од населено место, заради предупредување 
друг учесник во сообраќајот дека сака да го престигне или обиколи, 
ако би постоела опасност кога тој знак не би бил даден, да дојде до 
сообраќајна незгода; 

- ако покрај коловозот се наоѓаат лица (деца, лица со посебни 
потреби, возрасни лица и слично), кои не обрнуваат внимание на 
движењето на возилото и 

- на пат надвор од населено место, пред влегување во 
непрегледна и тесна кривина или пред доаѓање на преслап на кои е 
тешко разминувањето. 

Звучниот знак за предупредување не смее да се состои од низа 
тонови од различен интензитет. Возачот е должен давањето на звучен 
знак за предупредување да го сведе на неопходна мера. 

На јавен пат возачот е должен да ги вклучи покажувачите на 
правци на возилото, а особено: 

- ако врши предупредување на други учесници за опасност во 
сообраќајот, 

- во услови на намалена видливост (густа магла, чад и слично), 
- ако е последен во колоната на возила запрена на пат надвор 

од населено место, освен ако колоната запрела заради постапување 
според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот и 

- ако запре на коловоз освен во случај на паркирање на 
обележано паркиралиште, односно поради постапување по сообраќаен 
знак или правилата во сообраќајот. 
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3.12. ЗАПИРАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ 
 

Возачот, односно сопственикот на возилото не смее да го запре 
или паркира возилото на место на кое тоа би ја загрозувало 
безбедноста на другите учесници во сообраќајот или би претставувало 
пречка за нормално одвивање на сообраќајот или за движењето на 
пешаците и велосипедистите. На јавен пат, на места односно на простор 
наменет за запирање и паркирање на возила, како и на посебно 
уредена сообраќајна површина наменета за движење на пешаци и 
велосипедисти, забрането е да се оставаат возила кои заради 
оштетеност, односно дотраеност, не се употребуваат во сообраќајот 
(хаварисани, напуштени возила, камп приколки и слично), како и други 
предмети со кои се попречува одвивањето на сообраќајот и се 
загрозува животната средина. Возилата и предметите, сопствениците 
по барање на полициски службеник се должни да ги отстранат веднаш. 
Доколку сопствениците истите не ги отстранат, како и во случај кога тие 
се отсутни, возилата и предметите ќе бидат отстранети на трошок на 
нивните сопственици. Отстранувањето на возилата и предметите го 
врши надлежно правно лице, на посебно уредени простори за таа 
намена. 

На јавен пат надвор од населено место, возачот односно 
сопственикот на возилото е должен секогаш кога за тоа постои можност 
возилото да го запре или паркира надвор од коловозот. Возачот, 
односно сопственикот на возилото кој заради неисправност на 
возилото, сообраќајна незгода или друга оправдана причина е принуден 
возилото да го запре на коловозот е должен да ги преземе сите мерки 
за да не ги доведе во опасност другите учесници во сообраќајот, а 
возилото што побрзо да го отстрани од коловозот. Ако возачот, односно 
сопственикот на возилото заради неисправност на возилото, сообраќајна 
незгода или од друга оправдана причина е принуден да го запре 
возилото на шини, должен е да го отстрани од шините веднаш, а ако е 
тоа невозможно – веднаш да ги преземе потребните мерки, со цел 
лицата кои управуваат со возилата што се движат по шини навреме да 
бидат предупредени за опасноста. 

Возачот, односно сопственикот на возилото кој запира или 
паркира возило на пат, е должен да го запре, односно паркира 
непосредно покрај десниот раб на коловозот, а на пат на кој 
сообраќајот се одвива само во една насока – може да го запре, односно 
паркира возилото покрај десниот или левиот раб на коловозот. Ако 
покрај десниот раб на коловозот се наоѓаат трамвајски или други 
шини, возачот односно сопственикот на возилото е должен да го запре 
или паркира возилото покрај левиот раб на коловозот. Возачот, 
односно сопственикот на возилото може да запре или да паркира 
возило на места што се наоѓаат на средината на коловозот, само ако 
тие места се обележани со соодветен сообраќаен знак или со ознака 
на коловозот. 
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Возачот, односно сопственикот на возилото не смее да запре 
или паркира возило особено: 

- на обележан пешачки премин, како и на премин на велосипедска 
патека преку коловозот и на оддалеченост помала од десет метри од 
тие премини, 

- на премин на патот преку железничка или трамвајска пруга во 
исто ниво, 

- на железнички или трамвајски пруги и во близината на тие 
пруги, ако со тоа се спречува сообраќајот на возилата што се движат 
по шини, 

- на крстосница и на оддалеченост помала од десет метри од 
најблискиот раб на напречниот коловоз, 

- на мостови, во подвозници, на надвозници како и на растојание 
помало од петнаесет метри од мостови, тунели, подвозници и надвозници, 

- на дел од јавен пат во близина на врв од преслап и во кривина, 
каде што прегледноста на патот е недоволна и каде што обиколување 
на возилото не би можело да се изврши без опасност, 

- на дел од јавен пат, каде ширината на слободниот премин од 
запреното или паркираното возило до полната надолжна линија на 
коловозот или до некоја пречка на патот би била помала од три метри, 
односно до спротивниот раб на коловозот би била помала од четири 
метри, 

- на место на кое возилото би го засолнувало поставениот 
сообраќаен знак или уредот за давање светлосни сообраќајни знаци, 

- на велосипедска патека, односно лента, 
- на тротоар, односно пешачка патека, ако тоа не е изречно 

регулирано со сообраќаен знак. Ако е дозволено паркирање, односно 
запирање, задолжително треба да се остави најмалку 1,6 метри 
ширина на површината за движење на пешаци, со тоа што таа површина 
не може да биде покрај работ на коловозот, 

- на дел од коловозот, кој како стојалиште за возила на јавниот 
сообраќај е обележан со ознаки на коловозот, 

- на дел од јавен пат пред премин на пат преку железничка или 
трамвајска пруга во исто ниво и тоа на оддалеченост помала од 15 
метри од тие премини, 

- на оддалеченост помала од 15 метри пред и зад знакот со кој 
е обележано стојалиште за возилата за јавен сообраќај, 

- пред влез во објект, двор или гаража, 
- на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила 

и паркови, 
- над приклучок на водоводната мрежа или влез во канализација 

или друга мрежа на комуналните претпријатија, 
- на места предвидени за движење и паркирање на лица со 

посебни потреби, 
- на место каде паркираното возило би го оневозможило пристапот 

на друго возило, заради паркирање или излегување на веќе паркирано 
возило, 
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- на плоштад, пешачка зона и противпожарен пат и 
- на паркинг место кое со дополнителна табла, сообраќаен знак 

или ознака на коловозот е обележано место за паркирање на возила за 
лица со посебни потреби. 

По исклучок, возач на возило кој врши авто-такси превоз на 
патници може да запре на местата или на сообраќајната лента за 
возила на јавен градски превоз која не е наменета за движење на 
трамваи исклучиво за потребното време за влез, односно излез на патници. 

Возачот, односно сопственикот на возилото е должен моторно 
возило, трицикл, лесен четирицикл, четирицикл, трактор, приклучно 
возило и запрежно возило што е запрено на коловоз, да го обележи со 
посебен знак со кој се означува запрено возило на коловозот во случај: 

- кога бил принуден своето возило да го запре на местото или 
на делот од патот согласно со членот 65 од овој закон; 

- кога возилото е запрено на коловоз на такво место што 
возачите на возилата кои наидуваат од истата насока, не можат или 
тешко можат навремено да го забележат и 

- на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, 
како и на дел од патот што не е доволно прегледен. 

Знакот се поставува на коловозот зад запреното возило, во 
вертикална положба и на доволна оддалеченост, која на пат надвор 
од населено место не може да биде помала од 50 м, а во населено 
место не може да биде помала од 15 м. Знакот се поставува и кога на 
патот е запрена колона од моторни возила, при што во тој случај на 
коловозот наместо еден се поставуваат два знака и тоа еден покрај 
друг. Ако во моторното возило е вграден уред за истовремено 
вклучување на сите покажувачи на правецот, тој уред треба да биде 
вклучен. 

На запрено или паркирано возило не смеат да се отвораат 
вратите, ако со тоа се попречува движењето на другите учесници во 
сообраќајот или се загрозува безбедноста на сообраќајот. 

Кога возачот, односно споственикот на возилото го остава 
возилото без непосреден надзор, должен е да ги преземе сите потребни 
мерки со кои ќе се спречи неовластено користење на возилото или 
самотргнување на возилото од местото на кое е оставено, а особено: 

- да ги сврти предните тркала кон тротоарот, односно патот и 
да ја стави рачката на менувачот за возење наназад, ако возилото се 
остава на надолнина, односно да ги сврти предните тркала кон 
средината на патот, да ја стави рачката на менувачот во прв степен на 
пренос и да ја притегне паркирната кочница - ако возилото е оставено 
на нагорнина и 

- да стави клинести подлошки под соодветните тркала на 
возилото, ако на пат со надолжен наклон е оставено возило кое е 
опремено со такви подлошки. 

На сообраќајна површина наменета за запирање и паркирање 
на возила, на која со сообраќаен знак или со посебна ознака се 
определени просторот и начинот за запирање и паркирање, возачот 
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односно сопственикот на возилото е должен да го запре и паркира 
возилото само на определениот простор односно начин. 

При запирање и паркирање на возила, возачот односно 
споственикот на возилото е должен меѓу своето возило и возилото што 
е претходно запрено или паркирано да остави доволен простор, за да 
може возачот на претходно паркираното возило непречено да влезе во 
возилото и возилото непречено повторно да се вклучи во сообраќај. 

На јавен пат на кој има посебно изградени автобуски стојалишта 
надвор од коловозот, возач на автобус не смее заради влегување и 
излегување на патници, да го запира автобусот на коловозот. На јавен 
пат на кој има посебно обележани автобуски стојалишта на коловозот, 
возач на автобус не смее заради влегување и излегување на патници, 
да го запира автобусот надвор од автобуското стојалиште. 

Возило, освен велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед 
и мотоцикл без бочна приколка, не смее да се паркира во двоен ред 
на коловозот. Во случај на принудно запирање на возилото поради 
сообраќајна незгода, изведување на работи на патот или во други 
случаи кога е неопходно запирање на возилото, возачот не смее да го 
напушти возилото, освен заради укажување помош на лице или во 
случај на опасност. 
 
 
3.13. ВЛЕЧЕЊЕ НА ПРИКЛУЧНО И ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО 
 

Во сообраќајот на јавен пат, на моторно возило може да му 
бидат придодадени најмногу две приклучни возила за превоз на 
товар, односно едно приклучно возило за превоз на лица, а на 
автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила – само 
едно приклучно возило. Со моторно возило смее да се влече само 
приклучно возило кое суштински не ја намалува неговата стабилност. 
Моторно возило со влечен уред, не смее да учествува во сообраќајот 
на јавен пат, ако не влече приклучно возило. 

Во сообраќај на пат, трактор може да влече само едно 
запрежно возило кое е преуредено за влечење со трактор. Запрежното 
возило задолжително треба да има гумени тркала. Запрежното возило 
треба да биде приклучено со помош на крута врска (руда) која го 
оневозможува нивното раздвојување. 

Со мобилни машини во сообраќај на пат може да се влечат 
приклучни возила кои служат за нивна намена. 

Со велосипед, велосипед со помошен мотор и мопед во 
сообраќај на пат може да се влече приклучно возило со две тркала, 
под услов да не се загрозува неговата стабилност. 
 
3.13.1. Влечење на неисправно возило 

 
Моторно возило може да влече друго возило поради 

неисправност, односно недостиг на одделни делови, само ако не 
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може самостојно да се движи. Моторно возило не може да влече 
мотоцикл со или без странична приколка или друго возило на две 
тркала. 

Моторно возило може да влече друго неисправно моторно 
возило ноќе и дење во услови на намалена видливост, ако на влеченото 
возило се вкучени покажувачи на правците и светлата за означување 
на возилото или ако моторното возило употребува жолто ротационо 
светло. 

За време на влечењето на возилото, на влечното возило треба 
да бидат вклучени покажувачи на правците, додека на влеченото 
возило ако се исправни. Двете возила треба да бидат обележани со 
сигурносен триаголник. Сигурносниот триаголник на влечното возило 
се поставува на предната страна, додека на влеченото возило на 
задната страна. Во влеченото возило е забранет превоз на лица, со 
исклучок на возачот кој го управува возилото. 

Моторно возило на пат може да се влече со помош на јаже, 
крута врска (руда) и со потпирање или бесење на возилото за влечното 
возило. Со помош на јаже не смее да се влече моторно возило на кое 
не му се исправни уредите за управување или уредите за запирање, 
ниту товарно моторно возило и автобус. Со крута врска не смее да се 
влече моторно возило кое нема исправен уред за управување, ниту 
моторно возило потешко од влечното возило, ако не му е исправна 
работната кочница. 

Ако моторно возило се влече со помош на јаже или крута врска, 
лицето кое управува со влеченото возило потребно е да има возачка 
дозвола за управување од онаа категорија возила на која му припаѓа 
возилото кое се влече. 

Влечење на натоварено товарно возило со или без приклучно 
возило, односно трактор со приклучно возило, е дозволено само до 
првото место погодно за претовар на товарот, а по исклучок и до 
првото место на кое може да се отстрани неисправноста на возилото. 

Растојанието меѓу влечното и влеченото моторно возило, ако 
се влече со јаже изнесува три до пет метри, а ако се влече со помош 
на крута врска може да изнесува и помалку од три метри. Моторно 
возило кое на пат влече друго неисправно моторно возило, не смее 
да се движи со брзина поголема од 40 km/h. 
 
 
3.14. УПОТРЕБА НА СВЕТЛА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 
Во сообраќај на пат, дење и ноќе, за време на управување со 

возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има 
запалено најмалку соборените светла за осветлување на патот. 
Обврската не се однесува за возачите на запрежни возила и 
велосипедистите кога запрежното возило, односно велосипедот го 
управуваат дење, освен во услови на намалена видливост. Ако на 
запрежното возило едно светло се наоѓа на предната страна, а друго 
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на задната страна, тие светла задолжително треба да бидат поставени 
на надолжната оска на возилото и за одбележување на левата страна 
на неговата лева страна, а ако на запрежното возило се наоѓа само 
една светилка, таа задолжително треба да биде поставена на левата 
страна на возилото. Запрежното возило задолжително треба да има 
два катадиоптери со црвена боја на задната страна и по еден 
катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна. На 
велосипедот задолжително треба да има светло во бела боја на 
предната страна, како и катадиоптер со црвена боја или рефлектирачка 
лента на задната страна и најмалку по еден катадиоптер со жолта или 
портокалова боја на бочните страни. Кога возилото на моторен погон, 
влече едно или две приклучни возила, најмалку две црвени светла 
задолжитлено треба да бидат запалени на задната страна на последното 
приклучно возило, а ако ширината на приклучното возило изнесува 
повеќе од 1,6 m, на предната страна на првото приклучно возило 
задолжително треба да бидат запалени две бели светла. 

По исклучок, обврската за задолжителна употреба на запалени 
светла не се однесува на: 

- возило што е запрено или паркирано на осветлен дел од 
патот, така што јасно може да се види од доволна оддалеченост, 

- возило што е запрено или паркирано на посебно определени 
места на коловозот или надвор од него или на улици со послаб 
сообраќај и 

- велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, 
трицикл, лесен четирицикл и четирицикл – кога се запрени или паркирани 
во населено место, покрај самиот раб на коловозот. 

Ноќе, како и дење во случај на намалена видливост, 
задолжително треба да носат запалени светла кога се движат по 
коловозот надвор од населено место: 

- група пешаци коишто се движат во организирана колона или 
поворка – најмалку едно бело или жолто светло на почетокот на 
колоната, односно поворката и најмалку едно црвено светло на 
нејзиниот крај и 

- водачи на запрежни возила и јавачи и терачи на добиток – 
најмалку едно бело или жолто светло напред и најмалку едно црвено 
светло назад. 

Наместо светлата, можат да се употребуваат рефлектирачки 
материи. 

За осветлување на патот, возачот на моторно возило, по 
правило ги употребува долгите светла. Возачот на моторно возило е 
должен наместо долгите светла за осветлување на патот, да ги 
употребува соборените светла: 

- пред разминувањето со друго возило на оддалеченост од која 
ќе оцени дека со светлото на своето возило го заслепува возачот на 
возилото што му доаѓа во пресрет, а при разминувањето со друго 
возило - кога возачот на тоа возило ќе премине на соборени светла или 
кога со наизменично палење и гасење на светлата го предупредува 
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дека долгите светла му пречат, а секогаш на оддалеченост помала од 
200 m, 

- за времето додека на кратко растојание се движи зад друго 
возило, во таква положба што со долгите светла на своето возило го 
заслепува возачот на возилото пред себе, 

- за времето додека со возилото минува покрај организирана 
колона на пешаци и 

- кога се движи по пат што се протега непосредно покрај пловен 
пат или покрај железничка или трамвајска пруга – при средба со 
пловен објект, односно со возило што се движи по шини, а кое наидува 
од спротивна насока. 

Светлата за означување на моторно возило, задолжително се 
употребуваат и во услови на намалена видливост кога возилото е 
запрено или паркирано на пат. Светлата за означување на моторно 
возило, задолжително треба да бидат запалени за време додека се 
запалени кои и да било светла за осветлување на патот или посебни 
светла за магла. 

Во магла, возачот на моторно возило, задолжително треба да 
ги има запалено соборените светла за осветлување на патот или 
светлата за магла или двете светла истовремено. Светлата за 
магла можат да се употребуваат само во услови на магла или во случај 
на намалена видливост. Светлата за магла што се наоѓаат на предната 
страна на возилото задолжително треба да бидат во бела или жолта 
боја, а на задната страна со црвена боја. 

Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни, 
светлосно-сигнални или рефлектирачки уреди или материи што даваат 
светло со црвена боја, а на задната страна – уреди или материи што 
даваат светло со бела боја. Одредбата на светлото со бела боја не се 
однесува на светлото за осветлување на патот при возење наназад, на 
подвижното светло за истражување (рефлектор), на светлото за 
осветлување на регистарската таблица и на регистарската таблица 
премачкана со бела рефлектирачка боја. Одредбата не се однесува 
ниту на црвеното трепкаво светло на посебните моторни возила што 
следат возила под придружба. 
 
 
3.15. РАСТОЈАНИЕ ПОМЕЃУ ВОЗИЛАТА 

 
Возачот е должен да го управува возилото на оддалеченост од 

другите возила што учествуваат во сообраќајот, која одговара на 
брзината на движењето на возилото и другите околности на сообраќајот, 
при што со таа оддалеченост од другите возила не предизвикува 
опасност и не ги попречува другите возачи. Одредбата не се однесува 
на делот од јавен пат на кој престигнувањето е забрането. 

Кога на јавен пат надвор од населено место кој има само по 
една сообраќајна лента наменета за сообраќај на возила во една 
насока, се движат едно по друго моторно возило чија најголема 
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дозволена маса е поголема од 3.500 kg, чија должина е поголема од 
седум m, возачите се должни меѓу секое од тие возила да држат 
оддалеченост од најмалку 100 m. 
 
 
3.16. СООБРАЌАЈ НА ТРАМВАЈ И ДРУГИ ВОЗИЛА НА ШИНИ 
 

Одредбите од овој закон, соодветно се применуваат и врз 
сообраќајот на трамваи и на други возила кои на патот се движат по 
шини, освен ако тоа не го исклучуваат конструкциските особини на тие 
возила или начинот на нивното движење. 
 
 
3.17. СООБРАЌАЈ НА ВЕЛОСИПЕДИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН  
         МОТОР, МОПЕДИ, МОТОЦИКЛИ, ТРИЦИКЛИ, ЛЕСНИ     
         ЧЕТИРИЦИКЛИ И ЧЕТИРИЦИКЛИ 
 

Возачот на велосипед и на велосипед со помошен мотор, 
мопед, е должен да се движи што поблиску до десниот раб на 
коловозот, а ако постои велосипедска патека – по велосипедската 
патека, односно лента. Ако двајца или повеќе возачи на велосипед и 
на велосипед со помошен мотор, мопед се движат во група должни се 
да се движат еден по друг. Ако на патот постои посебно уредена 
велосипедска патека, возачот на велосипед и на велосипед со 
помошен мотор, мопед се движи по десната велосипедска патека во 
однос на правецот на движењето на сообраќајот. На велосипедски 
патеки уредени и обележани за сообраќај на велосипеди и велосипеди 
со помошен мотор, мопед во двете насоки, истите се движат по 
десната страна во правецот на движењето на возилата. Возачот на 
велосипед и на велосипед со помошен мотор, мопед може да се движи 
само по оние сообраќајни површини каде што е дозволено движење 
со такви возила. Возачот на велосипед со помошен мотор, мопед не 
смее да се движи по велосипедска патека, односно лента со брзина 
поголема од 25 km/h. 

Возачот на велосипед, на велосипед со помошен мотор, на 
мопед, на мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и на четирицикл, е 
должен да управува со возилото на начин на кој не се намалува 
стабилноста на возилото и не се попречуваат другите учесници во 
сообраќајот, а особено не смее да ги симнува рацете од управувачот, 
да се придржува за друго возило, да превезува, влече или турка 
предмети што можат да го попречуваат во управувањето со возилото 
или да ги загрозуваат другите учесници во сообраќајот. 

Возачот на велосипед, на велосипед со помошен мотор, на 
мопед, на мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и на четирицикл, може 
да превезува други лица само ако на возилото постојат посебни 
седишта, а возачот на мотоцикл во страничната приколка. Возач на 
велосипед со помошен мотор, на мопед, на мотоцикл, на трицикл, на 
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лесен четирицикл и на четирицикл не смее со возилото да превезува 
лице кое е под дејство на алкохол. Деца до 14 годишна возраст не 
смеат на велосипед да превезуваат други лица. 

Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед со помошен 
мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл 
задолжително носат заштитен шлем на главата за време на возењето 
на патот. Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, треба да 
носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот. 
Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед ноќе и во услови на 
намалена видливост треба да носат рефлектирачки елек за време на 
возењето на патот. 

Во сообраќај на патот велосипед, велосипед со помошен мотор, 
мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, смее да 
влече приколка со две тркала, под услов да биде прицврстена 
такашто да не се намалува стабилноста на возилото. Приколката не 
смее да биде поширока од 1 m, а вкупната маса не може да биде 
поголема од 50 kg и на задната лева страна задолжително треба да 
има по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја 
страна. На велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, 
трицикл, лесен четирицикл и четирицикл како и во приколката што ја 
влечат овие возила, не смеат да се превезуваат предмети пошироки 
од еден метар. Возач на велосипед, на велосипед со помошен мотор, 
мопед, мотоцикл, трицикл, на лесен четирицикл и на четирицикл, за 
времето додека управува со возилото не смее да води животни. На 
магистрален и регионален пат не смее да се врши оспособување на 
лица за управување со велосипед, велосипед со помошен мотор, 
мопед, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл. 
 
 
3.18. СООБРАЌАЈ НА МОБИЛНИ МАШИНИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ,  
         ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКИ ПРИКОЛКИ  

 
Мобилна машина, мотокултиватор, трактор и тракторска 

приколка во сообраќајот на пат ги имаат само оние приклучници што 
се произведени за таа цел. Мобилна машина, мотокултиватор, трактор 
и тракторска приколка во сообраќајот на пат, задолжително треба да 
бидат технички исправни и да имаат исправни уреди. 
 
 
3.19. СООБРАЌАЈ НА ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 

 
Возачот на запрежно возило, за целото време додека возилото 

се движи по патот, е должен да го држи возилото што поблиску до 
десниот раб на коловозот. Возачот на запрежно возило се смета дека 
управува со впрегнатиот добиток, ако истиот го води или ако уздите 
ги држи во раце. Возач на запрежно возило не смее да се движи по 
магистрален пат и магистрални и собирни улици или да ја тера 
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запрегата со кас или галоп кога се движи со возилото во населено 
место. Кога запрежно возило се движи по јавен пат, задолжително 
треба да има исправен уред за сопирање на задните тркала. Возачот 
на запрежното возило кое се движи зад друго запрежно возило на пат 
со изграден коловоз, должен е да го држи своето возило на растојание 
од најмалку 100 m од возилото кое се движи пред него. За запрежно 
возило кое се движи на регионален пат смее да се врзе само едно 
грло добиток и тоа од десната страна на задниот дел на возилото, со 
јаже или синџир кои не смеат да бидат подолги од еден метар. 

Возачот на запрежно возило при преминување на пат резервиран 
за сообраќај на моторни возила и на пат преку железничка пруга во 
ниво без граници или полубраници, како и кога се впрегнати две 
запреги, односно се влечат две запрежни возила со иста запрега, е 
должен да го води впрегнатиот добиток. Запрежното возило не смее 
да се остава на патот без надзор. 

Во сообраќај на јавен пат, во запрежно возило можат да бидат 
впрегнати најмногу две запреги една зад друга. 

На запрежно возило може да биде прикачено само уште едно 
запрежно возило. 
 
 
3.20. ДВИЖЕЊЕ НА ДОБИТОК 

 
Добиток не смее да се остава на јавен пат и во заштитен појас, 

без надзор на терач на добиток. Терачот е должен добитокот да го 
води што е можно поблиску до десниот раб на патот. На магистрален 
и регионален пат, не смее да се тера добиток во стадо или крдо, освен 
ако за тоа не постои друга можност. Добиток што се тера во стадо или 
крдо на магистрален, регионален и локален пат, задолжително треба 
да го надгледуваат доволен број на терачи кои се должни да 
обезбедат добитокот да не преминува на левата страна на коловозот. 
Терачите на добиток треба да се распоредени напред и назад од 
стадото или крдото, од левата страна во правец на движењето. Ноќе, 
терачите на добиток напред и назад од стадото или крдото задолжително 
треба да носат запалени светла видливи за другите учесници во 
сообраќајот. 

Терач на добиток на магистрален и регионален пат не може да 
биде лице кое не наполнило 14 години, а на другите патишта – лице 
кое не наполнило 14 години. 
 На магистрален и регионален пат не смее да се врши 
собирање и задржување на добиток. 

Преминување со добиток преку јавен пат на кој нема изградени 
или определени премини се врши на прегледни делови од патот. 
Преминувањето на добиток во стадо или крдо преку магистрален и 
регионален пат може да се врши само ако тоа го обезбедуваат 
најмалку двајца терачи кои се поставуваат на едната и другата страна 
на патот. Во случај кога преминувањето на добиток во стадо или крдо 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

46 

преку магистрален и регионален пат се врши ноќе и дење во услови на 
намалена видливост, терачите носат запалени црвени светла видливи 
за другите учесници во сообраќајот, при што растојанието меѓу нив не 
смее да биде помало од 150 m. Во случај кога терачите на добиток 
водат две или повеќе стада или крда, стадото или крдото не смее да 
биде подолго од 50 m, додека растојанието меѓу нив не смее да биде 
помало од 100 m. 
 
 

3.21. ДВИЖЕЊЕ НА ПЕШАЦИ 
 

Пешакот, по правило, не смее да се движи и да се задржува на 
коловозот, освен во случаи предвидени со овој закон. Ако пешакот се 
движи по коловозот, тој задолжително треба да се движи што поблиску 
до работ на коловозот и тоа мошне внимателно и на начин на кој не 
го попречува или не го спречува сообраќајот на возилата. На јавен пат 
што има тротоар или друга површина определена за движење на 
пешаци, односно површина покрај коловозот погодна за движење на 
пешаци, пешакот е должен да се движи по тие површини. 

На јавен пат што има тротоар или друга површина определена 
за движење на пешаци, односно површина покрај коловозот погодна за 
движење на пешаци, а која пешаците не можат да ја користат од причина 
што има поставено определени препреки, пешакот е должен пред 
стапувањето на коловозот, да обрне внимание на својата оддалеченост 
од возилата и на брзината со која истите се движат. 

На јавен пат на кој не постои тротоар или друга површина 
определена или погодна за движење на пешаци, или на јавен пат на кој 
постои тротоар или друга површина определена, односно погодна за 
движење на пешаци, а која пешаците не можат да ја користат од која и 
да било причина, пешаците можат да се движат по коловозот, но притоа 
да користат најмногу еден метар широк дел од коловозот, сметано од 
работ на коловозот. 

Кога пешаците се движат по коловозот на кој безбедноста на 
сообраќајот тоа го бара, а особено во случај на слаба прегледност на 
патот, намалена видливост или густ сообраќај на возила, должни се да 
се движат еден зад друг. 

Пешакот кој се движи по коловозот на јавен пат надвор од 
населено место е должен да се движи до левиот раб на коловозот во 
правецот на движењето. По исклучок, пешакот може да се движи до 
десниот раб на коловозот само кога таквото движење за него е 
посигурно (непрегледна кривина, бездна, засек, одрон и слично). 
Пешакот кој турка рачна количка, велосипед, велосипед со помошен 
мотор, мотоцикл, како и лицата кои се движат со помош на подвижни 
столови за немоќни лица со брзина не поголема од брзината на 
човечки од, како и организирана колона пешаци, се движат до десниот 
раб на коловозот во правецот на движењето. 
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Пешакот е должен преку коловозот и велосипедската патека или 
лента да преминува внимателно и по најкраток пат, откако пред 
стапувањето на коловозот, ќе се увери дека тоа може да го стори на 
безбеден начин. На јавен пат што има обележани пешачки премини 
или посебно изградени премини, односно минувалишта за пешаци, 
пешакот е должен при преминувањето на патот да се движи по тие 
премини, односно минувалишта, ако тие од него не се оддалечени 
повеќе од 100 m. 
 Пешакот кој е со намера да премине преку коловозот на место 
каде што не постои обележан пешачки премин, не смее да стапи на 
коловозот ако со тоа го попречува сообраќајот на возилата. 

На обележан пешачки премин на кој сообраќајот на пешаците 
е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е 
должен да постапува според тие знаци. На обележан пешачки премин 
на кој сообраќајот на пешаците не е регулиран со светлосни сообраќајни 
знаци за пешаци, но сообраќајот на возилата е регулиран со светлосни 
сообраќајни знаци за возила или со знаци што ги дава полициски 
службеник, пешаците можат да преминуваат преку коловозот само 
додека со дадениот знак е дозволено преминување преку коловозот. 
На обележан пешачки премин на кој сообраќајот не е регулиран со 
светлосни сообраќајни знаци, ниту со знаци што ги дава полициски 
службеник, пешакот е должен пред стапувањето на пешачкиот премин да 
обрне внимание на оддалаченоста и на брзината на возилата што му 
се доближуваат. 

Организирани колони на пешаци на коловоз, не смеат да 
бидат подолги од 50 m. Ако по коловоз се движат повеќе организирани 
колони на пешаци растојанието меѓу нив не смее да биде помало од 50 
m. Ноќе и во услови на намалена видливост, како и во други случаи, 
кога тоа го бара безбедноста на сообраќајот, пешаците кои се движат 
по коловоз во организирана колона, освен кога се движат погребни 
поворки и единици на Армијата на Република Северна Македонија и на 
полицијата, се должни да се движат во колона по еден. 

На коловоз не смее да се игра, лизга, скија и санка, како и да 
се вози тротинет, ролери, скироли и друго. На тротоар или друга 
површина определена за движење на пешаци, не смее да се игра или 
подолго време да се оставаат предмети, ако со тоа се попречува 
движењето на пешаците. 

Лице кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица 
што се движи со силата на сопствен мотор, може по исклучок да се 
движи и по тротоар ако брзината на неговото движење не е поголема 
од брзината на пешачки од. 
 
 
3.22. ОБВРСКА НА ВОЗАЧИТЕ КОН ПЕШАЦИТЕ 

 
Ако сообраќајот на обележан пешачки премин е регулиран со 

светлосни сообраќајни знаци или со знаци што ги дава полициски 
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службеник, возачот е должен своето возило да го запре пред пешачкиот 
премин кога со дадениот знак му е забрането минување, а ако на таков 
премин со дадениот знак му е дозволено минување - возачот не смее 
да го попречува минувањето на пешаците кои веќе стапиле на 
пешачкиот премин. Ако обележаниот пешачки премин се наоѓа на 
влезот на страничен пат, возачот кој свртува на тој пат е должен 
свртувањето да го врши со намалена брзина и да ги пропушти 
пешаците кои веќе стапиле или кои стапуваат на пешачкиот премин, а 
по потреба и да го запре своето возило. 

Ако на обележаниот пешачки премин сообраќајот не е регулиран 
со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци, ниту со знаци на 
полициски службеник, возачот е должен кон таквиот пешачки премин 
да се доближува со доволно умерена брзина и да го запре своето 
возило за да ги пропушти и да не ги загрози пешаците кои стапиле 
или кои стапуваат на пешачкиот премин. 

Возачот кој свртува на страничен пат на чиј влез не постои 
обележан пешачки премин е должен свртувањето да го изврши со 
намалена брзина и да ги пропушти пешаците кои веќе стапиле на 
коловозот. 

Возачот кој со возило преминува преку површина наменета за 
движење на пешаци (движење преку тротоар, излегување од гаража, 
двор или друга површина која не е наменета за јавен сообраќај), не 
смее притоа да го загрозува или попречува движењето на пешаците. 
Возач кој се движи со возило по коловоз на кој има вода, е должен да 
го приспособи возењето такашто да не ги прска пешаците, возачите 
на велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мопеди, мотоцикли, 
трицикли, лесни четирицикли и четирицикли. 

Возачот со возило не смее да пресекува колона деца, единици 
на Армијата на Република Северна Македонија и на полицијата, 
погребна поворка, како и секоја друга организирана поворка на граѓани 
што се движи по коловозот. 
 
 
3.23. СООБРАЌАЈ НА ПРЕМИН НА ПАТ ПРЕКУ ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА 
 

Возачот кој со возило се доближува кон премин на пат преку 
железничка пруга во исто ниво е должен движењето на возилото да 
го прилагоди така да може да го запре пред уредот за затворање на 
сообраќајот на преминот или пред уредот за давање знаци со кои се 
најавува доближување на воз, односно да може да го запре возилото 
пред да стапи на железничката пруга. Возачот на возилото кое се 
доближува кон преминот е должен да застане на знак на овластените 
работници од областа на железничкиот сообраќај. 

Учесниците во сообраќајот се должни да запрат пред премин 
на јавен пат преку железничка пруга во исто ниво, ако уредот за 
затворање на сообраќајот е спуштен, или ако тој уред веќе почнал да 
се спушта или ако се даваат светлосни или звучни знаци што 
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предупредуваат дека тој уред ќе почне да се спушта, односно дека кон 
преминот на патот преку железничката пруга наидува воз. 

Пред премин на патот преку железничка пруга во исто ниво на 
кое се поставени светлосни сообраќајни знаци, учесниците во сообраќајот 
се должни да запрат кога ќе се појави црвено трепкаво светло или 
црвено непрекинато светло. Учесниците во сообраќајот кои минуваат 
преку железничка пруга во исто ниво, се должни тоа да го прават со 
особена претпазливост и кога светлата на преминот не се запалени. 
На премин на патот преку железничка пруга во исто ниво, на кој нема 
уред за затворање на сообраќајот ниту уред за давање на знаци со кои 
се најавува доближување на воз, учесниците во сообраќајот можат да 
преминат преку железничката пруга дури откако претходно ќе се 
уверат дека по пругата не наидува воз или некое друго возило што се 
движи по шини. 
 
 
3.24. СООБРАЌАЈ НА АВТОПАТ, ЕКСПРЕСЕН ПАТ И НА ПАТ  
         РЕЗЕРВИРАН ЗА СООБРАЌАЈ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
  

По автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила, не смеат да се движат пешаци, велосипеди, 
мобилни машини, мотокултиватори, трактори, запрежни возила и 
добиток, ниту возила кои според одредбите на овој закон не се сметаат 
за моторни возила, освен моторцикли чија сила на мотор е поголема 
од 35 киловати. На автопат, експресен пат и на пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила, не смеат да се движат ниту моторни 
возила, кои според своите конструкциски својства не можат да се 
движат со брзина од најмалку 60 км/ч. Одредбата не се однесува на 
возилата на Армијата на Република Северна Македонија, полицијата, 
како и возила на правното лице надлежно за одржување на патишта, 
кога даваат посебни светлосни знаци (жолто трепкачко светло). 

На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила, возачот не смее да запира и паркира возило, 
освен на површините надвор од коловозот кои за тоа се посебно 
уредени и обележани. Возачот кој заради неисправност на возилото 
или од други причини е принуден да го запре возилото на коловозот од 
автопатот, експресниот пат односно од патот резервиран за сообраќај 
на моторни возила, е должен истото да го запре на посебната лента 
за принудно запирање на возило, ако таа постои на тоа место и да ги 
преземе потребните мерки за што побрзо отстранување на возилото од 
коловозот. На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила, возачот не смее да врши полукружно свртување 
со возилото од една насока на сообраќајот во спротивната насока, ниту 
движење со возилото наназад. 

На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила, не смее да се вклучи моторно возило што влече 
друго моторно возило, кое заради неисправност или недостиг на 
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одделни делови не може да се движи. По исклучок, влечење на 
возилото е дозволено по автопат, експресен пат односно на пат 
резервиран за сообраќај на мотори возила, ако причината за влечење 
настанала за време на движењето на моторното возило по автопатот, 
експресниот пат односно по патот резервиран за сообраќај на моторни 
возила, но само по крајната десна сообраќајна лента до првиот 
приклучен пат по кој влеченото возило може да се исклучи од 
сообраќајот на автопатот, експресниот пат односно патот резервиран 
за сообраќај на моторни возила. 

На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила, моторните возила се движат по крајната десна 
сообраќајна лента, која не е зафатена со возила во колона. На автопат, 
експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, 
возач смее да ја менува сообраќајна лента заради побрзо движење, 
само со преминување со возилото во левата сообраќајна лента. На 
автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни 
возила, возач не смее со возилото да се движи по сообраќајната лента 
за принудно запирање, ниту да се движи на начин кој оневозможува 
соодветно растојание меѓу неговото возилото и возилото што се движи 
пред него. На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила, возач не смее со возилото да ги забрзува 
возилата што се движат пред него со давање светлосни и звучни 
знаци или на друг начин, ниту да презема друго дејствие со кое се 
загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот. 

На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила со три или повеќе сообраќајни ленти наменети за 
сообраќај на возила во една насока, возачите на товарни моторни возила 
чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 kg и на група возила 
чија должина е поголема од седум метри, смеат да ги користат само 
двете сообраќајни ленти што се наоѓаат покрај десниот раб на коловозот. 

Возачот кој со моторно возило се вклучува во сообраќајот на 
автопат, експресен пат, односно на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила, е должен: 

- да ја користи посебната лента за забрзување, кога таква 
лента постои на приклучниот пат и да се вклучи во сообраќајот на 
автопатот, односно на патот резервиран за сообраќај на моторни 
возила, давајќи соодветен знак на начин со кој не го загрозува 
сообраќајот на возилата што се движат по автопатот, односно патот 
резервиран за сообраќај на моторни возила и 

- да ги пропушти возилата кои се движат по автопатот, односно 
на патот резервиран за сообраќај на моторни возила, ако на местото 
каде што се вклучува во сообраќајот на автопатот, не постои посебна 
лента за забрзување. 

Возачот кој со возилото се исклучува од сообраќајот на автопат, 
експресен пат односно на пат резервиран за сообраќај на моторни 
возила, е должен со своето возило навремено да заземе положба на 
крајната десна сообраќајна лента и што побрзо да премине на 
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посебната лента за забавување, ако таква лента постои на влезот во 
приклучниот пат. 

Во случај на застој на сообраќајот на автопат, експресен пат, 
односно на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возилата 
задолжително треба да остават доволен простор по левата страна 
на коловозната лента за движење на возилата на полицијата, на 
возилата за укажување прва помош и противпожарните возила. 
 
 
3.25. СООБРАЌАЈ ВО ТУНЕЛ 
 

Возачот кој се движи со возило низ тунел, не смее да го запира 
возилото во тунелот, ниту смее со возилото да врши полукружно 
свртување или движење наназад. 

Возачот на моторно возило, е должен за време на движењето 
низ тунел да ги има запалени соборените светла за осветлување на 
патот. 
 
 
3.26. ВОЗИЛА ПОД ПРИДРУЖБА 
 

Како возила под придружба, во смисла на овој закон, се 
сметаат возилата на кои им е доделена придружба од возила на 
полицијата или од воени лица на посебни моторни возила, снабдени со 
уреди за давање на посебни звучни и светлосни знаци во сина и 
црвена боја, додека се даваат тие знаци. Возачот кој на пат ќе сретне 
возило или колона на возила под придружба и возачот кој ќе биде 
престигнат од возило или колона возила под придружба е должен да 
го запре своето возило, ноќе наместо долгите светла да употреби 
соборени светла за осветлување на патот, строго да се придржува 
кон наредбите што му ги даваат лицата од придружбата и да го 
продолжи движењето дури откако ќе поминат сите возила под придружба. 
Возилата под придружба, водејќи сметка за безбедноста на другите 
учесници во сообраќајот, имаат право на првенство на минување во 
однос на сите други возила, освен во однос на возилата што се движат 
на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни 
сообраќајни знаци или со знаци што ги дава полициски службеник. 

За возилата под придружба не се применуваат одредбите на 
овој закон што се однесуваат на обврската за врзување со безбедносен 
појас, за забрана за користење на мобилен телефон и други аудио и 
видео уреди, ограничување на брзината, за забрана на престигнување 
и обиколување на колона возила, обврските во однос на движење на 
пешаци кои стапиле на пешачки премин, за забрана на пресекување 
колона на пешаци, како и за преминување од една во друга 
сообраќајна лента. Возилата под придружба не се должни ниту да се 
движат едно зад друго. Во случаи кога е неопходно, а водејќи сметка 
за безбедноста на другите учесници во сообраќајот, врз возилата под 
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придружба не се применуваат ниту одредбите што се однесуваат на 
вклучување во сообраќај, запирање и паркирање на возило и 
страната на движење на возило. За да овозможат непречено 
минување на возилата под придружба, пешаците се должни да се 
тргнат од коловозот додека тие возила поминат. 
 
 
3.27. ВОЗИЛА СО ПРАВО НА ПРВЕНСТВО НА МИНУВАЊЕ 

 
За возила на службата за брза помош, на противпожарната 

служба, на полицијата и на Армијата на Република Северна Македонија, 
кога со посебни уреди даваат светлосни и звучни знаци, не се 
применуваат одредбите на овој закон на обврската за врзување со 
безбедносен појас, за забрана за користење на мобилен телефони 
други уреди, ограничување и начинот на менување на брзината, за 
забрана на престигнување и обиколување на колона возила и за 
забрана за пресекување на колона пешаци. Тие возила имаат право на 
првенство на минување во однос на сите други возила, освен во однос 
на возилата под придружба и возилата што се движат низ крстосница 
на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци или со 
знаци на униформиран полициски службеник, под услов да не ја 
загрозуваат безбедноста на другите учесници во сообраќајот. 

За да овозможат минување на возилата, пешаците се должни 
да се тргнат од коловозот, да ги пропуштат другите возила, а по 
потреба и да запрат додека не поминат тие возила. Кога возилото на 
полицијата или на Армијата на Република Северна Македонија, со 
употреба на сини светла му обезбедува минување на едно возило или 
на колона возила што се движат зад него, возачите се должни да обрнат 
внимание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги 
пропуштат, а по потреба и да ги запрат своите возила додека не 
поминат тие возила. 

Во однос на меѓусебното право на првенство на минување на 
возилата соодветно се применуваат одредбите на овој закон за 
првенство на минување. Уреди за давање посебни светлосни и 
звучни знаци смеат да се вградуваат и употребуваат само на возилата 
со кои полицијата или воената полиција вршат придружба, на 
возилата определени со акт на Владата на Република Северна 
Македонија и на возилата со право на првенство на минување. 
Возилата можат да ги употребуваат посебните уреди кои даваат 
светлосни и звучни знаци само во случај на спасување на човечки 
животи, материјални добра, нарушување на јавниот ред и мир, како и 
за гонење на сторители на кривични дела и прекршоци. 

Одредбите од членот 139 од овој закон, соодветно ќе се 
применуваат и за службените возила што ги користат претставници на 
Јавното обвинителство заради вршење увид, за обележаните 
службени возила на припадниците на Управата за финансиска 
полиција и со закон овластени лица на Царинската управа кои 
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работат на откривање на кривични дела и возилата на Министерството 
за правда со кои се превезуваат лица обвинети или осудени за 
извршени кривични дела, кога со посебните уреди даваат светлосни и 
звучни сигнали, освен во однос на возилата под придружба и возилата 
со право на првенство на минување определени со овој закон. 

 
 

3.28. ВОЗИЛО СО ЖОЛТО РОТАЦИОНО СВЕТЛО 
 

На возило што е наменето за надзор и одржување на патишта, 
поставување и одржување на сообраќајна сигнализација и опрема, 
возило за одржување на електрични и телекомуникациски инсталации 
на патишта, возило на инспекцијата за патишта, на возило за давање 
помош на пат, возило за придружба на организирани колони, на возило 
за придружба на возила со кое се превезуваат предимензионирани 
товари и опасни материи, на посебно опремено возило за транспорт 
на пари и други вредносни пратки, на специјално возило на силите за 
заштита и спасување, како и на возило наменето за испитување на 
пат, задолжително треба да биде вградено најмалку едно ротационо 
светло што дава светлина во жолта боја. На возило со кое се 
превезува предимензиониран товар, во случај кога товарот надминува 
повеќе од еден метар од најоддалечената точка на задната страна на 
возилото или товарот на моторното односно приклучното возило 
странично надминува повеќе од 40 цм од надворешниот раб на 
предното или задното светло за означување на возилото, задолжително 
треба да биде обележано со најмалку едно ротационо светло што 
дава светлина во жолта боја. Возачот на возилата при употребата на 
ротационото светло е должен да ги почитува сообраќајните правила и 
прописи и да не ја загрозува безбедноста на останатите учесници во 
сообраќајот. Возач кој ќе наиде на возилата е должен да вози со 
особено внимание и по потреба да го запре своето возило. 
 
 
3.29. ТОВАР НА ВОЗИЛОТО 

 
Возилото во сообраќај на јавен пат, не смее да се оптовари 

над својата носивост што е запишана во сообраќајната дозвола, 
односно над дозволеното оптоварување или над најголемата 
дозволена маса, односно над дозволените габарити или над можностите 
што ги дозволуваат особините на патот и техничко-конструкциските 
можности на возилото. По исклучок, возилото може да се оптовари 
1,5% над најголемата дозволена маса утврдена со посебен пропис, 
односно над својата носивост запишана во сообраќајната дозвола, ако 
тоа го дозволуваат особините на патот утврдени со сообраќаен знак, 
особините на товарот и други оправдани околности и ако на местото на 
товарење на возилото не може прецизно да се утврди точната маса на 
товарот. 
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Товарот на возилото задолжително треба да биде распореден 
и прицврстен на начин: 

- да не ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот и 
да не им нанесува штета на патот и на објектите на патот, 

- да не ја намалува во поголема мера стабилноста на возилото 
и да не го отежнува управувањето со возилото, 

- да не му ја намалува на возачот прегледноста на патот, 
- да не создава бучава надвор од границите на пропишаните 

гранични вредности и 
- да не ги засолнува светлосните и светлосно-сигналните уреди 

на возилото, регистарските таблици и другите пропишани ознаки на 
возилото. 

Товарот кој се превезува во моторно или приклучно возило, кој 
под дејство на надворешни влијанија (ветар, дожд и слично) или под 
дејство на вибрации или други влијанија може да се растресува по 
коловозот, задолжително треба да се покрие со церада и добро да се 
прицврсти за страничниот дел на возилото. 

Товарот на возилото не смее да ја помине најоддалечената 
точка на предната страна на возилото повеќе од еден метар. Товарот 
што се превезува на возило и на приклучно возило, може да ја премине 
најоддалечената точка на задната страна на возилото, најмногу за 
една шестина од својата должина која континуирано е потпрена врз 
товарниот простор. Ако со возилото се превезува товар во комбинација 
што се состои од влечно возило и едноосна приколка, под должина 
на возилото се подразбира вкупната должина на влечното возило и 
едноосната приколка. 

Ако товарот на возилото ја поминува за повеќе од еден метар 
најоддалечената точка на задната страна на возилото, најиздадената 
точка на товарот задолжително треба да биде означена со црвена 
ткаенина. Ноќе и дење во случај на намалена видливост, на најиздадената 
точка на товарот кој се превезува со возилото е означена со светло и 
со рефлектирачка материја со црвена боја. 

Најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно 
моторно возило или приклучно возило е означена со табла, која има 
квадратна форма со димензии 50х50 см, обоена наизменично со 
коси ленти со рефлектирачка портокалова и бела боја и е 
поставена нормално на надолжната оска на возилото. 

Ноќе и дење во случај на намалена видливост, на најиздадената 
точка на товарот кој се превезува со возилото е означена: 

- кога товарот на моторното возило или на приклучното возило 
странично го преминува за повеќе од 40 см надворешниот раб на 
предното или на задното светло за означување на возилото - со светло 
и со катадиоптер кој од предната страна даваат бело светло, а од 
задната страна - црвено светло. 
 
 
 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

55 

 
3.30. ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И СООБРАЌАЈ НА ВОЗИЛА СО ПРОБНИ  
         ТАБЛИЦИ 
 

За пробно возење заради испитување на својствата на 
новопроизведено или преправано моторно возило, за кое задолжително 
треба да се отстапи од одделни одредби на прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата, потребно е одобрение за пробно возење. 
Во одобрението за пробно возење се наведуваат мерките за безбедност 
што на свој трошок е должен да ги преземе организаторот на пробното 
возење и се назначуваат лицата кои можат да се наоѓаат во возилото 
за време на пробното возење и се внесуваат основните податоци на 
возилото со кое се врши пробното возење, името и презимето на 
возачот и број на возачката дозвола, со назначување на категоријата, 
односно потврдата за познавање на сообраќајните прописи, називот на 
местото и релацијата каде ќе се врши пробното возење, целта на 
пробното возење, назначување на прописите од сообраќајот од кои во 
текот на пробното возење ќе се отстапува и времето на изведување на 
пробното возење.Одобрението за пробно возење возачот е должен да 
го носи со себе и да го покаже на барање на униформиран полициски 
службеник. Барањето за издавање на одобрение за пробно возење ги 
содржи наведените податоци, а ако се испитува моторно или приклучно 
возило чија вкупна тежина, осен притисок или димензии ги надминуваат 
пропишаните граници, со барањето треба да се приложи и дозволата 
за вонреден превоз. 

Одобрение за пробно возење издава Министерството за 
внатрешни работи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 
Ако со пробното возење, Министерството за внатрешни работи оцени 
дека би можел да се оштети патот или објектите на патот, одобрението 
за пробно возење се издава во согласност со правното лице надлежно 
за одржување на патот на кој се врши пробното возење, освен во 
случаите кога е издадена дозвола за вонреден превоз. Кога за пробното 
возење организаторот бара обезбедување од Министерството за внатрешни 
работи, трошоците за тоа обезбедување ги сноси организаторот. 

Барањето за издавање одобрение за пробно возење ќе се 
одбие, ако со пробното возење би се загрозила безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. Одобрението за пробно возење не ги 
ослободува возачот и организаторот на пробното возење од одговорност 
за предизвикана сообраќајна незгода во вршењето на пробното 
возење, заради отстапување од одделни сообраќајни прописи. 

Возилото со кое се врши пробно возење, покрај регистарската, 
односно пробната таблица, задолжително треба да се обележи со 
натпис ,,ПРОБНО ВОЗЕЊЕ” на предниот и задниот дел од возилото. 

Во возило кое е означено со пробни таблици, не смее да се 
превезуваат други лица или товар. По исклучок, покрај возачот може 
да се превезува уште едно лице ако е сопственик, односно носител 
на правото на користење на возилото. 
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3.31. УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈ НА ВОЗИЛА ШТО НЕ ГИ  
         ИСПОЛНУВААТ ПРОПИШАНИТЕ УСЛОВИ (ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ) 

 
Возилата што не ги исполнуваат пропишаните услови во 

однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување и не 
постои можност да се доведат во таква состојба, можат да учествуваат 
во сообраќајот на јавен пат ако ги исполнуваат посебните услови што 
овозможуваат безбеден и непречен сообраќај, утврдени во одобрението 
за вонреден превоз што го издава за магистралните и регионалните 
патишта надлежниот орган за државни патишта, а за локални патишта 
и улици, општините односно градот Скопје, врз основа на согласност 
од Министерството за внатрешни работи. По исклучок, возилата за 
кои при излез од територијата на Република Северна Македонија, на 
граничен премин е утврдено дека не ги исполнуваат пропишаните 
услови во однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување 
и не постои можност да се доведат во таква состојба, може без 
одобрение за вонреден превоз да им се овозможи излез од територијата 
на Република Северна Македонија, доколку полицискиот службеник 
им издаде прекршочен платен налог. 

Министерството за внатрешни работи согласноста за вонреден 
превоз ја издава во рок од 24 часа од приемот на барањето за 
издавање на согласност за вонреден превоз. Министерството за 
внатрешни работи може во согласноста да определи и посебни 
услови за вонреден превоз, според кои правното лице или лицето кое 
врши вонреден превоз е должно да постапува. 

Вонредниот превоз нема да почне, односно ќе се прекине, ако 
настанат такви околности кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот 
или значително го попречуваат неговото одвивање или кога не се 
исполнети условите наведени во одобрението за вонреден превоз или 
ако одобрението е издадено без согласност од Министерството за 
внатрешни работи. Вонредениот превоз може да го забрани, односно 
прекине Министерството за внатрешни работи. 

Трошоците за обезбедување на вонредениот превоз кога тоа го 
вршат полициски службеници на Министерството за внатрешни работи, 
се на товар на превозникот. 

Одредбите не се однесуваат на вонредниот превоз што го 
организираат и вршат Министерството за внатрешни работи и Армијата 
на Република Северна Македонија. 
 
 
3.32. СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ 
 

На јавен пат можат да се одржуваат спортски и други 
приредби, врз основа на добиено одобрение од Министерството за 
внатрешни работи, по претходна согласност од правното лице 
надлежно за одржување на патишта. Организатор на приредба на 
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јавен пат, може да биде само правно лице .Одобрението врз основа 
на поднесено барање, во рок од седум дена од денот на приемот на 
барањето, го издава надлежната организациска единица на Министерството 
за внатрешни работи според подрачјето на кое се одржува приредбата, 
а доколку приредбата се одржува на подрачјето на кое е во делокругот 
на работа на два или повеќе сектори за внатрешни работи на 
Министерството за внатрешни работи, одобрението го издава 
Министерството за внатрешни работи. 

Во одобрението за одржување на приредба на јавен пат, 
Министерството за внатрешни работи ги утврдува мерките за 
безбедност кои организаторот е должен да ги преземе на просторот 
каде што се одржува приредбата. Како простор каде што се одржува 
приредбата се смета натпреварувачката патека, просторот за гледачи 
и просторот за возила на натпреварувачите. Кога заради одржување на 
приредбата е неопходно ограничување или запирање на сообраќајот, 
организаторот е должен за тоа да изработи сообраќаен проект и да ја 
извести јавноста преку средствата за јавно информирање или на друг 
соодветен начин, најмалку 48 часа пред почетокот на приредбата. 

Барањето за издавање на одобрение за одржување на 
приредбата на пат, се поднесува најмалку осум дена пред почетокот 
на одржувањето на приредбата. Барањето содржи назив на организаторот 
на приредбата, пат и релација на која ќе се одржува приредбата, датум 
и време на одржување на приредбата и мерките кои организаторот 
предвидува да ги преземе заради обезбедување на непосредните 
учесници во приредбата, учесниците во сообраќајот и гледачите. Со 
барањето организаторот ги поднесува програмата, пропозициите на 
приредбата и сообраќаен проект. 

Министерството за внатрешни работи во рокот со решение ќе го 
одбие барањето за издавање одобрение за одржување на приредба 
на јавен пат ако барателот е физичко лице, ако утврди дека 
организаторот на приредбата не е во состојба да обезбеди потребен 
ред и да ги спроведе мерките за обезбедување на приредбата и 
просторот каде што се одржува, ако барањето не е навремено 
поднесено или ако со ограничувањето или со запирањето на сообраќајот 
на поважни патни правци, во поголема мера би се попречил или 
загрозил сообраќајот, како и во случаите кога не е прибавена 
согласност од овластено правно лице надлежно за одржување на 
патишта. 

Натпреварувачите кои учествуваат во приредбата на пат, 
можат да ги следат само возила посебно обележани со ознака што ја 
определил организаторот. Примерок од ознаката се доставува до 
Министерството за внатрешни работи, најдоцна три дена пред 
почетокот на приредбата. Организаторот на приредбата не смее да 
дозволи да започне приредбата, односно ќе го прекине нејзиното 
одржување, ако не се преземени сите мерки за безбедност наведени 
во одобрението за одржување на приредбата. Одржувањето на 
приредбата на пат може да го забрани, односно прекине и 
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Министерството за внатрешни работи. Ако заради обезбедување на 
спортска или друга приредба на пат, Министерството за внатрешни 
работи оцени дека е неопходно присуство на полициски службеници, 
го определува бројот на полициски службеници во одобрението на 
приредбата и ги утврдува трошоците за нивно присуство на приредбата. 
Трошоците се на товар на организаторот на приредбата. Организаторот 
на приредбата е должен веднаш по одржувањето на приредбата да ги 
отстрани од патот сообраќајните знаци, другите ознаки, уредите и 
предметите кои биле поставени во врска со одржувањето на приредбата. 
Ако организаторот на приредбата не постапи според одредбата, 
Министерството за внатрешни работи ќе нареди отстранувањето да се 
изврши на трошок на организаторот. 
 
 
3.33. ПРЕВОЗ НА ЛИЦА СО ВОЗИЛА  
 
3.33.1. Основни одредби 
 

Со моторно возило можат во сообраќај на пат да се превезуваат 
лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола, односно во 
потврдата за регистрација, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 

Во патнички автомобил, на предното седиште не смее да се 
превезува дете помало од 12 години, ниту лице кое очигледно е под 
дејство на алкохол, дрога или други психотропни супстанции. Во 
патнички автомобил на задното седиште смее да се превезува дете 
помало од пет години, во поставено посебно детско седиште кое за 
седиштето од возилото е прицврстено со сигурносен појас или на друг 
соодветен начин. Во патнички автомобил на предното седиште смее 
да се превезува дете до две години, ако возилото нема заштитно 
воздушно перниче, ако воздушното заштитно перниче е исклучено и 
ако детето се превезува во посебно детско седиште поставено 
спротивно од правецот на движење, при што истото е прицврстено на 
седиштето на возилото со помош на сигурносен појас со три точки 
на поврзување .Детето треба да биде врзано со сигурносен појас од 
седиштето. 

Лицето кое се превезува со возило, не смее на било кој начин 
да го попречува возачот во управувањето со возилото, да влијае врз 
возачот да управува со возилото на начин со кој се намалува 
безбедноста на сообраќајот, ниту да презема дејствија со кои ја загрозува 
сопствената безбедност или безбедноста на другите (отворање на 
врата, наведнување преку прозор, скокнување, искокнување од возилото 
и слично). 

Во затворениот простор на моторно или приклучно возило, 
кој не може да се отвори од внатрешната страна, возачот не смее да 
превезува лица, освен во возилата на Министерството за внатрешни 
работи, на правосудните органи, Царинската управа, Управата за 
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финансиска полиција, Шумската полиција и на Армијата на Република 
Северна Македонија .Во приклучно возило што го влече моторно 
возило, во камп-приколки и лесни приколки кои ги влечат моторни 
возила не смеат да се превезуваат лица. 

На надворешните делови на моторно возило или на приклучно 
возило, можат да се превезуваат само лица кои работите на нивното 
работно место ги вршат на таков начин со возилото (противпожарно 
возило, возило на комунална хигиена, возило на електродистрибуција 
и слично). 

Во просторот на возила во кои се врши превоз на лица, не смее 
истовремено да се превезуваат и животни. По исклучок, во патничко 
возило можат да се превезуваат животни, само во посебно изработени 
заштитни кутии. 
 
3.33.2. Превоз на лица со автобус 
 

Во автобус и негова приколка со која се врши јавен превоз на 
лица или превоз за сопствени потреби во меѓуопштински сообраќај, 
можат да се превезуваат онолку лица колку што има вградени 
седишта. Во автобус и негова приколка со кои се врши јавен превоз 
или превоз за сопствени потреби во градски и приградски сообраќај, 
можат да се превезуваат онолку лица колку што има вградено 
седишта и места за стоење. Во возилата задолжително треба да 
бидат вградени држачи за лицата кои се превезуваат стоејќи. Бројот 
на местата за стоење се утврдува врз основа на фабричката 
документација (декларацијата на производителот), за дозволеното 
оптоварување на возилото и се впишува во сообраќајната дозвола.  

Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија и 
пожар од поголем обем во автобус и негова приколка можат да се 
превезуваат лица и стоејќи. На автобус не смее да се отвора врата 
за време на неговото движење. Возачот не смее да започне со возење 
додека патниците не се безбедно сместени и додека вратата на 
автобусот не е затворена. 
 
3.33.3. Превоз на лица со товарни моторни возила 

 
Во товарни моторни возила, во просторот определен за 

сместување на товар можат да се превезуваат најмногу пет лица, кои 
работат на товарење или истовар на товарот. Лицата не смеат во 
возилото да стојат, ниту да седат на страните на каросеријата, на 
нестабилен товар или на товар што ја преминува висината на 
товарниот сандак. На товарно моторно возило на кое нема страни на 
каросеријата и на товарно моторно возило со автоматски истоварувач, 
во просторот определен за сместување на товар не смее да се 
превезуваат лица. 

Во товарно моторно возило, во просторот определен за 
сместување на товар можат, врз основа на посебно одобрение, да се 
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превезуваат работници од местото на живеење до местото на 
работење и обратно и од едно до друго работно место (групен 
превоз). Товарно моторно возило, во чиј простор определен за 
сместување на товар се врши групен превоз има седишта прицврстени 
за подот на каросеријата, со ширина од најмалку 45 cm за секое лице, 
страни на каросеријата високи најмалку 120 cm цврста надворешна 
потпирка висока најмалку 120 cm на задните седишта и на седиштата 
по должината на работ на каросеријата, ако нејзините страни се 
пониски од 120 cm, носач на церадата и церада со два отвора за 
вентилација и скали за влегување и излегување на лицата. Одобрение 
за групен превоз се издава откако со технички преглед ќе се утврди 
дека товарното моторно возило е исправно. Одобрение за групен 
превоз, врз основа на поднесено барање, издава Министерството за 
внатрешни работи, според седиштето, односно живеалиштето на 
подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето. Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија 
и пожар од поголем обем, со товарно моторно возило во просторот 
определен за сместување на товар, групен превоз се врши без 
одобрение. Не може да се врши групен превоз на деца до 14 годишна 
возраст, ако не е обезбедена придружба од полнолетно лице. 

Со товарно моторно возило со кое се врши групен превоз, 
може да управува само возач на кого управувањето со моторно возило 
му е основно занимање и кој најмалку три години управувал со 
возило од таа категорија. 

Одобрението за групен превоз содржи име и презиме на 
возачот, број на возачката дозвола со означување на категоријата на 
возилото, марка на возилото, број на регистарската таблица и број       
на сообраќајната дозвола, време за кое е издадено одобрението, 
релација на која возилото сообраќа и број на лицата кои можат да се 
превезуваат со возилото. Одобрението се издава со рок на важење до 
шест месеци. Возачот е должен за време на вршењето на превозот со 
себе да го носи одобрението и да го покаже на барање на полициски 
службеник. 

Вкупната тежина на лицата кои групно се превезуваат со 
товарно моторно возило, не смее да премине 70% од носивоста на 
возилото. 

Ако во товарно моторно возило се превезува добиток во 
просторот во кој се превезува добитокот не смеат да се превезуваат 
лица. На приклучно возило што го влече товарно моторно возило не 
смеат да се превезуваат лица. 

 
3.33.4 Превоз на лица во приклучни возила што ги влечат трактор  
           или мотокултиватор 
 

Во приклучно возило што го влече трактор може да се 
превезуваат до пет лица, а во приклучно возило што го влече 
мотокултиватор – до три лица кои работат на товарење или истовар 
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на товарот или кои вршат земјоделски работи. Во приклучно возило     
со автоматски истоварувач можат да се превезуваат лица до 
определениот број, ако е исклучен тој уред. Во приклучно возило, ако 
товарот ја преминува висината на товарниот сандак, не смее да се 
превезуваат лица. За време на превозот, лицата задолжително треба 
да седат на подот од товарниот сандак или на товарот. Ако трактор 
влече две приклучни возила во нив не смеат да се превезуваат лица. 

Со приклучно возило што го влече трактор, може да се 
превезуваат и повеќе од пет лица, ако тие вршат земјоделски работи 
и тоа само од местото на живеење до местото на работење и обратно 
и од едно до друго место на работење. Во случај на елементарна 
непогода, епидемија и пожар од поголем обем, со приклучно возило 
што го влече трактор, можат да се превезуваат и повеќе од пет лица. 
Превозот на лица со приклучно возило со автоматски истоварувач 
или со една оска може да се врши ако пред започнување на превозот 
целосно е исклучен механизмот за автоматско истоварување. 

Со трактор што влече приклучно возило во кое се врши превоз 
на лица може да управува само возач кој има најмалку три години 
возачка дозвола која дава право за управување со трактор. Со 
мотокултиватор што влече приклучно возило во кое се врши превоз 
на лица, може да управува само возач кој поседува возачка дозвола 
која дава право за управување со мотокултиватор. 

Лице кое се превезува во приклучно возило што го влече 
трактор или мотокултиватор не смее да стои, да седи на страните на 
товарниот сандак, да скокнува и искокнува додека возилото е во 
движење, ниту да се вози на надворешните делови или приклучните 
орудија што ги влече тракторот, односно мотокултиваторот. 

Одредбите од членовите 163 до 181 од овој закон, не се 
однесуваат на возилата на Министерството за внатрешни работи и на 
Армијата на Република Северна Македонија. 
 
3.33.5 Превоз на лица со други возила 

 
На велосипед смее да се превезува дете до осумгодишна 

возраст, ако на велосипедот се вградени едно или повеќе посебни 
седишта пред или зад возачот. На велосипед со помошен мотор, 
мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се 
превезува дете над дванаесетгодишна возраст, ако го опчекорило 
посебното седиште и за време на возењето ги држи нозете на 
посебни држачи. 

На приколка што ја влече или потиснува велосипед, велосипед 
со мотор, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, како и во 
товарен сандак на велосипед, велосипед со мотор, мотоцикл, трицикл 
и лесен четирицикл и четирицикл, не смеат да се превезуваат лица. 

На запрежно возило смеат да се превезуваат толку лица колку 
што дозволува просторот лицата да се сместат седечки. Возачот и 
лицата кои се превезуваат на запрежно возило, не смеат да стојат во 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

62 

возилото, да седат на страните на возилото или на нестабилниот 
товар, ниту да се наоѓаат на рудата за време на движењето на 
возилото. 

На трактор, мобилна машина или мотокултиватор, може да се 
превезува лице само ако има посебно фабрички вградено седиште. 
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4. СИСТЕМ НА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И 
СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАТИШТАТА 

 
4.1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Јавните патишта се обележуваат со пропишани сообраќајни 
знаци, со кои на учесниците во сообраќајот им се соопштуваат 
ограничувања, забрани и обврски. Со сообраќајни знаци се обележуваат 
и опасностите од привремен карактер. Учесниците во сообраќајот се 
должни да се придржуваат кон ограничувањата, забраните и обврските 
изразени со поставените сообраќајни знаци. 

 
Сообраќајни знаци се: 
- знаци за опасност, 
- знаци за изречни наредби, 
- знаци за известување со дополнителна табла или без неа, 

која е составен дел на сообраќајниот знак и која поблиску го определува 
значењето на сообраќајниот знак, 

- светлосни сообраќајни знаци, 
- ознаки на коловозот, на тротоарот и слично и 
- светлосни и други ознаки на патот. 
 
Сообраќајните знаци се еднообразни на територијата на 

Република Северна Македонија. Сообраќајните знаци за известување 
и дополнителните табли кои се составен дел на сообраќајните знаци и 
кои поблиску го определуваат значењето на сообраќајниот знак, се 
напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски 
и француски јазик и нивното писмо, а во подрачјата на единиците на 
локална самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик 
и писмо. Сообраќајните знаци се напишани прво на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо, а потоа и на останатите јазици. 

Сообраќајните знаци се поставуваат и се одржуваат, така што, 
учесниците во сообраќајот да можат навремено и лесно да ги воочат 
и дење и ноќе и навремено да постапат во согласност со нивното 
значење. Сообраќајните знаци се отстрануваат, дополнуваат или 
заменуваат ако нивното значење не им одговара на изменетите 
услови на сообраќајот на патот, на барањата на безбедноста или ако 
истите се оштетени или уништени. 

На сообраќајниот знак и на столбот на кој е поставен знакот, 
забрането е да се става сé што не е во врска со значењето на 
сообраќајниот знак. 

Забрането е неовластено поставување, преместување, 
отстранување и оштетување на сообраќајните знаци и на опремата на 
патот или измена на значењето на сообраќајните знаци. 

На пат не смеат да се поставуваат табли, знаци, светла, 
столбови или други слични предмети со кои се засолнува или се 
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намалува видливоста на поставените сообраќајни знаци или кои со 
својата форма, боја, изглед или место на поставување имитираат или 
личат на некој сообраќаен знак или ги заслепуваат учесниците во 
сообраќајот или го одвраќаат нивното внимание во мера која може да 
биде опасна за безбедноста на сообраќајот. 
 

Во сообраќајна опрема за патишта спаѓа: 
- опрема за означување на работите на коловозот, 
- опрема за означување на врвот на пешачкиот остров, 
- опрема за означување на работи, препреки и оштетувања на 

коловозот, 
- опрема за водење и насочување на сообраќајот, 
- опрема за забавување на сообраќајот и 
- друга опрема. 

 
 

4.2. ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ, ЗНАЦИ ЗА ИЗРЕЧНИ НАРЕДБИ И  
       ЗНАЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Знаците за опасност служат за тоа учесниците во сообраќајот 
на патот да се предупредат за опасноста што им се заканува на 
определено место, односно на дел од патот и да се известат за 
природата на таа опасност. 

Знаците за изречни наредби им ги ставаат до знаење на 
учесниците во сообраќајот на патот - забраните, ограничувањата и 
обврските кон кои тие задолжително треба да се придржуваат. 

Знаците за известување им ги даваат на учесниците во 
сообраќајот потребните известувања за патот по кој се движат и други 
известувања што можат да им бидат корисни. 

Знаците за опасност и знаците за изречни наредби на пат, се 
премачкани со ретрорефлектирачки материи или се осветлени со 
сопствен извор на светлина. 

Знаците за опасност, знаците за изречни наредби и знаците за 
известување, кои се поставени на автопат или тунел подолг од 500 м, 
треба да бидат изведени на начин кој согласно моменталните услови и 
околности на сообраќајот на автопатот, односно негов дел или во 
тунелот, можат да го менуваат своето значење. 
 
 

4.3. СВЕТЛОСНИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И СВЕТЛОСНИ ОЗНАКИ 
 

За регулирање на сообраќајот се употребуваат уреди со кои се 
даваат светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла со црвена, 
жолта и зелена боја, опремени со звучни и вибрациони уреди. На 
уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла, 
светлата се поставуваат по вертикалната оска едно по друго, и тоа 
црвеното горе, жолтото во средина, а зеленото долу. Во случај кога 
уредот за давање светлосно сообраќајни знаци е поставен над 
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сообраќајната лента, светлата може да бидат поставени по хоризонталната 
оска, едно покрај друго, и тоа црвеното лево, жолтото во средина, а 
зеленото десно.Светлата на уредот за давање светлосни сообраќајни 
знаци имаат форма на круг, а зеленото светло може да има и форма 
на една или повеќе стрелки сместени во круг со црна боја. 

На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни 
светла: 

- црвеното и зеленото светло не смеат да бидат запалени 
истовремено, 

- жолтото светло може да биде запалено како самостојно 
светло во временско растојание од престанувањето на зеленото до 
појавата на црвеното светло или истовремено со црвеното светло – 
пред појавата на зеленото светло и 

- зеленото светло може да биде запалено само како 
самостојно светло. 

Промената на запаленото светло во жолто светло може да се 
означи со трепкање на зеленото светло. 

На уредот за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни 
светла, може да му се додаде дополнителен светлосен знак во 
форма на зелена светлечка стрелка или повеќе такви знаци. 
Дополнителните светлосни знаци се сместуваат од соодветната 
страна на светлосниот сообраќаен знак и тоа на висина на која се 
наоѓа зеленото светло. 

На уредот за давање светлосни сообраќајни знаци со кои на 
коловозот со повеќе од две сообраќајни ленти обележани со надолжни 
линии сообраќајот се регулира за секоја сообраќајна лента посебно 
и кои се наоѓаат над сообраќајната лента – црвеното светло значи 
забрана на сообраќајот по сообраќајната лента над која е поставено, 
а зеленото светло – слободно минување по односната сообраќајна 
лента. Црвеното светло има форма на вкрстени линии, а зеленото 
светло – форма на стрелка со врвот свртен надолу. 

За регулирање на сообраќајот на пешаците и велосипедистите, 
можат да се употребуваат и посебни уреди за давање светлосни 
сообраќајни знаци со двобојни светла со црвена и зелена боја 
опремени со звучни и вибрациони уреди како и со пешачки 
активатори на сигнал на пешаци. Двобојните светла на светлосните 
сообраќајни знаци се поставени по вертикалната оска едно под друго 
и тоа црвеното светло горе, а зеленото светло долу. Светлата се 
состојат од светлечка површина со црвена или зелена боја на која се 
наоѓа темна силуета на пешак и/или велосипедист или од темна 
површина на која се наоѓа светлечка силуета на пешак и/или велосипедист 
со црвена или зелена боја. Светлата не смеат да бидат запалени 
истовремено. 

Ако рабовите на коловозот на јавен пат се обележуваат со 
светлосни сообраќајни ознаки, тие се обележуваат со светла со 
ретрорефлексни стакла или со ретрорефлектирачки материи и тоа 
десната страна на коловозот – со ознаки со црвена боја, а левата 
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страна – со ознаки со бела боја, освен на автопат, каде од двете 
страни на коловозната лента ознаките се во црвена боја. Рабовите на 
коловозот на делот од патот низ тунел задолжително треба да бидат 
обележани со ознаките. Ако врвовите на пешачките острови, на 
островите за насочување на сообраќајот и другите објекти на коловозот 
ноќе не се доволно осветлени, истите се обележуваат со светла со 
ретрорефлексни стакла или со ретрорефлектирачки материи со 
жолта боја. 
 
 
4.4. ОЗНАКИ НА КОЛОВОЗОТ 
 

Ознаките на коловозот служат за регулирање на сообраќајот 
на патиштата и за известување, насочување и водење на учесниците 
во сообраќајот. Ознаките на коловозот можат да се постават сами или 
со други сообраќајни знаци, ако е потребно значењето на овие знаци 
посебно да се истакне, односно поцелосно да се определи или објасни. 
Ознаките на коловозот се состојат од линии, стрелки, натписи и други 
ознаки. Ознаките на коловозот можат да имаат и ретрорефлектирачки 
својства. 

Ознаките на коловозот се поставуваат на патишта со современ 
коловоз.На пат надвор од населено место, со современ коловоз за 
сообраќај во двете насоки, на кој постојат само две сообраќајни ленти, 
тие ленти се одвоени со надолжна линија на коловозот, а на 
магистрален пат – обележани и со рабни линии. 
 
 
4.5. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРЕМИН НА ПАТ ПРЕКУ ЖЕЛЕЗНИЧКА  
       ПРУГА 

 
На дел од патот пред премин на патот преку железничка пруга 

во исто ниво, поставени се соодветни сообраќајни знаци. По исклучок, 
не е задолжително поставување на знаците на местото на вкрстување 
на пешачки патеки со железничка пруга во исто ниво. 

На премините на пат преку железничка пруга во исто ниво, 
покрај сообраќајните знаци се поставуваат и браници и полубраници, 
односно уреди за давање знаци со кои се најавува доближување на 
воз, ако тоа го бара густината на сообраќајот или другите услови на 
преминот на патот преку железничка пруга во исто ниво. 

Светлосните знаци со кои се најавува доближување на воз на 
преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво, се даваат со 
наизменично палење на две црвени трепкави светла кои имаат 
форма на круг. 

На преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво на кој 
постои уред за давање светлосни знаци со кои се најавува доближување 
на воз, односно спуштање на браниците или полубраниците, на тој 
уред може да му се додаде и уред за давање звучни знаци. На 
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премините на земјен пат со слаб сообраќај и на пешачка патека преку 
железничка пруга во исто ниво, обезбедување на учесниците во 
сообраќајот може да се врши само со уред за давање звучни знаци. 

На премините на пат преку железничка пруга во исто ниво, 
браниците или полубраниците се обоени наизменично со црвена и 
бела боја. Браниците и полубраниците, како и сообраќајните знаци 
поставени на делот од патот пред преминот на патот преку железничка 
пруга во исто ниво, имаат ретрорефлексни стакла или се премачкани 
со ретрорефлектирачки материи. Браниците и полубраниците се опремени 
со трепкаво црвено светло. 

На преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво, на кој 
при наидување на воз браниците или полубраниците автоматски се 
спуштаат, како и на преминот на пат преку железничка пруга во исто 
ниво на кој со браниците или полубраниците се ракува рачно и тоа од 
местото од кое тие не се гледаат, се поставува уред за давање 
светлосни знаци или уред за давање звучни знаци со кои учесниците 
во сообраќајот се известуваат за спуштањето на браниците или 
полубраниците. 
 
 

4.6. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ РАБОТИ И ПРЕЧКИ НА ПАТОТ 
 

Делот од патот на кој настанале пречки што не можат веднаш 
да се отстранат или на кој се изведуваат работи, задолжително треба 
да се обележи на виден начин на него согласно со посебен пропис, со 
цел да се обезбедат учесниците во сообраќајот. Обележувањето на 
делот од патот се врши со поставување на соодветни сообраќајни 
знаци, а обезбедување на учесниците во сообраќајот – со поставување 
браници. Браниците се обоени наизменично со црвена и бела боја, 
со ретрорефлексни стакла или премачкани со ретрорефлектирачки 
материи, а ноќе како и дење во случај на намалена видливост, на нив 
се поставени трепкави светла или ротационо светло што дава 
светлина во жолта боја. 
 
 

4.7. ЗНАЦИ ШТО ГИ ДАВААТ УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ  
       СЛУЖБЕНИЦИ, ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА И ДРУГИ ЛИЦА 
 

Учесниците во сообраќајот постапуваат по барањата изразени 
со помош на знаци или по наредбите на униформираните полициски 
службеници или на други овластени службени лица. Униформираниот 
полициски службеник, односно овластеното службено лице, е должно 
при давањето знаци да се постави на патот така што учесниците во 
сообраќајот, на кои знаците им се наменети, да можат лесно и од доволна 
оддалеченост да го воочат. Знаците можат да се даваат и од возило. 

Знаците што на учесниците во сообраќајот им ги дава 
униформиран полициски службеник се знаци што се даваат со раце и 
со положба на телото, звучни знаци и светлосни знаци. Знаците 
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задолжително треба да се даваат, така што, нивното значење за 
учесниците во сообраќајот да биде јасно и недвосмислено. 

Родител или наставник кој води организирана колона на 
деца може да го запре сообраќајот со давање на знак со рака, заради 
безбедно поминување на колоната преку коловозот. 

Знаците што полициските службеници ги даваат со раце и со 
положбата на телото, за учесниците во сообраќајот ги имаат следните 
значења: 

1. рака подигната вертикално со отворена дланка – значи 
запирање на сите возила. 

- Ако знакот е даден на раскрсница, за возилата значи забрана 
на поминување, освен за оние возила што во моментот кога полицискиот 
службеник ќе ја подигне раката, не можат на безбеден начин да запрат. 

- Ако знакот е даден на раскрсница, за пешаците значи забрана 
да го преминуваат коловозот 

- Ако знакот е даден на отворен пат, тој го има наведеното 
значење само кога полицискиот службеник се наоѓа на коловозот 

2. рака хоризонтално испружена со отворена дланка – значи 
забрана за поминување за сите учесници во сообраќајот чија насока на 
движење ја сече насоката на испружената рака 

3. бавно мавтање со хоризонтално странично испружена рака 
во правец горе-долу со отворена дланка свртена надолу – значи дека 
возачот во чија насока се дава овој знак треба да ја намали брзината 
на движењето на возилото 

4. хоризонтално испружена рака со отворена дланка и кружно 
движење на подлактицата и дланката оддесно налево – значи дека 
возачот во чија насока се дава овој знак треба да го забрза движењето 
на возилото 

5. хоризонтално странично испружена рака со отворена  дланка 
насочена кон определено возило – значи дека возачот на тоа возило 
треба да го запре возилото со кое управува 

6. тело во стоечки став или тело во истиот став со раце 
хоризонтално странично испружени – значи дека возилата што доаѓаат 
од правецот во кој е свртен грбот односно градите на полицискиот 
службеник треба да запрат, а дека возилата кои доаѓаат од бочните 
страни на тоа лице имаат право на поминување  

Кога сообраќајот е запрен со знаците со кои им се наредува 
запирање на возилата на одделни учесници во сообраќајот, полицискиот 
службеник може на други учесници да даде знак да го забрзаат 
движењето на своето возило, ако со тоа се обезбедува побрзо 
одвивање на сообраќајот. 

 Ако полициски службеник го регулира сообраќајот на раскрсница, 
знаците со кои се наредува запирање на сите возила и забрана за 
минување за определени учесници во сообраќајот, може да ги дава 
само ако се наоѓа во средиштето на раскрсницата. 

Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе полициски службеници 
кои помагаат во регулирањето на сообраќајот, знаците што ги даваат 
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тие лица треба да бидат усогласени со знаците што ги дава полицискиот 
службеник кој се наоѓа во средиштето на раскрсницата. 

По исклучок, ако со тоа поефикасно би се регулирал сообраќајот, 
знаците може да ги дава и полициски службеник кој се наоѓа на 
коловозот на раскрсницата, под услов истиот да може лесно да се 
забележи од страна на сите учесници во сообраќајот на кои им се 
наменети знаците. 

Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе полициски службеници, 
знаците што ги даваат тие лица треба меѓусебно да бидат усогласени. 

За давање знаци со кои се наредува запирање, забрана на 
минување, намалување и забрзување на движењето на возилата, 
полицискиот службеник може да употребува табличка за регулирање 
на сообраќајот. Табличката за регулирање на сообраќајот има форма 
на круг со пречник од најмалку 12 см. Основата на табличката е во бела 
боја, со црвен раб со широчина од најмалку 2 см. Во средината на 
табличката е испишан зборот „СТОП – ПОЛИЦИЈА”. Табличката за 
регулирање на сообраќајот e обложена со рефлектирачка материја. 

Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање на звучни 
знаци на моторното возило или со свирка (пишталка). 

Звучните знаци кои се даваат со посебен уред на моторното 
возило се состојат од голем број на тонови со различна висина, 
интензитет и динамика (звук на завивање). 

 Звучните знаци што се даваат со посебен уред за давање на 
звучни знаци на моторното возило се употребуваат само во 
комбинација со светлосни знаци и имаат значење на соодветниот 
светлосен знак што се дава. 

Звучните знаци со свирка (пишталка) се применуваат само во 
комбинација со знаците што се даваат со раце и тоа само кога 
полицискиот службеник се наоѓа надвор од возилото. 

 Звучните знаци што ги даваат полициските службеници со 
свирка (пишталка) ги имаат следните значења: 

1. еден краток свиреж (пиштење) – значи повик на учесниците 
во сообраќајот кога ќе го чујат да го свртат вниманието кон полицискиот 
службеник, кој со помош на одреден друг знак ќе изрази определено 
барање; 

2. повеќе последователни кратки свирежи (пиштења) – значи 
дека некој од учесниците во сообраќајот постапил спротивно на 
барањето изразено со помош на дадениот друг знак, на правилата на 
сообраќајот или на поставените сообраќајни знаци; 

3. еден долг свиреж (пиштење) – со вертикално подигната рака 
значи внимание и задолжително запирање за сите учесници во 
сообраќајот. 

Звучниот знак се дава само при регулирањето на сообраќајот на 
раскрсница. 

Ако звучниот знак се состои од повеќе последователни пиштења, 
сите учесници во сообраќајот што ќе го чујат ваквиот знак треба со 
набљудување на полицискиот службеник да видат дали тој знак се 
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однесува на нив. Истовремено со давањето на тој знак, полицискиот 
службеник треба да покаже на кој учесник во сообраќајот дадениот знак 
се однесува и што тој треба да стори. 

 Во вршењето на контрола и регулирање на сообраќајот, 
полициските службеници можат да даваат светлосни знаци. 

Светлосни знаци се даваат со посебни уреди за давање на 
светлосни знаци на моторното возило или со средства што рачно се 
користат (батериска ламба, светлечка „стоп-таблица”). Светлечката 
„стоп таблица” има облик на круг од 19,5 см, со црвен раб широк 3 см, 
чија основа на предната страна и на задната страна е во бела боја, а 
на средината на предната страна се наоѓа светлосно тело со црвена 
боја во кружен облик од 10 см, а на средината на задната страна со 
црни букви е испишан зборот „СТОП-ПОЛИЦИЈА”. Светлечката „стоп-
таблица” има држач и истата е обложена со рефлектирачка материја. 

 Светлосните знаци што се даваат со посебни уреди за давање 
на светлосни знаци на моторното возило ги имаат следните значења: 

1. две трепкави светла, од кои едно во сина боја на десната 
страна, а другото во црвена боја на левата страна на возилото, значат 
дека возачот кога ќе ги сретне моторните возила што се под придружба, 
или кога ќе го престигнуваат тие возила, треба да го запре возилото, а 
ноќе наместо долги светла да употреби соборени светла за осветлување 
на патот, како и строго да се придржува кон наредбите што му ги даваат 
лицата од придружбата, а движењето да го продолжи дури откако сите 
возила под придружба ќе поминат, да им го отстапи првенството на 
минување на тие возила и да не ги престигнува истите. Светлосниот 
знак за пешаците значи да се тргнат од коловозот, заради пропуштање 
на тие моторни возила. 

2. две трепкави или ротациони светла во сина боја на 
возилото кое обезбедува минување на едно возило или на колона 
возила кои се движат зад него значат дека возачот треба да обрне 
внимание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги 
пропушти и по потреба, да го запре своето возило додека не помине 
тоа возило или колоната на возила; 

3. едно трепкаво или ротационо светло во сина боја на 
возилото со право на првенство на минување значи дека возачот што 
ќе го види тоа светло, освен за возачот на возило под придружба, да 
му отстапи првенство на поминување на возилото од кое се дава тој 
знак и по потреба да го запре своето возило додека тоа возило не 
помине, а за пешаците значи дека заради пропуштање на тоа возило 
треба да се тргнат од коловозот. 

Светлосните знаци се даваат така што да се видливи за сите 
учесници во сообраќајот на кои тие им се наменети. 

Светлосниот знак што се дава со средства што се користат рачно 
(батериска ламба, светлечка „стоп-таблица”) е со постојано црвено 
светло, со кое полицискиот службеник мавта вертикално на надолжната 
оска на патот. Тој знак значи дека возачот треба да го запре возилото 
што се движи на делот од патот на кој се дава тој светлосен знак. 
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5. ДОЛЖНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА 
НЕЗГОДА 

 
Лицето кое ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна 

незгода во која има повредени лица, во рамките на своите знаења           
и способности им укажува помош на лицата повредени во 
сообраќајната незгода. 

Учесникот во сообраќајна незгода во која е загинато или 
повредено лице или настанала голема материјална штета, како и во 
случај кога настанала мала материјална штета, а не се исполнети 
условите за пополнување на Европски извештај, е должен: 

- да остане на местото на сообраќајната незгода, со тоа што 
може привремено да се оддалечи само заради давање помош на 
лицата повредени во сообраќајната незгода или ако нему му е 
потребна лекарска помош, 

- да преземе соодветни мерки заради отстранување на нови 
опасности кои можат да настанат на местото на сообраќајната незгода, 
а особено да го постави посебниот знак за означување на запрено 
возило на коловозот или со други соодветни знаци да ги извести 
учесниците во сообраќајот за настанатата опасност, да го обезбеди 
возилото од самотргнување, да го обезбеди товарот на возилото да 
не падне или да не се растури по коловозот, да преземе мерки за 
спречување на избувнување пожар или експлозија и слично и  

- за сообраќајната незгода да го извести Министерството за 
внатрешни работи и да се врати на местото на сообраќајната незгода 
и да го пречека доаѓањето на полицискиот службеник кој врши увид. 

Учесникот во сообраќајна незгода е должен да настојува да не 
се промени состојбата на местото на сообраќајната незгода со цел да 
се зачуваат постојните траги, само под услов со тоа да не се загрозува 
безбедноста на сообраќајот. 

Министерството за внатрешни работи за сообраќајната незгода 
во која е загинато или повредено лице, е должно веднаш да ја 
извести најблиската здравствена установа. 

Возачот кој ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна 
незгода е должен на барање од полицискиот службеник на Министерството 
за внатрешни работи, да го превезе лицето повредено во сообраќајната 
незгода до најблиската здравствена установа. 

Возачот е должен да постапи согласно со одредбата и пред 
доаѓањето на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни 
работи, освен ако незгодата се случила на место на кое може да 
очекува брзо доаѓање на возило на брза помош или ако возачот 
заклучи дека со нестручен и несоодветен начин на превоз, состојбата 
на повреденото лице може да се влоши. 

Во случај кога здравствената установа е известена за 
сообраќајна незгода или примила на лекување лице повредено во 
сообраќајна незгода, е должна за тоа веднаш да го извести 
Министерството за внатрешни работи. 
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Во случај кога лицето повредено во сообраќајна незгода почине 
од добиените повреди во рок од 30 дена, здравствената установа е 
должна за тоа веднаш да го извести Министерството за внатрешни 
работи. 

Полициските службеници на Министерството за внатрешни 
работи, се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода во 
која има загинати или повредени лица или настанала голема 
материјална штета и да состават записник за увидот. 

Присутниот возач–учесник во сообраќајната незгода е должен 
на барање на оправдано отсутниот сопственик, односно на носителот 
на правото на користење на другото возило да му го достави своето 
име, презиме и адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето. 

Во случај кога возачот во сообраќајна незгода во која настанала 
мала материјална штета на другото возило, поради отсуство на 
возачот на другото возило, не е во можност да ги даде личните 
податоци и податоците за осигурување на возилото, е должен за таа 
незгода да го извести Министерството за внатрешни работи и да му ги 
даде своите лични податоци и податоците за оштетеното возило. 

Возачите-учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана 
мала материјална штета се должни откако ќе го пополнат и потпишат 
Европскиот извештај за сообраќајна незгода, веднаш да ги отстранат 
возилата од коловозот и да овозможат непречено одвивање на 
сообраќајот. Возачите – учесници во сообраќајната незгода во која е 
предизвикана мала материјална штета кои пополниле и потпишале 
Европски извештај за сообраќајна незгода, не се должни за истата да 
го известат Министерството за внатрешни работи. Европскиот 
извештај за сообраќајна незгода не се пополнува и потпишува во 
случај на сообраќајна незгода во која има повредени лица, загинати 
лица, односно настанала голема материјална штета. 

Европскиот извештај за сообраќајна незгода го прави достапен 
за учесниците во сообраќајот Националното биро за осигурување на 
Република Северна Македонија. 

Друштвото за осигурување при склучување на договор за 
задолжително осигурување (полиса), е должно на сопственикот на 
возило да му издаде Европски извештај за сообраќајна незгода 
согласно со моделот на извештај издаден од Европскиот комитет за 
осигурување. 

Полициските службеници на Министерството за внатрешни 
работи, се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода во 
која е предизвикана мала материјална штета и да извршат увид, ако 
тоа го бара едниот од учесниците во сообраќајната незгода и тоа во 
случаи кога: 

- едно од возилата нема регистарски таблици или истото не е 
осигурано, 

- едно од возилата има странска регистарска таблица, 
- еден од возачите е очигледно под дејство на алкохол, дрога 

или други психотропни супстанци, 
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- еден од возачите не поседува возачка дозвола од соодветна 
категорија, 

- на еден од возачите му е запишана прекршочна санкција-
забрана за управување со моторно возило во возачката дозвола, односно 
возачката книшка, 

- еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци, 
односно податоците за возилото, 

- еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната 
незгода или 

- ако возачот сам учествува во сообраќајна незгода. 
Лицето кое учествувало во сообраќајна незгода, не смее да 

зема алкохолни пијалоци, опојни дроги, психотропни супстанци и 
лекови за кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за 
време на возењето додека не се изврши увид. 

Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни 
работи кој врши увид на местото на сообраќајната незгода во која има 
повредени лица или настанала голема материјална штета, ќе ги 
подложи непосредните учесници во незгодата на испитување со 
помош на соодветни средства и апарати или ќе ги упати на стручен 
преглед заради проверување на присуство на алкохол, опојни дроги, 
психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред и за време на возењето во организмот. 

Во случај кога со испитувањето се утврди дека непосредните 
учесници во сообраќајната незгода имаат алкохол, опојни дроги, 
психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред и за време на возењето во организмот, полицискиот 
службеник на Министерството за внатрешни работи кој врши увид, ќе 
определи да им се земе крв или урина заради анализа. 

Во случај кога во сообраќајната незгода има загинати лица, 
полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој 
врши увид, ќе определи на непосредните учесници во незгодата да им 
се земе крв и урина заради утврдување дали се под влијание на алкохол, 
опојни дроги, психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека 
не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето. 

Во случаите лекарот може да одлучи крв и крв и урина да не се 
земат ако со тоа би настанале штетни последици по здравјето на 
учесниците во сообраќајната незгода само во животозагрозувачка 
состојба на повредениот. 

Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи 
кој врши увид, е должен да организира попис на имотот што на 
местото на настанот останува од лицето кое во сообраќајната незгода 
загинало или е тешко повредено, да го извести правното лице што 
отстранува возила и предмети од патот или заинтересираното лице и 
да даде помош заради заштита на имотот, ако на местото на настанот 
нема лице кое тој имот може да го преземе. 

Во случаите на сообраќајна незгода во која учествуваат 
странски државјани, возило со странски регистарски ознаки или 
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возило кое превезува стока која се наоѓа под царински надзор, 
дејствијата во врска со заштитата на имотот и возилото го врши 
Царинската управа. 

Возачот кој со возилото учествувал во сообраќајна незгода во 
која има повредени или загинати лица, како и друго лице кое 
непосредно учествувало во таква незгода, имаат право да бараат име 
и презиме, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, како и 
други податоци кои се релевантни за незгодата од лицата кои биле 
присутни кога се случила незгодата. 

Во случај кога возилото заради сообраќајна незгода или 
неисправност е онепоспобено за натамошно движење на патот, 
возачот или сопственикот, односно носителот на правото на 
користење на возилото, е должен возилото, товарот, предметите или 
другиот материјал расфрлен на патот, веднаш да ги отстрани од 
коловозот. 

Во случај кога возачот или сопственикот, односно носителот на 
правото на користење на возилото не е во состојба да постапи 
согласно со одредбата, полицискиот службеник на Министерството 
за внатрешни работи, кој ќе се затекне на местото на незгодата или во 
случај на неисправност на возилото, ќе побара од правното лице 
надлежно за одржување на патот на сигурно место да ги отстрани од 
коловозот возилото, товарот, предметите или другиот растурен 
материјал. 

Правното лице надлежно за одржување на патот е должно на 
барање на полицискиот службеник итно да ги преземе сите потребни 
мерки за отстранување и чување на возилото со товарот, предметите 
или другиот растурен материјал од коловозот и да обезбеди проодност 
на патот. 

Во случај кога правното лице надлежно за одржување на патот 
не постапи согласно со одредбата, а поради онеспособеноста на 
возилото или создадените пречки на коловозот од товарот, предметите 
или другиот материјал им е оневозможено движењето на другите 
учесници во сообраќајот, Министерството за внатрешни работи ќе 
преземе други соодветни мерки со цел да се овозможи нормално 
одвивање на сообраќајот. 
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6. КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ, ВОЗАЧИ, АВТОШКОЛИ, 
ИСПИТНИ ЦЕНТРИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ 

  

6.1. УСЛОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО 
 
Со моторно возило во сообраќајот на патот самостојно може да 

управува само лице кое има важечка возачка дозвола издадена во 
Република Северна Македонија, странска возачка дозвола или 
меѓународна возачка дозвола, во која е впишана категоријата во која 
припаѓа моторното возило или со возилото на моторен погон. 

Возач на кого во возачката дозвола му е впишано ограничување 
за управување со моторно возило со автоматски менувач, во 
сообраќајот на патот смее да управува само со возило со автоматски 
менувач. 

Трактор во сообраќајот на пат, може да управува лице кое има 
важечка возачка дозвола од категориите ,,Б”, ,,БЕ”, „Ц1”, „Ц1Е”, „Ц”, 
,,ЦЕ”, ,,Д1”, ,,Д1Е”, „Д” и ,,ДЕ” и националната категорија „Ф”. 

Туристички воз во сообраќајот на пат, може да управува лице 
кое има важечка возачка дозвола од категориите „Д” и „ДЕ”. 

Со моторно возило или со возило на моторен погон во 
сообраќајот на патот не смее да управува возач на кој му е истечен 
рокот на важноста на возачката дозвола. 

Возачот е должен за време на управувањето со моторното 
возило или со возилото на моторен погон да ги користи помагалата 
што се запишани во возачката дозвола. 

Возачот кој во толкава мера е уморен или болен или се наоѓа 
во таква психичка состојба што е неспособен за сигурно управување со 
возилото, како и возачот под дејство на лекови на кои е означено дека 
не смеат да се употребуваат пред или за време на возењето, не смее 
да управува со возило во сообраќајот на пат. 

Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, 
ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на опојни 
дроги или психотропни супстанци. 

Ќе се смета дека лицето е под дејство на опојни дроги или 
психотропни супстанци, доколку со анализа на крвта или на крвта и 
урината или со друг метод за мерење ќе се утврди присуството на овие 
средства во неговиот организам. 

Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, 
ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол. 

Ќе се смета дека е под дејство на алкохол лицето за кое со 
анализа на крвта или на крвта и урината или со друг метод за мерење 
на количеството на алкохол во организмот, ќе се утврди дека 
содржината на алкохолот во крвта изнесува повеќе од 0.50 g/kg или 
ако присуството на алкохол во организмот е утврдено со соодветни 
средства или со апарати за мерење на алкохолизираноста (алкометар 
и друго), што одговара на количества поголеми од 0.50 g/kg или кај кое 
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без оглед на содржината на алкохол во крвта, со стручен преглед ќе 
се утврди дека покажува знаци на алкохолна растроеност. 

Не смее да управува со возило, односно да започне управување 
со возило, ако во организмот има алкохол повеќе од 0,09 g/kg или ако 
покажува знаци на алкохолна растроеност: 

- возач-почетник согласно со одредбите од овој закон, 
- возачот на моторно возило од категориите: ,,БЕ”, „Ц1”, „Ц1Е”, 

„Ц”, ,,ЦЕ”, ,,Д1”, ,,Д1Е”, „Д” и ,,ДЕ” - додека управува со возило од таа 
категорија, 

- возачот на возило со кое се врши јавен превоз – додека со тоа 
возило врши јавен превоз, 

- возачот на возило на кого управувањето со возило му е 
основно занимање – додека управува со возилото вршејќи ги работите 
од ова занимање, 

- возачот инструктор и кандидатот за возач – за време на 
оспособување во практичното управување со возило, 

- претседателот и членовите на испитната комисија – додека 
спроведуваат практичен дел на возачкиот испит и 

- возач кој не поседува возачка дозвола. 
 

платен налог 
(евра) 

содржина на алкохол 
во крвта од 

забрана на 
управување на 
моторно возило 

225 0,51 g/kg до 1,00 g/kg од 3 до 6 месеци 

275 1,01 g/kg до 1,50 g/kg од 6 до 9 месеци 

325 1,51 g/kg до 2,00 g/kg од 9 до 12 месеци 

375 2,01 g/kg и повеќе од 12 месеци 

200 0,10 g/kg до 0,50 g/kg од 3 месеци 
 

 
6.1.1, Услови за стекнување право на управување со возило 

 
Право на управување со возило може да стекне лице кое ги 

исполнува следниве услови:  
- да наполнило минимум години возраст за возилото утврдени 

со овој закон, 
- да биде здравствено и психофизички способно да управува со 

моторно возило, 
- да има завршено најмалку основно образование, 
- да положило возачки испит за управување со моторно возило 

од определена категорија и 
- со одлука на надлежен државен орган или друг орган да не му 

е забрането управување со моторно возило или група на возила. 
 

Минимална возраст за управување со возило за одредени 
категории е: 

- 16 години за управување со моторни возила од категориите: 
„АМ” и „А1” и националната категорија „Г“, 
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- 17 години за управување со возила од националната 
категорија „Ф“; 

- 18 години за управување со моторно возило од „Б” категорија, 
- 18 години за управување со моторно возило од категориите: 

„А2”, „БЕ”, „Ц1” и „Ц1Е”, 
- 21 години за управување со моторно возило од категориите:  

„А”, „Ц”,„ЦЕ”,„Д1” и „Д1Е” и 
- 24 години за управување со возила од категориите: „Д”,„ДЕ” и 

националната категорија „Т”. 
Право на управување со моторно возило од категориите „Ц1” 

и „Ц”, може да стекне возач кој најмалку една година поседува возачка 
дозвола од категоријата ,,Б”. 

Право на управување со моторно возило од категоријата ,,Д” 
може да стекне возач кој најмалку две години поседува возачка 
дозвола од категоријата ,,Ц”, а право на управување со моторни возила 
од категоријата ,,Д1”, возач кој најмалку две години поседува возачка 
дозвола од категориите „Ц1” и „Ц”. 

Право на управување со моторно возило од категориите ,,БЕ”, 
,,ЦЕ” и ,,ДЕ” може да стекне возач кој најмалку една година поседува 
возачка дозвола од категориите „Б”, „Ц” и „Д”, а со право на управување 
со моторно возило од категориите „Ц1Е” и „Д1Е” може да се стекне 
возач кој најмалку една година поседува возачка дозвола од 
категориите „Ц1” и „Д1”. 

Право на управување со возило на моторен погон од „А” 
категорија може да стекне возач по навршени 21 година кој две години 
поседува возачка дозвола од категоријата „А2” или лице со навршени 
24 години. 

Велосипед на пат може да управува лице кое наполнило десет 
години. Во зона на смирен сообраќај велосипед може да управува 
лице до десет години возраст во придружба на лице постаро од 16 
години. 

 Со запрежно возило на магистрален и регионален пат, може 
да управува лице кое наполнило 15 години, а на другите патишта, лице 
кое наполнило 12 години. 

 Со трактор може да управува лице кое ги исполнува следниве 
услови: 

- да наполнило 17 години, 
- да е здравствено и психофизички способно за управување со 

трактор, 
- да положило испит за управување со трактор или да поседува 

возачка дозвола од категориите „Б”, „БЕ”, „Ц1”, „Ц1Е”, „Ц”, „ЦЕ”, „Д1”, 
„Д1Е”, „Д” или „ДЕ” и 

- со одлука на надлежен државен орган да не му е забрането 
управување со трактор. 

Здравствената и психофизичката способност за управување со 
трактор, се докажува со уверение издадено од здравствена установа 
овластена од Министерството за здравство. 
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Со мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, 
велосипед со помошен мотор и мопед може да управува лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да наполнило 16 години возраст, за управување со мобилна 
машина, трицикл, лесенчетирицикл, мотокултиватор, велосипед со 
помошен мотор и мопед, 

- да е здравствено и психофизички способно за управување со 
мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед 
со помошен мотор и мопед и 

- да положило возачки испит за познавање на сообраќајните 
знаци и правилата на сообраќајот за управување со мобилна машина, 
лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед со мотор и мопед. 

Здравствената и психофизичката способност за управување со 
мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед 
со помошен мотор и мопед се докажува со уверение и изјава на негов 
родител односно старател, ако лицето ненаполнило 18 години 
возраст. Уверението го издава здравствена установа овластена од 
Министерството за здравство. 

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категориите 
„А1”, „А2”, „А”, „Б”, „Ц1” и „Ц” не смее да управува со возило со брзина 
поголема од 60 km/h на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 
km/h на пат наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, односно 
со брзина поголема од 100 km/h на автопат, а со велосипед со мотор 
повеќе од 40 km/h, ниту смее со возилото да влече приклучно возило 
или да врши организиран превоз на деца, во рок од две години од 
денот на издавање на возачката дозвола. 

Возач-почетник од категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“ и „Б“ не смее 
да управува возило во патниот сообраќај во времето од 23,00 часот до 
5,00 часот, освен возач - почетник од категоријата Б ако со него во 
возилото на предното седиште се наоѓа лице - возач, од соодветната 
категорија кое е постаро од 25 години и за кое не трае прекршочна 
санкција забрана за управување со моторно возило. 

Возачот кој поседува возачка дозвола од „А“ категорија, не смее 
да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 40 киловати, 
а доколку поседува возачка дозвола од „А2“ категорија, не смее да 
управува со возило чија сила на моторот е поголема од 25 киловати. 

Возачот кој поседува возачка дозвола од „Б” категорија не   
смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 77 
киловати. 
 
 
6.2. АВТОШКОЛИ 
 
6.2.1. Основање и работа на автошколи 

 
За оспособување на кандидати за возачи, автошколата 

задолжително треба да ги исполнува следниве услови: 
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- да има стручен кадар; 
- да има опремена просторија (училница) од најмалку 20 м2 

опремена со соодветен уред (камера со сопствен уред за напојување) 
кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и 
документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата 
90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност на 
кандидатот за возач; 

- да има уреден простор за прием на кандидати за возачи и за 
работа на стручниот раководител на автошколата; 

- да има сообраќаен автодром (полигон) во сопственост на 
автошколата или под закуп кој ги исполнува пропишаните услови и 
соодветните сообраќајно-технички елементи; 

- да има најмалку две сопствени возила од категорија ,,Б”, а 
за останатите категории - по едно сопствено возило или возило под 
закуп; 

- да располага со наставни средства, помагала и информатичка 
опрема за спроведување на наставната програма сообраќајни правила 
и прописи (теоретски дел), како и софтверска веб апликација и 

- да има акт за организација на работа. 
 

Стручен кадар се лица кои се вработени во автошколата и тоа: 
- стручен раководител; 
- најмалку еден предавач и 
- најмалку двајца возачи-инструктори. 
 

Стручен раководител може да биде лице кое покрај општите 
услови за засновање на работен однос, ги исполнува и следниве 
посебни услови: 

- има завршено високо образование; 
- има работен стаж најмалку една година на работи поврзани со 

оспособување на кандидати за возачи; 
- е вработен во автошколата на неопределено време или на 

определено време со полно работно време; 
- има важечка возачка дозвола од категориите за кои автошколата 

врши оспособување на кандидати за возачи; 
- има дозвола за возач-инструктор од најмалку „Б” категорија; 
- поседува лиценца за предавач по наставната програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел) и 
- поседува лиценца за возач-инструктор. 
 

Предавач може да биде лице кое покрај општите услови за 
засновање на работен однос, ги исполнува и следниве посебни услови: 

- има завршено високо образование; 
- вработен е во автошколата на неопределено време или на 

определено време со полно работно време; 
- има дозвола за возач-инструктор од најмалку „Б” категорија и 
- поседува лиценца за предавач по наставната програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел). 
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Возач-инструктор може да биде лице кое покрај општите услови 
за засновање на работен однос, ги исполнува и следниве посебни услови: 

- има дозвола за возач-инструктор од категориите за кои врши 
оспособување; 

- поседува лиценца за возач-инструктор и 
- е вработен во автошколата на неопределено време или на 

определено време со полно работно време. 
 

Предавач по наставната програма укажување на прва помош 
на лица повредени во сообраќајна незгода, може да биде доктор по 
медицина оспособен за изведување на настава од таа наставна програма, 
според програма донесена од министерот за здравство. 

 

Стручниот раководител може истовремено да биде и 
предавач во автошколата. 

Во случај кога автошколата има предавач кој не е стручен 
раководител, истиот може да врши практично оспособување на 
кандидатите за возачи најмногу до десет наставни часа неделно, 
согласно со прописите донесени врз основа на овој закон. 

  

Возилата  задолжително треба да бидат: 
- регистрирани во Република Северна Македонија; 
- опремени со двојни команди, освен возилата од категориите 

„А”, „А1”, „А2“, „Д”, „Д1” „Ф” и возилата за лицата со посебни потреби; 
- опремени со соодветен уред (камера со двострано снимање 

со сопствен извор на напојување) кој овозможува видео и аудио 
запис со можност за архивирање и документирање на снимените 
податоци кои се чуваат во автошколата 90 дена од денот на издавањето 
на потврдата за оспособеност на кандидатот за возач освен за 
категориите „А1“, „А2“, „А“ и националната категорија „Ф“ за кои камерата 
се поставува во возилото управувано од возачот-инструктор кој ја 
спроведува обуката и 

- опремени со две возачки огледала поставени на двете 
надворешни страни на предниот дел на возилото. 

Во случај кога се врши оспособување на кандидати за возачи за 
управување со возило со автоматски менувач, автошколата треба да 
има најмалку едно возило со автоматски менувач во сопственост на 
автошколата или под закуп, опремено со соодветен уред (камера). 

Оспособување на лице со посебни потреби, може да се врши 
на негово возило кое е приспособено на неговите потреби и кое ќе 
биде означено со посебни таблици со буквата „Л”. 
 
6.2.2. Видови лиценци за работа во автошкола    
 

На физичко лице за вршење на работи во автошкола му се 
издава лиценца и тоа: 

- лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила 
и прописи (теоретски дел) (во натамошниот текст: „лиценца за 
предавач”) и 
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- лиценца за возач-инструктор. 
Лиценците се со важност од пет години. По истекот на рокот 

се спроведува постапка за добивање лиценца под услови и со постапка 
утврдени со овој закон. 
 
6.2.2.1. Услови за стекнување со лиценца во автошкола  
 

Лиценца за предавач се издава на физичко лице кое ги исполнува 
следниве услови: 

1) има завршено најмалку високо образование; 
2) има живеалиште во Република Северна Македонија; 
3) поседува општа психофизичка здравствена способност, што 

го докажува со соодветно лекарско уверение; 
5) има положено стручен испит за предавач по наставна програма 

сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и 
6) поседува дозвола за возач-инструктор. 
Лиценца за возач-инструктор се издава на физичко лице кое 

ги исполнува следниве услови: 
1) има живеалиште во Република Северна Македонија; 
2) поседува општа психофизичка здравствена способност, што 

го докажува со соодветно лекарско уверение; 
4) има положено стручен испит за возач-инструктор и 
5) поседува дозвола за возач-инструктор. 
(3) Во случај на одземање на лиценците физичките лица може 

повторно да се стекнат со лиценца по истекот на една година од 
одземањето на лиценцата, под услови и во постапка утврдени со овој 
закон. 
 
 
6.3. ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТ ЗА ВОЗАЧ 

 
Кандидатот за возач кој се подготвува за полагање на возачки 

испит, може заради оспособување и пред положениот возачки испит да 
управува на патот со возило од онаа категорија за која го подготвува 
испитот, ако со возилото управува под надзор на возач-инструктор. 
За време на управувањето со моторно возило, кандидатот за возач е 
должен кај себе да има лична карта или друг документ за 
идентификација и уверение за здравствена и психофизичка способност 
за управување со моторно возило. 

 На пат со возило може да се оспособува за управување и 
кандидат за возач кој има до шест месеци помалку од годините на 
возраст пропишани за издавање возачка дозвола за категоријата на 
возила во која спаѓа возило на кое се врши оспособувањето. 

 Возило на кое на пат кандидатот за возач се оспособува во 
практичното управување со возилото, е означено со посебни таблици. 
Таблиците имаат форма на квадрат, по боја се сини и на нив со бела 
боја е напишана буквата „Л”. 
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 Оспособувањето на кандидат за возач е наставен процес кој 
задолжително се спроведува според Наставен план за обука на 
кандидати за возачи. Оспособувањето задолжително се спроведува 
за секој кандидат за возач. 

Наставниот план задолжително ги опфаќа следниве наставни 
програми: 

- сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), 
- управување со возило (практичен дел) и 
- укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна 

незгода. 
Оспособување на кандидати за возачи согласно со наставните 

програми го спроведуваат автошколи. Наставната програма автошколата 
ја спроведува организирано од страна на стручни предавачи по пат на 
предавања, презентации и слично. 

 Од страна на автошколата за оспособување на кандидатите за 
возачи се обезбедува: 

1. просторија (училница)  со видео и аудио надзор (соодветен 
уред кој овозможува видео и аудио запис) опремена за изведување на 
теоретска настава; 

2. уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа 
на стручниот раководител на автошколата; 

3. наставни средства, помагала и информатичка опрема за 
спроведување на наставната програма и за водење на евиденции; 

4. сообраќаен автодром (полигон); 
5. возила за оспособување на кандидати за возачи и 
6. стручен кадар. 
За електронското водење на евиденциите од страна на 

автошколата се користи информатичка опрема и софтверска веб 
апликација со заштита, која овозможува воспоставување и водење на 
единствена база на податоци за спроведување на обуката со кандидати 
за возачи. За водење на евиденциите од страна на автошколата се 
применуваат соодветни технички и организациски мерки, согласно 
прописите за заштита на личните податоци. 
 
 
6.4. ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ 

 
Оспособување на кандидати за возачи согласно со наставната 

програма врши Црвениот крст на Република Северна Македонија или 
здравствена установа овластена од Министерството за здравство, за 
што издава потврда за оспособеност за укажување на прва помош. 
За добивање на овластувањето Црвениот крст на Република Северна 
Македонија, односно здравствената установа задолжително треба да 
ги исполнува следниве услови за работа: 

- просторија од најмалку 20 м² опремена со соодветен уред 
(камера) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање 
и документирање на снимените податоци кои се чуваат 90 дена од 
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денот на спроведување на наставната програма за укажување на прва 
помош на лица повредени во сообраќајна незгода на кандидатот за 
возач; 

- стручен кадар оспособен за изведување на настава од 
наставната програма и 

- соодветна опрема за спроведување на теоретскиот и практичнот 
дел од наставната програма за укажување на прва помош на лица 
повредени во сообраќајна незгода (фантоми, санитетски материјали и 
прирачници). 

За издадените потврди за оспособеност за укажување на прва 
помош, Црвениот крст на Република Северна Македонија, односно 
овластената здравствена установа водат посебна евиденција. 

Надзор над работата на Црвениот крст на Република Северна 
Македонија, односно овластената здравствена установа во однос на 
исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на 
оспособување на кандидатите за возачи и обврската за воспоставување 
и водење на евиденциите утврдени со овој закон, врши Министерството 
за здравство. 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
Црвениот крст на Република Северна Македонија, односно овластената 
здравствена установа не ги исполнува пропишаните услови за работа, 
кандидатите за возачи не ги оспособува според наставниот план или 
на пропишан начин или не ги води евиденциите утврдени со овој закон, 
Министерството за здравство со решение го одзема овластувањето   
за вршење на оспособување на кандидати за возачи – укажување на 
прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода. Решението е 
конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен 
суд. Поведувањето на управен спор не го одлага извршувањето на 
решението. 
 
 

6.5. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА  
       ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ 

 
За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во 

писмена и електронска форма се водат следните евиденции: 
1. Матична книга за евидентирање на кандидати за оспособување 

на возачи. 
2. Евиденција за дополнително оспособување на кандидати 

за возачи од практичен дел. 
3. Евиденција за извршена проверка на знаењето на кандидатот 

за возач од областа на познавање на правилата во сообраќајот на 
патиштата и сообраќајните знаци. 
 

За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во 
писмена форма се водат и: 

1. Дневник за евидентирање на изведениот теоретски дел 
на програмата за оспособување на кандидатите за возачи. 
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2. Картон за евидентирање за оспособување на кандидатите 
за возачи од практичниот дел на програмата за оспособување на 
кандидатите за возачи. 

3. Картон за евидентирање за дополнително оспособување 
на кандидати за возачи од практичен дел. 

4. Дневник за евиденција за работа на возачите инструктори 
со евиденција за посебните таблици за означување на возилото за 
оспособување на кандидати за возачи. 

Во случаите кога практичниот дел од наставата се изведува во 
попладневните часови или обуката се врши во ноќни услови и во случај 
на отсуство на стручниот раководител, возачот-инструктор сам ги 
задолжува и раздолжува таблиците во автошколата, по претходно 
одобрување од стручниот раководител и евидентирање на потребните 
податоци во евиденцијата. 

 
 
6.6. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА 

 
Наставниот план и програма за обука на кандидатите за возачи 

на моторни возила, возачи на мотоцикли и за возачи на трактори се 
состои од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување 
со возило (практичен дел), за што од страна на автошколата се издава 
потврда. 

Наставниот план и програма за обука на кандидатите за 
оспособување на кандидати за возачи за управување со мобилна 
машина, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор, мопед и лесни 
четирицикли, се состои само од теоретски дел. 
 
6.6.1. Теоретски дел 

 
Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати 

за возачи на возила се состои од изучување на сообраќајните правила 
и прописи. 
 Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати 
за возачи на трактори, мобилни машини, мотокултиватори и велосипед 
со помошен мотор и мопед ги опфаќа само прописите за безбедноста 
на сообраќајот на патиштата што се однесуваат на правилата на 
сообраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното значење и 
знаците што ги даваат униформирани полициски службеници при 
вршење на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како 
и опасностите и последиците кои настануваат поради неправилно 
преземање на дејствија во сообраќајот и основите на функционирањето 
на уредите на возилата на моторен погон значајни за безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. 

 
За изведување на теоретскиот дел од програмата за 

оспособување на кандидати за возачи на возила на моторен погон 
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(моторни возила, мотоцикли, трактори и мобилни машини) за следниве 
категории и национални категории на возила се предвидуваат: 
 

катег. АМ А1 А2 А Б БЕ Ц1 Ц1Е Ц ЦЕ Д1 Д1Е Д ДЕ Ф Г 

н/ч 12 16 16 16 20 4 10 4 10 4 10 4 10 4 12 12 

 
возач на кого му е издадена 

возачка дозвола од категорија: 
број на наставни часови за оспособување за: 

Б А1 А2 А Ц ЦЕ Д ДЕ 

А1 А2 А  4        

АМ Ф Г  8        

Б     4 4 4     

Ц1 Ц1Е Д1 Д1Е     4 4 4 4 
 

Наставниот час од теоретскиот дел на програмата трае 40 
минути и во еден ден кандидатот за возач може да реализира 
најмногу четири наставни часа. 
 

Пробен тест 
 

Оспособување на кандидат за возач за практично управување 
со возило на пат, автошколата врши откако претходно ќе изврши 
проверка дали кандидатот за возач поседува потребно знаење од 
правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци. 
Проверката ја спроведува предавачот од автошколата писмено на 
претходно изработен пробен тест од Министерството за внатрешни 
работи во согласност со Министерството за образование и наука. 
Тестот е изработен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а 
за овластените испитни центри, кои се лоцирани во единиците на 
локална самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо. 

Пробниот тест за проверка на знаењата содржи прашања кои се 
вреднуваат со бодови во зависност од содржината на прашањето. 

 Кандидатот за возач го поседува потребното знаење ако во 
одговорот на пробниот тест постигне најмалку 85% од вкупниот број 
бодови, за што од страна на автошколата се издава потврда. 

Содржината на тестот не може да биде идентична со содржината 
на тестот за полагање на возачки испит. 

По спроведената проверка на потребното знаење, автошколата 
издава потврда дека кандидатот го поседува потребно знаење од 
правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци. Потврдата 
ги содржи следниве податоци: име и презиме на кандидатот за возач, 
година на раѓање, времетраење на наставата која ја посетувал за 
возач, датум кога е извршена проверката на потребното знаење, потпис 
на стручниот раководител на автошколата. 
 
6.6.2. Практичен дел 

 
Практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите 

за возачи на моторни возила, мотоцикли и трактори се однесува на 
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изведување на дејствија со моторно возило, мотоцикл или трактор 
коишто се од значење за успешно и безбедно управување во согласност 
со сообраќајните правила и прописи, условите на патот и во сообраќајот, 
како и за совладување на техниката и вештината за управување со 
возилото. 

Наставниот час за практично оспособување трае 45 минути и 
во текот на еден ден кандидатот може да се оспособува најмногу два 
наставни часа. 

Изведувањето на наставата од практичниот дел на програмата 
за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила, мотоцикли 
и за возачи на трактори се врши со почетно оспособување на сообраќаен 
автодром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува на јавен пат 
надвор од населено место и на јавен пат во населено место, во дневни 
и ноќни услови. 

Вкупниот број на наставни часови за практично оспособување 
на кандидати за возачи, изнесува: 

 
катег. АМ А1 А2 А Б БЕ Ц1 Ц1Е Ц ЦЕ Д1 Д1Е Д ДЕ Ф Г 

н/ч / 16 16 16 36 8 20 8 20 8 16 8 16 8 12 / 

 
возач на кого му е издадена 
возачка дозвола од категор.: 

број на наставни часови за оспособување за: 

Б Ц ЦЕ Д ДЕ 

Ц1  4    

Ц1Е   4   

Д1    4  

Д1Е     4 

Ф 24     

 
Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) 

изнесува за: 
 

катег. АМ А1 А2 А Б БЕ Ц1 Ц1Е Ц ЦЕ Д1 Д1Е Д ДЕ Ф Г 

н/ч / 4 4 4 6 / 4 / 4 / 4 / 4 / 2 / 
 

 
возач на кого му е издадена 
возачка дозвола од категор.: 

број на наставни часови за оспособување за: 

Б 
 

Ф 
 

 

4 

 
 Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата 

за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во 
населено место, дење, за следниве категории и национални категории, 

изнесува: 
 

катег. АМ А1 А2 А Б БЕ Ц1 Ц1Е Ц ЦЕ Д1 Д1Е Д ДЕ Ф Г 

н/ч / 10 10 10 28 6 14 6 14 6 10 6 10 6 8 / 
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возач на кого му е 
издадена возачка 

дозвола од категор.: 

број на наставни часови за оспособување за: 

Б Ц ЦЕ Д ДЕ 

Ц1  4    

Ц1Е   4   

Д1    4  

Д1Е     4 

Ф 20     

 
Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата 

за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено 
место, во ноќни услови, за сите категории изнесува два наставни 
часа. 

 
6.6.2.1. Практично оспособување на кандидат за возач 

 
 Оспособување на кандидатот за возач на моторно возило или 

трактор, се врши на уреден простор – автодром (полигон) што за таа 
цел ќе го одобри Министерството за внатрешни работи во рок од 90 
дена од денот на приемот на барањето, врз основа на поднесено 
барање, како и правосилно одобрение за градба и правосилно решение 
за утврден режим на сообраќај издадени од надлежен орган, имајќи ги 
предвид и сообраќајно-техничките елементи коишто треба да ги исполнува 
полигонот, согласно со прописите што ја регулираат оваа материја. 

 
Сообраќаен автодром (полигон) 

 
За почетното оспособување на кандидати за возачи на моторно 

возило или трактор, од страна на автошколата се обезбедува сообраќаен 
автодром (полигон), кој се состои од една или повеќе површини кои 
претставуваат целина, обележани сообраќајни површини за изведување 
на дејствија со возило што се предвидени во програмата за почетно 
оспособување на кандидати за возачи при практично управување со 
моторно возило или трактор, како и за полагање на возачкиот испит, а 
не се јавни патишта. 

Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен сообраќаен 
приклучок на јавен пат или улица (изграден од современа коловозна 
конструкција и соодветно сообраќајно уреден и обележан), а на видно 
место е истакната табла со димензија од најмалку 160х100 см, на која 
е впишан бројот на одобрението за употреба и категориите за кои е 
издадено од страна на Министерството за внатрешни работи, називот 
на правното или физичкото лице кое стопанисува со истиот, како и 
назив на субјектите кои го користат под закуп. 

 Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајниот автодром 
(полигон) ги исполнуваат стандардите согласно техничките прописи за 
изградба на патиштата и се обележани и означени со вертикална и 
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хоризонтална сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и ознаки 
на патот), согласно прописите за сообраќајните знаци, опрема и 
сигнализација на патот. 
 
1. Хоризонтални ознаки (линии) на сообраќајно-техничките елементи 
на автодромот се обележуваат со бела боја со ширина од 10 см. 
2. Должината на испрекинатите линии и растојанието меѓу нив изнесува 
1 метар. 
3. Бројот со кој се означува просторот за паркирање е со димензии      
40 х 20 х 6 см. 
4. Кругот што го означува местото на поставување на конусот е со 
дијаметар од 10 см. 
5. Конусот за вежбата слалом возење е во црвено-бела боја. 
6. Под „маневра“ се подразбира движење со возило од една до друга 
положба напред или назад. 
7. Вежбите од „А1“, „А2“ и „А“ категорија не се преклопуваат со 
вежбите од останатите категории. 
8. Вежбата бр.3 прикажана во Прилог 1 – Возење во сообраќајна лента 
напред и назад за категории „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ и „Ф“ национална 
категорија, може да се преклопи со истата вежба за „Б“ категорија и се 
разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја 
на растојание од 1 метар. 
9. Вежбата број 8 прикажана во Прилог 1 – Косо паркирање наназад за 
„Ц1“ и „Ц“ категорија, „Ф“ национална категорија, може да се преклопи 
со вежбата број 9 – Косо паркирање напред за „Д1“ и „Д“ категорија и 
се разликува по надолжната линија обележана со жолта боја на 
растојание од 25 см. 

 
                     Прилог бр.1.1 

 
НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН 
ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „А1“, „А2“ и „А“ КАТЕГОРИЈА 
 
Вежба 1 – Точка 1 од Прилог 1 (се применува од 14.11.2019 година) 
А1 категорија, Тргнување од место, движење напред по обележана 
права линија (во бела боја) во должина од 30 метри и ширина од 25 
сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување 
од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на 
пренос со застанување во обележан простор од еден метар со 
предното тркало пред стоп линијата.  
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А2 и А категорија, Тргнување од место, движење напред по обележана 
права линија (во жолта боја) во должина од 30 метри и ширина од 35 
сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување 
од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на 
пренос со застанување во обележан простор од еден метар со 
предното тркало пред стоп линијата.  

Кандидатот стапнува со ногата на патот, го поставува степенот 
на пренос во неутрална положба, слегува од моторот и го истуркува 
напред од просторот на вежбата. 
 

 

Вежба 2 – Точка 2 од Прилог 1 
А1 категорија, Слалом движење помеѓу осум конуси во обележана 
лента со ширина од два метри и должина од 30 метри. Круговите што 
го означуваат местото на поставување на конусот се обележани во 
бела боја со димензии 12 х 15 см. 
 

 
 
А2 и А категорија, Слалом движење помеѓу седум конуси во 
обележана лента со ширина од два метри и должина од 33,5 метри. 
Круговите што го означуваат местото на поставување на конусот се 
обележани во жолта боја со димензии 15 х 25 см. 
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                    Прилог бр.1.2 
 
НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН 
ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Б“ КАТЕГОРИЈА 
 
Вежба 1 – Точка 3 од Прилог број 1 
I. За вежба со рачен менувач 
А. Тргнување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна 
лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена од прв 
во втор степен на пренос и застанување пред обележаната линија        
за запирање – стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата 
сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање 
(позиција 3). 

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента 
со движење напред. 
 
II. За вежба со автоматски менувач 
Б. Тргнување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна 
лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри и застанување 
пред обележаната линија за запирање – стоп линија (позиција 2). 
Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред 
обележаната линија за запирање (позиција 3). 

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента 
со движење напред. 

 

Вежба 2 – Точка 4 од Прилог број 1 
Полукружно свртување во определен простор со ширина од шест 
метри со три маневри за возила со должина до четири метри. 
Полукружно свртување во определен простор со ширина од седум 
метри со три маневри за возила со должина поголема од четири метри. 
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Вежба 3 – Точка 5 од Прилог број 1 
Право паркирање покрај работ на коловозот со движење наназад во 
простор со димензии: 

- шест метри должина и два метри ширина за возила со 
должина до четири метри и 

- седум метри должина и два метри ширина за возила со 
должина поголема од четири метри. 

 

 
Вежба 4 – Точка 6 од Прилог број 1 (се применува од 14.02.2020 година) 
Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со 
надолжен наклон од 15% со помошна – рачна сопирачка. 
 

 

Надолжната рампа треба да биде обезбедена со еластична одбојна 
ограда од двете страни. Еластичната одбојна ограда треба да биде 
поставена по целата должина каде висината на рампата е поголема од 
1,5 м. 
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                  Прилог бр.1.3 
 
НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ 
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Ц1“, „Ц“, „Д1“, „Д“ 
КАТЕГОРИИ и „Ф“ НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА 
 
Вежба 1 – Точка 3 од Прилог 1 
Тргнување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна 
лента со ширина од 3,5 метри и должина од 36 метри, промена од втор 
во трет степен на пренос и застанување пред обележаната линија за 
запирање – стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата 
сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање 
(позиција 3).  
За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со 
движење напред. 
 

 

Вежба 2 – Точка 7 од Прилог 1 
Полукружно свртување со користење на страничен (бочен) пат со 
ширина од пет метри со најмногу четири маневри, според дадениот 
приказ. 
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Вежба 3 – Точка 8 од Прилог 1 
Косо паркирање под агол од 45 (степени) со движење наназад од 
сообраќајна лента со широчина од 6 метри во определен простор         
со ширина од 3,75 метри за „Ц1“, „Ц“ категории и „Ф“ национална 
категорија, излегување напред со вклучување во сообраќајна лента и 
движење напред 
 
Вежба 3 – Точка 9 од Прилог 1 (се применува од 14.11.2019 година) 
Косо паркирање со движење напред од сообраќајна лента со широчина 
од 6 метри во определен простор со ширина од четири метри за „Д1“ 
категорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и 
движење напред. 
Косо паркирање со движење напред од сообраќајна лента со широчина 
од 7 метри во определен простор со ширина од четири метри за „Д“ 
категорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и 
движење напред. 
 

 

Вежба 4 – Точка 6 од Прилог 1 (се применува од 14.02.2020 година) 
Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина 
со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка. 
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Надолжната рампа треба да биде обезбедена со еластична 
одбојна ограда од двете страни. Еластичната одбојна ограда треба  
да биде поставена по целата должина каде висината на рампата е 
поголема од 1,5 м. 

Автошколата е должна за време на оспособувањето на 
кандидатот за возач, да има вклучено камера во просторијата и 
возилото 

Автошколата е должна за време на оспособувањето на 
кандидатот за возач, во случај кога во просторијата и возилото не се 
вклучени камерите или истите се исклучиле, односно не постои 
соодветен доказ дека е спроведено оспособување, истото по тој 
наставен час од програмата да го повтори на товар на автошколата. 

 Автошколата е должна да се придржува кон наставниот план и 
уредно да ги води пропишаните евиденции за оспособување на 
кандидати за возачи во писмена и електронска форма. На секој 
кандидат за возач автошколата му издава потврда за оспособеност 
на кандидат за возач на возило. На кандидатот за возач кој се 
оспособувал за управување на возило со автоматски менувач му се 
издава потврда со забелешка за оспособеност за управување со 
возило со автоматски менувач. Потврдата содржи податоци за 
автошколата, реден број на матична книга, име, име на еден родител 
односно старател, презиме, година на раѓање, адреса на живеалиште 
односно престојувалиште, времетраење на наставата, категорија на 
возило, број на наставни часови, име и презиме на предавачот односно 
возачот-инструктор, име и презиме на стручен раководител. Автошколата 
е должна да овозможи постојан увид во евиденциите, како и увид и 
надзор над користењето на возилата со кои се врши оспособување      
на кандидати за возачи и на посебните таблици со кои се означува 
возилото со кое се врши оспособување на кандидат за возач. 

 За време на оспособувањето на кандидатот за возач, во 
возилото се наоѓаат само кандидатот за возач и возачот-инструктор, 
а по потреба и лицето кое е овластено да врши надзор над 
оспособувањето на кандидатот за возач. 

 
 За време на оспособувањето на кандидатот за возач, возачот-

инструктор не смее да биде под дејство на опојни дроги, психотропни 
супстанци или лекови на кои е означена забрана за употреба пред 
возење, изморен, болен или во таква психичка состојба што не е 
способен да врши сигурен надзор над кандидатот кој го оспособува. 
Возачот-инструктор не смее да оспособува кандидат за возач за 
управување со моторно возило или трактор, кој е под дејство на опојни 
дроги, психотропни супстанции или лекови на кои е означена забрана 
за употреба пред возење, изморен, болен или е во таква психичка 
состојба што не е способен сигурно да управува со возилото на пат. 

Возачот-инструктор во автошколата не смее непрекинато повеќе 
од два наставни часа да врши оспособување за практично управување 
со возило, а вкупно со прекините за одмор најдолго девет часа во текот 
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на 24 часа. Како непрекинато оспособување се смета времето во кое 
возачот-инструктор немал прекин од најмалку 30 минути. Возачот-
инструктор кога оспособува кандидат за возач на пат, е должен со   
себе да ги носи и истите да ги покаже на барање на униформиран 
полициски службеник: 

- возачката дозвола; 
- дозволата за возач-инструктор; 
- лиценцата; 
- потврдата за задолжени посебни (L) таблици; 
- потврдата за извршена проверка за познавање на правилата 

на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци за онаа категорија 
за која истата е предвидена согласно одредбите од овој закон; 

- картонот за евидентирање за оспособување на кандидатите за 
возачи од практичниот дел и 

- наставниот план и програма за оспособување на кандидатите 
за возачи од практичниот дел. 

Оспособување на кандидат за возач на трактор, може да врши 
возач-инструктор од најмалку „Б” категорија. 
 
6.6.3. Оспособување за управување на моторно возило на дете 
 

Дете може да се стекне со право на оспособување за управување 
со возило, доколку ги исполнува следниве услови: 

1) да наполнило 17 години и шест месеци возраст за „Б“ 
категорија, 16 години и шест месеци за националната категорија „Ф“ 
и 16 години возраст за категориите „АМ“, „А1“ и националната 
категорија „Г“; 

2) да поседува лична карта; 
3) да е здравствено и психофизички способно да управува со 

возило; 
4) да има завршено најмалку основно образование и 
5) да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник 

или старателот, заверена на нотар. 
Оспособувањето за управување со возило на дете се врши 

согласно одредбите од овој закон, со бројот нанаставни часови од 
теоретскиот и практичниот дел на наставната програма. 
 
 

6.7. ВОЗИЛА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ 
 

Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши со возила и 
тоа за: 
1. „А1“ категорија со моторно возило од „А1“ категорија, мотоцикл без 
приколка, со зафатнина од најмалку 120 cm3, кој може да постигне 
брзина од најмалку 90 km/h; 
2. „А2“ категорија со моторно возило од „А2“ категорија, мотоцикл без 
приколка, со зафатнина од најмалку 400 cm³ и моќност на моторот од 
најмалку 25 kW; 
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3. „А“ категорија со моторно возило од „А“ категорија, мотоцикл без 
приколка, со зафатнина од најмалку 600 cm³ и моќност на моторот од 
најмалку 40 kW; 
4. „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ категорија, кое може да има 
и автоматски менувач, возило на четири тркала што може да постигне 
брзина од најмалку 100 km/h; 
5. „БЕ“ категорија со група возила „БЕ“ категорија, комбинација 
составена од возило од категорија Б и приколка со најголема дозволена 
маса од најмалку 1000 kg, што може да постигне брзина од најмалку 
100 km/h, кое не спаѓа во Б категорија. Товарниот дел од приколката се 
состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со 
церада) која е широка и висока најмалку колку што е широко и високо 
моторното возило, а затворената кутија може да биде помалку широка 
од моторното возило доколку можноста за гледање преку ретровизор е 
можна единствено со употреба на надворешни ретровизори на моторното 
возило, а приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса на 
оптоварено возило); 
6. „Ц1“ категорија со моторно возило од „Ц1“ категорија, возило со 
најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, должина од најмалку 5 
m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со 
анти-блокирачки сопирачки. Товарниот дел се состои од затворена 
кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и 
висока најмалку колку и кабината; 
7. „Ц1Е“ категорија со група возила од „Ц1Е“ категорија, комбинација 
составена од возило од категорија Ц1 и приколка со најголема 
дозволена маса од најмалку 1.250 kg, оваа комбинација е со должина 
од најмалку 8 m и може да постигне брзина од најмалку 80 km/h. 
Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана 
или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку 
колку и кабината, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса 
(маса на оптоварено возило); 
8. „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ категорија, со најголема 
дозволена маса од најмалку 12 000 kg, должина од најмалку 8 m, 
ширина од најмалку 2,4 m, што може да постигне брзина од најмалку 
80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот дел се 
состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со 
церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината, возилото    
има најмалку 10 000 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено 
возило); 
9. „ЦЕ“ категорија со група возила од „ЦЕ“ категорија, комбинација од 
возило од Ц категорија и приколка со должина од најмалку 7,5 m, при 
што комбинацијата има најголема дозволена маса од најмалку 20 000 
kg, должина од најмалку 14 m и ширина од најмалку 2,4 m и може да 
постигнат брзина од најмалку 80 km/h.Товарниот дел се состои од 
затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која 
најмалку е широка и висока колку и кабината, комбинацијата има 
најмалку 15 000 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило); 
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10. „Д1“ категорија со моторно возило од „Д1“ категорија, возило со 
најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, со должина од најмалку 
5 m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремена со анти-
блокирачки сопирачки; 
11. „Д1Е“ категорија со група возила од „Д1Е“ категорија, комбинација 
составена од возило од категорија Д1 и приколка со најголема дозволена 
маса од најмалку 1250 kg и може да постигне брзина од најмалку           
80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија 
(постојана или привремена изведба со церада) која е широка најмалку 
два метри и висока два метри, приколката има најмалку 800 kg реална 
вкупна маса (маса на оптоварено возило); 
12. „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ категорија, возило со 
должина од најмалку10 m и ширина од најмалку 2,4 m што може да 
постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки 
сопирачки; 
13. „ДЕ“ категорија со група возила од „ДЕ“ категорија, комбинација 
составена од возило од категорија „Д“ и приколка со најголема дозволена 
маса од најмалку 1250 kg, ширина од најмалку 2,4 m, може да постигне 
брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од 
затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е 
широка два метри и висока два метри, приколката има најмалку 800 kg 
реална вкупна маса (маса на оптоварено возило); 
14. „Ф“ категорија со возило, трактор (со кабина) кој не е со гасеници и 
приклучно возило со носивост од најмалку 1.500 kg. 

 
Возилата на автошколата за оспособување на кандидати за 

возачи и за полагање на возачкиот испит покрај задолжителната 
опрема согласно закон, се опремени и со: 

1. внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија; 
2. апарат за гаснење на пожар; 
3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која ноќе и во услови 

на намалена видливост е осветлена. Ознаката е со димензии 75х15 cm. 
и има сопствен извор на светлина. Се поставува на највисокиот дел на 
возилата од сите категории, освен на возилата од категориите „А1“, 
„А2“ и „А“; 

4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со впишана 
латинична буква „L“ во бела боја со димензии 15х9х3 cm, на сина 
основа со димензии 25x25 cm. за возилата од категориите „А1“, „А2“ и „А“; 

5. Камера со двострано снимање со сопствен извор на 
напојување, поставена во внатрешниот дел на возилото на предното 
ветробранско стакло, а за возилата од „А1“, „А2“ и „А“ категории и „Ф“ 
национална категорија поставена во возилото управувано од возачот 
инструктор кој ја спроведува обуката, на начин кој овозможува 
препознавање на кандидатот за возач и возачот инструктор; 

6. Уред за воспоставување аудио врска за возилата од 
категориите „А1“, „А2“, „А“ и „Ф“ националната категорија. 
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7. Посебна таблица со буквата „L“ за возилата со кои се врши 
практично оспособување на кандидатот за возач. 

Снимениот материјал се чува во работната просторија на 
стручниот раководител на автошколата, согласно прописите од областа 
за заштита на личните податоци. 

Возилата за оспособување на кандидати за возачи од 
категориите „Б“, „Ц1“ и „Ц“ се опремени со двојни ножни команди, 
технички исправни и регистрирани во Република Северна Македонија. 
Возилата за оспособување на кандидати за возачи од останатите 
категории треба да се технички исправни и регистрирани. 

Возилата од категориите А1, А2, А, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, 
Д, ДЕ и Ф кои се користат под закуп, може да бидат закупени само од 
една автошкола, на начин што едно исто возило не се користи за обука 
во две автошколи. 
 
 
6.8. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АВТОШКОЛА И ОДЗЕМАЊЕ НА  
       ЛИЦЕНЦА  

 
Надзор над работата на автошколата во однос на исполнувањето 

на пропишаните услови за работа, начинот на оспособување на 
кандидатите за возачи и обврската за воспоставување и водење на 
евиденциите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон, врши Министерството за внатрешни работи. 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
автошколата не ги исполнува пропишаните услови за работа, 
кандидатите за возачи не ги оспособува според наставниот план или 
на пропишан начин или не ги води евиденциите утврдени со овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон, Министерството за 
внатрешни работи со решение забранува вршење на оспособување 
на кандидати за возачи во времетраење од 30 дена, во кој период 
автошколата треба да ги отстрани утврдените недостатоци. 

Кога при вршењето на повторен надзор ќе се утврди дека 
автошколата во определениот рок не ги отстранила утврдените 
недостатоци или не ја почитува забраната, Министерството за внатрешни 
работи со решение ја одзема лиценцата за автошкола. 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
автошколата издала документ за спроведено оспособување на кандидат 
за возач без да спроведе постапка утврдена со овој закон, Министерството 
за внатрешни работи со решение ја одзема лиценцата за автошкола 
и забранува вршење на оспособување на кандидати за возачи, во 
период од две години од денот на одземањето на лиценцата. 

Автошколата не може да оспособува кандидати за возачи во 
периодот додека трае забраната. 

Во случај кога е одземена лиценцата за автошкола, 
Министерството за внатрешни работи по службена должност го известува 
Централниот регистар. 
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Решението е конечно и против него може да се поведе управен 
спор пред надлежен суд. Поведувањето на управен спор не го одлага 
извршувањето на решението. 
 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
стручниот раководител, предавачот или возачот инструктор не ги 
почитуваат пропишаните правила, односно кандидатите за возачи не 
ги оспособуваат според наставниот план или на пропишан начин, 
Министерството за внатрешни работи со решение ќе им ја одземе 
соодветната лиценца за работа. Решението е конечно и против него 
може да се поведе управен спор пред надлежен суд. Поведувањето 
на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 
Министерот за внатрешни работи може да забрани оспособување 

на кандидати за возачи на определен пат, трајно или за одредено 
време, ако тоа го налагаат причините на безбедност на сообраќајот на 
патиштата. Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
определениот уреден простор (полигон) не ги исполнува пропишаните 
услови и соодветните сообраќајно-технички елементи, Министерството 
за внатрешни работи на сопственикот со решение ќе му забрани да 
се врши оспособување на кандидати за возачи и спроведување на прв 
практичен дел од возачкиот испит во времетраење од 30 дена, во 
којшто рок треба да се отстранат утврдените недостатоци. Во случај 
кога при вршењето на повторен надзор над уредениот простор се 
утврди дека не се отстранети недостатоците во утврдениот рок, 
Министерството за внатрешни работи со решение ќе го одземе 
одобрението на уредениот простор за оспособување и полагање на 
кандидати. Решението е конечно и против него може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд. Поведувањето на управен спор не 
го одлага извршувањето на решението. 
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7. ИСПИТЕН ЦЕНТАР   
 
7.1. ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 

За вршење на работите на организирање и спроведување на 
возачкиот испит за кандидат за возач, испитниот центар задолжително 
треба да ги исполнува следниве услови за работа: 

- да има стручен кадар; 
- да има организација на работа; 
- да има уредени простории опремени со посебен уред (камери) 

и материјално-технички капацитети; 
- да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето и 

подружниците во сопственост на испитниот центар или под закуп, кој ги 
исполнува пропишаните услови и сообраќајно-технички елементи; 

- да има информатичка опрема за вршење на потребните 
работи и 

- да има возила (сопствени или под закуп) од категориите за кои 
испитниот центар е овластен да врши испитување на кандидати за 
возачи согласно со одредбите од овој закон. 

Подружницата на испитниот центар задолжително треба да ги 
исполнува следниве услови за работа: 

- да има уредни простории опремени со посебен уред (камери) 
и материјално-технички капацитети; 

- да има сообраќаен автодром (полигон) кој ги исполнува 
пропишаните услови и сообраќајно-технички елементи и 

- да има информатичка опрема за вршење на работи. 
Министерството за внатрешни работи го определува бројот и 

местото на подружниците на испитниот центар со пријавно и испитно 
место, според бројот на кандидати за возачи. 

Соодветен стручен кадар се лица кои се вработени во 
испитниот центар на неопределено време или определено време со 
полно работно време, и тоа: 

- раководител на испитен центар; 
- контролор; 
- претседател на испитна комисија; 
- испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи 

(теоретски дел) и 
- испитувач по наставната програма управување со моторно возило 

(практичен дел). 
Раководител на испитен центар може да биде лице, кое ги 

исполнува следните услови: 
- има завршено високо образование; 
- има живеалиште во Република Северна Македонија; 
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го 

докажува со соодветно лекарско уверение; 
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или 

на определено време со полно работно време; 
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- поседува дозвола за возач-инструктор; 
- поседува лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел); 
- поседува лиценца за испитувач по наставна програма управување 

со моторно возило (практичен дел) и 
- да има работен стаж од најмалку пет години во оспособување 

или испитување на кандидати за возачи, или работен стаж како и 
контролор или раководител на испитен центар. 

Контролор може да биде лице, кое ги исполнува следните 
услови: 

- има завршено високо образование; 
- има живеалиште во Република Северна Македонија; 
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го 

докажува со соодветно лекарско уверение; 
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или 

на определено време со полно работно време; 
- поседува дозвола за возач-инструктор; 
- лиценца за контролор и 
- да има работен стаж од најмалку три години во оспособување 

или испитување на кандидати за возачи. 
 

Претседател на испитната комисија може да биде лице кое ги 
исполнува следните услови: 

- да има завршено високо образование; 
- има живеалиште во Република Северна Македонија; 
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го 

докажува со соодветно лекарско уверение; 
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или 

на определено време со полно работно време; 
- поседува дозвола за возач-инструктор од категориите за кои 

испитната комисија врши испитување на кандидати за возачи; 
- да поседува лиценца испитувач по наставна програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел); 
- да поседува лиценца испитувач по наставна програма управување 

со моторно возило (практичен дел) и 
- да има работен стаж од најмалку три години во оспособување 

или испитување на кандидати за возачи или работен стаж како контролор 
или раководител на испитен центар. 
 

Испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи 
(теоретски дел) може да биде лице кое ги исполнува следните услови:  

- има завршено високо образование; 
- има живеалиште во Република  Северна Македонија; 
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го 

докажува со соодветно лекарско уверение; 
- да е вработен во испитниот центар на неопределенео време 

или на определено време со полно работно време; 
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- поседува дозвола за возач-инструктор од категориите за кои 
испитната комисија врши испитување на кандидати за возачи; 

- да поседува лиценца за испитувач по наставна програма 
сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и 

- да има работен стаж од најмалку три години во оспособување 
или испитување на кандидати за возачи. 
 

Испитувач по наставната програма управување со возило 
(практичен дел) може да биде лице кое ги исполнува следните услови: 

- има завршено најмалку средно образование; 
- има живеалиште во Република Северна Македонија; 
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го 

докажува сосоодветно лекарско уверение; 
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или 

на определено време со полно работно време; 
- поседува дозвола за возач-инструктор од категориите за кои 

испитниот центар врши испитување на кандидати за возачи; 
- да поседува лиценца за испитувач по наставна програма 

управување со возило (практичен дел) и 
- да има работен стаж од најмалку три години во оспособување 

или испитување на кандидати за возачи. 
 
Сообраќајниот автодром (полигон) треба да биде опремен со 

соодветен уред (камера), кој ќе овозможува видео и аудио запис со 
можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои 
се чуваат во испитниот центар 90 дена од денот на полагањето на 
испитот на кандидатот за возач. 

Возилата треба да ги исполнуваат условите кои се наведени за 
основање и работа на автошколи 

 
. 

7.2. ВИДОВИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАБОТИ ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР  
 
Министерството за внатрешни работи на физичко лице за 

вршење на работи во испитен центар му издава лиценца и тоа: 
- лиценца за контролор; 
- лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила 

и прописи (теоретски дел) и 
- лиценца за испитувач по наставна програма управување со 

возило (практичен дел). 
Лиценците, врз основа на поднесено барање, ги издава 

Министерството за внатрешни работи во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето. 

Лиценците се со важност од пет години. По истекот на рокот 
се спроведува постапка за добивање лиценца под услови и на начин 
утврдени со овој закон. 
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7.2.1. Услови за стекнување со лиценца во испитен центар  
 

Лиценца за контролор се издава на физичко лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

1) има завршено најмалку високо образование; 
2) има живеалиште во Република Северна Македонија; 
3) поседува општа психофизичка здравствена способност, што 

го докажува со соодветно лекарско уверение; 
5) да има положено стручен испит за контролор и 
6) да поседува дозвола за возач-инструктор. 
 

Лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни 
правила и прописи (теоретски дел) се издава на физичко лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

1) има завршено најмалку високо образование; 
2) има живеалиште во Република Северна Македонија; 
3) поседува општа психофизичка здравствена способност, што 

го докажува со соодветно лекарско уверение; 
5) да има положено стручен испит за испитувач по наставна 

програма сообраќајни правила и прописи и 
6) да поседува дозвола за возач-инструктор. 

 

Лиценца за вршење на работи на испитувач по наставна 
програма управување со возило (практичен дел) се издава на физичко 
лице, кое ги исполнува следниве услови: 

1) има завршено најмалку средно образование; 
2) има живеалиште во Република Северна Македонија; 
3) поседува општа психофизичка здравствена способност, што 

го докажува со соодветно лекарско уверение; 
5) да има положено стручен испит за испитувач по наставна 

програма сообраќајни правила и прописи и 
6) да поседува дозвола за возач-инструктор. 
Во случај на одземање на лиценците физичките лица може 

повторно да се стекнат со лиценца по истекот на една година од 
одземањето на лиценцата под услови и во постапка утврдени со овој 
закон. 
 
 

7.3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ ИСПИТИ 
 

Возачки испит може да полага само кандидат за возач кој ја 
има навршено возраста неопходна за добивање дозвола од категоријата 
за која се оспособил, поседува уверение за здравствена и психофизичка 
способност за управување со моторно возило, кој се стекнал со 
потврда за оспособување на кандидат за возач на моторно возило и 
кој поседува потврда за оспособеност за укажување на прва помош. 

Кандидатот за возач го пријавува полагањето на возачки испит 
во испитниот центар според неговото живеалиште, односно во 
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подружницата на испитниот центар каде има пријавено престојувалиште 
во последните шест месеци. 

По исклучок, во случај кога е одземена лиценцата на  испитниот 
центар или кога има забрана за вршење на дејност на испитниот 
центар, како и во случај кога лиценцата на испитниот центар е 
истечена, кандидатот за возач го пријавува и полага возачкиот испит 
во испитен центар, надвор од неговото живеалиште, односно 
пријавено престојувалиште по свој избор. 

 Возачкиот испит се полага пред испитна комисија формирана 
во испитниот центар. Испитната комисија е составена од претседател 
и два члена – испитувачи и тоа испитувач по теоретски и испитувач по 
практичен дел. Претседателот и испитувачите од испитната комисија 
се лица вработени во испитниот центар. 

 
 Возачкиот испит за кандидат за возач за управување со 

моторно возило или трактор, се спроведува во испитниот центар 
согласно Програмата за полагање на возачки испит за управување со 
моторно возило и трактор. Програмата се состои од теоретски и 
практичен дел, а за управување со мобилна машина, мотокултиватор, 
велосипед со помошен мотор, мопед и лесен четирицикл само од 
теоретски дел. 

Кандидатот за возач на моторно возило од категориите ,,Ц1“, 
,,Ц“, ,,Д1“ и ,,Д“ го полага теоретскиот дел на возачкиот испит од 
Програмата. 

Кандидатот за возач на трактор, како и кандидатите за возач на 
мобилна машина, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор, 
мопед и лесен четрицикл, го полага теоретскиот дел на возачкиот 
испит од Програмата. Теоретскиот дел од возачкиот испит се полага на 
електронски компјутерски генериран тест. 

Практичниот дел на возачкиот испит, опфаќа изведување на 
активности со моторното возило и тракторот коишто се од значење за 
успешно и безбедно управување со возилото согласно правилата на 
сообраќајот и со условите на патот и во сообраќајот, како и активности 
за совладување на техниката на управување со возилото. 
 
 
7.4. ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

 
Пријавата за полагање на возачкиот испит се поднесува од 

страна на кандидатот за возач на моторно возило или трактор, во 
испитниот центар или во неговата подружница, односно во пријавно 
место во рамки на подрачјето што го опфаќа испитниот центар, на      
коe кандидатот има пријавено живеалиште односно престојувалиште 
непрекинато најмалку шест месеци пред денот на пријавувањето на 
возачкиот испит. 

По исклучок, во случај кога е одземена лиценцата на испитниот 
центар или кога е изречена забрана за вршење на дејност на испитен 
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центар, пријавата за полагање на возачкиот испит од страна на 
кандидатот за возач на моторно возило или трактор, по негов избор, се 
поднесува во испитниот центар или во неговата подружница, односно 
во пријавно место во рамки на подрачјето што го опфаќа испитниот 
центар, надвор од неговото пријавено живеалиште односно 
престојувалиште. 

Пријавата кандидатот може да ја поднесе лично, по пошта, по 
електронски пат, преку електронска пошта (е-mail) или електронски со 
користење на веб страница и адреса на испитниот центар. 

Кон пријавата за полагање на возачкиот испит, кандидатот за 
возач приложува и докази: 

- за завршено најмалку основно образование на кандидатот за 
возач; 

- за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за 
возач за управување со моторно возило односно трактор; 

- за извршено оспособување на кандидатот за возач; 
- за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа 

на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода; 
- за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на 

возачкиот испит; 
- дека кандидатот за возач од категоријата ,,Ц1“ и ,,Ц“, најмалку 

една година поседува возачка дозвола од категоријата ,,Б“; 
- дека кандидатот за возач од категоријата ,,Д” најмалку две 

години поседува возачка дозвола од категоријата ,,Ц”, а за категоријата 
,,Д1” најмалку две години возачка дозвола од категоријата ,,Ц1” или 
,,Ц”; 

- дека кандидатот за возач од категориите ,,БЕ”, ,,ЦЕ” и „ДЕ“ 
најмалку една година поседува возачка дозвола од категоријата во 
која спаѓа влечното возило; 

- дека кандидатот за возач од категориите ,,Ц1Е” и ,,Д1Е” 
најмалку една година – поседува возачка дозвола од категоријата во 
која спаѓа влечното возило; 

- дека кандидатот за возач од категоријата ,,A” по навршени 21 
година, најмалку две години поседува возачка дозвола од категоријата 
,,A2”, или лицето има навршено 24 години возраст. 

Како доказ за податоците се смета фотокопија од возачка 
дозвола за управување со категориите заверена на нотар. 

За повторување на возачкиот испит, односно за одреден негов 
дел, се поднесува повторно пријава до испитниот центар во којшто 
кандидатот за возач го полага испитот. 

 
 При приемот на пријавата за полагање на возачки испит, од 

страна на референтот за пријавување на возачки испит, се проверува 
дали пријавата е целосна, како и дали се приложени сите докази. Ако 
се исполнети условите за полагање на возачки испит, од страна на 
испитната комисија се определува времето и местото на испитот и за 
тоа се известува кандидатот за возач. Испитниот центар на кандидатот 
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за возач му овозможува полагање на возачкиот испит најдоцна 15 дена 
од денот на приемот на пријавата за полагање. На барање на кандидатот 
за возач, од страна на испитниот центар писмено се известува за 
причините поради кои не му е одобрено полагањето на возачкиот 
испит. 

Кандидатот за возач кој нема да го положи теоретскиот или 
практичниот дел од возачкиот испит, повторно полага најрано седум 
дена сметано од наредниот ден од денот на последното неуспешно 
полагање. 

При спроведување на вториот практичен дел од возачкиот 
испит, на барање на кандидатот за возач, а во зависност од 
конструкциските карактеристики на возилото, може да присуствува и 
возачот-инструктор од автошколата кој практично го оспособувал 
кандидатот за возач, кој нема право на глас. Барањето за присуство 
на возачот-инструктор при спроведување на вториот практичен дел од 
возачкиот испит, кандидатот за возач го поднесува пред започнување 
на спроведувањето на вториот практичен дел од возачкиот испит. 
 
 
7.5. ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

 
Возачкиот испит претставува една целина и се состои од 

полагање на два дела од испитот и тоа: сообраќајни правила и прописи 
(теоретски дел) и управување со моторни возила (практичен дел). 
Теоретскиот дел од возачкиот испит се полага електронски на 
претходно изготвен тест од Министерството за внатрешни работи во 
согласност со Министерството за образование и наука. Тестот е 
изработен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а за 
овластените испитни центри, кои се лоцирани во единиците на локална 
самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо. 

За време на спроведување на возачки испит за кандидат на 
возач по сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување 
со моторни возила (практичен дел), испитниот центар задолжително 
треба да има вклучени камери во просторијата, полигонот и 
возилото. 

 Пред почетокот на полагањето на возачкиот испит, од страна 
на испитната комисија се утврдува идентитетот на кандидатот за 
возач со увид во лична карта. 

Кандидатот за возач кој очигледно е под дејство на алкохол, 
опојни дроги, психотропни супстанции, како и лекови на кои е 
означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на 
возењето, нема да полага возачки испит. Во овој случај се смета дека 
кандидатот не го полагал возачкиот испит и истото се констатира во 
записникот за полагање на возачкиот испит. 

Кандидатот за возач може да го одложи возачкиот испит од 
оправдани причини, најдоцна 48 часа пред почетокот на испитот. 
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По исклучок, од страна на кандидатот за возач може да се 
одложи возачкиот испит и во пократок период, за што доставува 
соодветна документација (потврда, уверение и сл.) до раководителот 
на испитниот центар најдоцна три дена од денот на закажаното 
полагање. Во овој случај, за новото пријавување на возачкиот испит, 
кандидатот за возач не ги плаќа трошоците сврзани со полагање на 
возачкиот испит. 

Доколку кандидатот не го одложи возачкиот испит и доколку не 
достави соодветна документација или самиот се откаже од полагање 
на веќе започнатиот возачки испит, ќе се смета дека истиот не го 
положил возачкиот испит. 

Кандидатот за возач, кој во текот на полагањето на возачкиот 
испит користи учебници, белешки, мобилен телефон и слично, се 
отстранува од испитот. 

Во овој случај, се смета дека кандидатот за возач не го положил 
возачкиот испит и истото се констатира во записникот за полагање на 
возачкиот испит. 

 
 Возачкиот испит се спроведува на денот кога е закажано 

испитувањето. Теоретскиот дел од возачкиот испит се спроведува во 
еден ден. Првиот и вториот практичен дел од возачкиот испит се 
спроведува во еден ден. По исклучок, на писмено барање од кандидатот 
за возач, доставено до раководителот на испитниот центар, вториот 
практичен дел може да го полага и во друг ден. 
 
7.5.1. Теоретски дел 

 
Возачкиот испит започнува со полагање на теоретскиот дел, а 

потоа на практичниот дел за управување со моторно возило или 
трактор. На теоретскиот дел од возачкиот испит се утврдува дали 
кандидатот за возач ги совладал содржините предвидени во 
Програмата. 

Тестот за полагање на возачкиот испит содржи прашања на кои 
одговорите се даваат на начин определен во тестот. Прашањата од 
тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во 
тестот. Вкупното траење на времето определено за одговарање на 
прашањата од тестот за полагање на возачкиот испит, изнесува 60 
минути. Се смета дека испитот го положил оној кандидат за возач кој 
со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 90% од 
вкупниот број предвидени позитивни поени. 

 Кандидатот за возач на моторно возило кој го положил 
теоретскиот дел од возачкиот испит може да го полага практичниот 
дел од возачкиот испит (прв и втор дел) во период од една година од 
денот кога го положил теоретскиот дел од возачкиот испит. 

Кандидатот за возач на моторно возило кој нема да го положи 
практичниот дел од возачкиот испит во определениот рок, повторно го 
полага теоретскиот дел од возачкиот испит. 
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На барање на кандидатот за возач, испитната комисија може да 
го информира за направените грешки во тестот за полагање на возачки 
испит, со овозможување непосреден увид во тестот. 

 Тестот за полагање на возачкиот испит се користи и се дава на 
кандидатот за возач само за време на полагањето на возачкиот испит. 
Прашањата содржани во тестот за полагање на возачкиот испит, како 
и нивните одговори се чуваат во електронскиот систем за полагање 
на теоретскиот дел од возачкиот испит. Тестот за полагање на возачкиот 
испит, на барање на овластеното лице од испитниот центар, електронскиот 
систем ги распределува до испитните центри односно подружниците, 
по електронски пат, на денот на полагање на возачкиот испит. 

На денот на полагањето на теоретскиот дел од возачкиот испит, 
од страна на испитниот центар на кандидатот му се дава пристапен 
код, односно лозинка со која се одобрува пристапот во електронскиот 
систем. По добивање на пристап, кандидатот добива електронски тест, 
компјутерски генериран, чија содржина, по принцип на случаен избор, 
ја определува софтверот на електронскиот систем. Тестот содржи 
упатство за начинот на решавање на истиот, за кое испитната комисија 
дава појаснување, пред да започне полагањето на теоретскиот дел од 
возачкиот испит. По завршувањето на полагањето, од страна на испитната 
комисија за оние кандидати кои го положиле тестот, положениот тест 
автентично се испечатува од електронскиот систем во хартиена 
форма, потпишан од испитната комисија се одлага во досието на 
кандидатот за возач. 

Во случај на спреченост за спроведување на теоретскиот дел од 
возачкиот испит, поради причини што доведуваат до техничка 
неможност за функционирање на електронскиот систем, испитот се 
прекинува. Доколку причините се отстранат најдоцна 60 минути од 
прекинувањето на испитот, истиот се продолжува веднаш по нивното 
отстранување. Доколку причините не се отстранат, испитот не се 
спроведува и се презакажува за друг термин. 

 
7.5.2. Практичен дел 

 
Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно 

возило или трактор може да го полага само кандидат за возач кој 
претходно го положил теоретскиот дел. На практичниот дел на 
возачкиот испит се утврдува дали кандидатот за возач се стекнал со 
знаење и потребна вештина за самостојно управување со моторно 
возило од категоријата за која го полага испитот односно со трактор. 

 
 Практичниот дел на возачкиот испит се полага на моторно 

возило што се обезбедува од страна на кандидатот за возач, од 
автошколата или испитниот центар, и тоа: 

1. за „А1“ категорија – со моторно возило од „А1“ категорија, 
мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 120 cm3, кој може да 
постигне брзина од најмалку 90 km/h; 
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2. за „А2“ категорија – со моторно возило од „А2“ категорија, 
мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 400 cm³ и моќност на 
моторот од најмалку 25 kW; 

3. за „А“ категорија – со моторно возило од „А“ категорија, 
мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 600 cm³ и моќност на 
моторот од најмалку 40 kW; 

4. за „Б“ категорија – со моторно возило од „Б“ категорија кое 
може да има и автоматски менувач, возило на четири тркала што може 
да постигне брзина од најмалку 100 km/h; 

5. за „БЕ“ категорија – со група возила „БЕ“ категорија, 
комбинација составена од возило од категорија Б и приколка со 
најголема дозволена маса од најмалку 1000 kg, што може да постигне 
брзина од најмалку 100 km/h, кое не спаѓа во Б категорија. Товарниот 
дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или 
привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку 
што е широко и високо моторното возило, а затворената кутија може да 
биде помалку широка од моторното возило доколку можноста за 
гледање преку ретровизор е можна единствено со употреба на 
надворешни ретровизори на моторното возило, а приколката има 
најмалку 800 kg реална вкупна маса; 

6. за „Ц1“ категорија – со моторно возило од „Ц1“ категорија, 
возило со најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, должина од 
најмалку 5 m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, 
опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот дел се состои од 
затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада), која е 
широка и висока најмалку колку и кабината; 

7. за „Ц1Е“ категорија – со група возила од „Ц1Е“ категорија, 
комбинација составена од возило од категорија Ц1 и приколка со 
најголема дозволена маса од најмалку 1.250 kg, оваа комбинација е со 
должина од најмалку 8 m и може да постигне брзина од најмалку 80 
km/h. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија 
(постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока 
најмалку колку и кабината, приколката има најмалку 800 kg реална 
вкупна маса; 

8. за „Ц“ категорија – со моторно возило од „Ц“ категорија, со 
најголема дозволена маса од најмалку 12 000 kg, должина од најмалку 
8 m, ширина од најмалку 2,4 m, што може да постигне брзина од 
најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот 
дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба 
со церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината, возилото 
има најмалку 10 000 kg реална вкупна маса; 

9. за „ЦЕ“ категорија – со група возила од „ЦЕ“ категорија, 
комбинација од возило од Ц категорија и приколка со должина од 
најмалку 7,5 m , при што комбинацијата има најголема дозволена маса 
од најмалку 20 000 kg, должина од најмалку 14 m и ширина од најмалку 
2,4 m и може да постигнат брзина од најмалку 80 km/h. Товарнот дел 
се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со 
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церада), која најмалку е широка и висока колку и кабината, комбинацијата 
има најмалку 15 000 kg реална вкупна маса; 

10. за „Д1“ категорија - со моторно возило од „Д1“ категорија, 
возило со најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, со должина 
од најмалку 5 m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, 
опремена со анти-блокирачки сопирачки; 

11. за „Д1Е“ категорија – со група возила од „Д1Е“ категорија, 
комбинација составена од возило од категорија Д1 и приколка со 
најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg и може да постигне 
брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од 
затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада), која е 
широка најмалку два метри и висока два метри, приколката има 
најмалку 800 kg реална вкупна маса; 

12. за „Д“ категорија – со моторно возило од „Д“ категорија, 
возило со должина од најмалку 10 m и ширина од најмалку 2,4 m што 
може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-
блокирачки сопирачки; 

13. за „ДЕ“ категорија – со група возила од „ДЕ“ категорија, 
комбинација составена од возило од категорија „Д“ и приколка со 
најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg, ширина од најмалку 2,4 
m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од 
приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена 
изведба со церада), која е широка два метри и висока два метри, 
приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса; 

14. „Ф“ категорија за возачи на трактори - со трактор (со кабина) 
кој не е со гасеници и приклучно возило со носивост од најмалку 1.500 
kg. 

Лице со посебни потреби може да полага практичен дел на 
возачкиот испит со моторно возило, ако за време на полагањето на 
возачкиот испит има потребни помагала или возачкиот испит го полага 
на моторно возило приспособено на неговите посебни потреби. 

 
 Возилата за полагање на возачкиот испит покрај задолжителната 

опрема согласно закон, се опремени и со: 
1. внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија; 
2. апарат за гаснење на пожар; 
3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ или „Испитен центар“ 

која ноќе и во услови на намалена видливост е осветлена. Ознаката е 
со димензии 75х15 см и има сопствен извор на светлина. Се поставува 
на највисокиот дел на возилата од сите категории, освен на возилата 
од категориите „А1“, „А2“ и „А“; 

4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со впишана 
латинична буква „L“ во бела боја со димензии 15х9х3 cm, на сина 
основа со димензии 25x25 cm за возилата од категориите „А1“, „А2“ и 
„А“; 

5. Камера со двострано снимање со сопствен извор на 
напојување, поставена во внатрешниот дел на возилото на предното 
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ветробранско стакло, а по исклучок за возилата од „А1“, „А2“ и „А“ 
категории и „Ф“ националната категорија, во возилото управувано од 
испитната комисија која го спроведува полагањето на возачкиот испит 
на начин што овозможува препознавање на кандидатот за возач и 
испитната комисија. 

6. Уред за воспоставување аудио врска за возилата од 
категориите „А1“, „А2“, „А“ и „Ф“ националната категорија. 

Снимениот материјал се чува во испитниот центар, согласно 
прописите за заштита на личните податоци. 

Возилата за полагање на возачкиот испит од категориите „Б“, 
„Ц1“ и „Ц“ се опремени со двојни ножни команди, технички исправни 
и регистрирани во Република Северна Македонија. Возилата за полагање 
на возачкиот испит на кандидати за возачи од категориите „А1“, „А2“, 
„А“, „БЕ“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1“, Д1Е“, „Д“, ДЕ“ и „Ф“ треба да се технички 
исправни и регистрирани во Република Северна Македонија. 

 За време додека се полага практичниот дел од возачкиот испит, 
моторното возило односно тракторот е означено со посебни таблици 
за означување на возило со кое се врши оспособување на кандидати 
за возачи. Посебните таблици се обезбедуваат од страна на испитниот 
центар. 

Комисијата за полагање на возачкиот испит нема да започне со 
спроведување на практичниот дел на возачкиот испит, доколку утврди 
дека возилото на кое е предвидено да се полага испитот не е технички 
исправно, односно истото не ги исполнува посебните критериуми. 

 

Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно 
возило од категорите „А1“, „А2“ и „А“ се полага на уреден простор одобрен 
за таа цел (полигон) и на јавен пат, како единствен дел на испитот. 

На возачкиот испит кандидатот за возач треба да го подготви 
возилото за возење и правилно да ги изведува особено следниве 
дејствија: 

1. поаѓање од место, одржување на правецот на движење и 
рамнотежа при возење, движење напред по обележана права линија 
во должина од 30 m и ширина од 25 cm со промена од прв во втор 
степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со 
слободно вртење во втор степен на пренос од десно на лево со 
застанување во обележан простор од еден метар со предното тркало 
пред стоп линијата, стапнување со една нога на патот (лева или десна), 
поставување на степенот на пренос во неутрална положба, слегување 
од мотоциклот и туркање напред од просторот на вежбата“; 

2. движење меѓу осум конуси во обележана лента широка два 
метри во должина од 30 m; 

3. управување со возилото во сообраќај на јавен пат во согласност 
со правилата на сообраќајот, сообраќајните знаци, состојбата на патот 
и условите на сообраќајот. 

Кандидатот за возач го полага возачкиот испит на начин што 
испитната комисија му го одредува правецот на движење на кандидатот 
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за возач со возилото, при што испитната комисија паралелно го следи 
со друго моторно возило и притоа има воспоставено директна радио-
врска со кандидатот за возач. 

 
Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно 

возило се состои од два дела: прв и втор практичен дел. 
Првиот практичен дел од возачкиот испит се полага на уреден 

простор одобрен за таа цел (полигон). 
Вториот практичен дел од возачкиот испит се полага на јавен 

пат. 
Кандидатите за возачи од категориите „Б“, „Ц1“, „Ц“, „Д1“, „Д“ и 

националната категорија „Ф“ ги полагаат двата практични дела. 
Кандидатите за возачи од категориите „БЕ“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1Е“, 

„ДЕ“ го полагаат само вториот практичен дел од возачкиот испит. 
 

7.5.2.1. Прв практичен дел (полигон) 
 

На првиот практичен дел од возачкиот испит кандидатот за 
возач треба да покаже дали може да го подготви возилото за возење и 
со истото правилно да ги изведува особено следните дејствија: 

1. поаѓање со возилото од место, одржување на правец на 
движење напред во сообраќајна лента широка 2.5 m и во должина од 
36 m, промена од прв во втор степен на пренос и застанување пред 
обележана линија, за запирање за возилo од категорија „Б“, односно 
поаѓање со возилото од место, одржување на правец на движење 
напред во сообраќајна лента широка 2.5 m и во должина од 36 m, и 
застанување пред обележана линија, за запирање за возилo со 
автоматски менувач од категорија „Б“. Поаѓање со возилото од место, 
одржување на правец на движење напред во сообраќајна лента широка 
3.5 m и во должина од 36 m, со промена од втор во трет степен на 
пренос и застанување пред обележана линија за запирање на возилото 
на пропишан и безбеден начин, за возила од останатите категории; 

2. возење назад и движење по средина на сообраќајна лента 
широка 2.5 m и во должина од 36 m и застанување пред обележана 
линија за запирање за возила од категорија „Б“, односно сообраќајна 
лента широка 3.5 m за возила од останатите категории; 

3. полукружно свртување на возило од категорија „Б“ со најмногу 
три полни маневри на простор широк шест метри за возила со должина 
до четири метри, односно полукружно свртување на возило од категорија 
„Б“ во определен простор широк седум метри за возила подолги од 
четири метри. Полукружно свртување за возила од категориите „Ц1“, 
„Ц“, „Д1“ и „Д“, како и националната „Ф“ категорија, со најмногу четири 
полни маневри, на сообраќајна лента широка 3.75 m со користење на 
страничен пат широк пет метри; 

4. паркирање на возило од категорија „Б“ покрај раб на 
коловозот со движење назад во определен простор широк два метри и 
во должина шест метри за возила со должина до четири метри, односно 
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во определен простор широк два метри и во должина од седум метри 
за возила со должина поголема од четири метри, кој се означува со 
поставување на вертикални граничници од пластика или гума. Паркирање 
на возило од категорија „Ц1“. „Ц“ и национална категорија „Ф“, косо, 
покрај раб на коловоз кој се означува со поставување на вертикални 
граничници од пластика или гума во правец на движење на возилото, 
со движење назад во определен простор широк 3.75 m, односно за 
категорија „Д“ и „Д1“, косо со движење напред во определен простор 
широк четири метри и излегување назад со вклучување во сообраќајна 
лента и движење напред кој се означува со поставување на вертикални 
граничници од пластика или гума во правец на движење на возилото и 

5. Запирање и поаѓање со возилото на површина на угорнина со 
употреба на помошна сопирачка за возилата од категориите „Б“, „Ц1“, 
„Ц“, „Д1“, „Д“ и националната категорија „Ф“. 

Означување на просторот за изведување на дејствијата се врши 
со поставување на вертикални граничници од пластика или гума во висина 
од 110 cm за возила од категорија „Б“, односно во висина од 150 cm за 
возила од категорииите „Ц1“, „Ц“, „Д1“, „Д“ и националната категорија 
„Ф“, кои се обоени со бела и црвена боја и се поставуваат на аглите од 
обележаните вежби. 

Испитната комисија го спроведува возачкиот испит со непосредно 
следење на кандидатот при изведување на дејствијата со возилото. 

 
7.5.2.2. Втор практичен дел 

 
Вториот практичен дел на возачкиот испит се полага откако ќе 

се положи првиот практичен дел и тоа на сообраќајници со поинтензивен 
сообраќај. На вториот практичен дел на возачкиот испит, кандидатот за 
возач треба да покаже дека поседува практично знаење и потребна 
вештина за безбедно и самостојно управување со возилото, а особено за: 

- одржување правец при возењето со менување на степени на 
преносот; 

- правилно движење покрај десниот раб на коловозот и 
прилагодување на брзината на движење на возилото според особините 
и состојбата на патот, видливоста, атмосферските услови, густината на 
сообраќајот и другите сообраќајни услови; 

- правилно движење во кривина и правилно вклучување на 
страничен пат; 

- правилно престигнување, обиколување и разминување; 
- правилно престројување и свртување налево и надесно (правилен 

лак); 
- правилно и безбедно полукружно свртување; 
- постапување доволно внимателно и претпазливо во однос на 

другите учесници во сообраќајот, а особено кон пешаците, децата, 
возрасните и изнемоштените лица; 

- правилно минување преку обележан пешачки премин и премин 
преку железничка пруга во ниво без браник; 
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- постојано следење на сообраќајот околу себе и користење на 
возачките огледала; 

- воочување на сообраќајните знаци и соодветно постапување 
според истите; 

- навремено реагирање на опасности и правилно постапување 
при поголема брзина на движење; 

- правилна употреба на светлата за осветлување на патот и       
за означување на возилото, како и правилно давање знаци за 
предупредување, како и 

- управување со возилото во согласност со правилата и условите 
на сообраќајот на патот. 

 
Вториот практичен дел од возачкиот испит трае додека 

испитната комисија не се увери дека кандидатот за возач го поседува 
потребното знаење и способности за безбедно и самостојно управување 
со моторно возило или трактор во сообраќајот на пат, и тоа за: 

- категоријата „А1“, „А2“, „А“, „Б“, „БЕ“ и националната категорија 
„Ф“ најмалку 25 минути и не подолго од 40 минути и 

- категоријата „Ц1“, „Ц1Е“, „Ц“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Д“, „ДЕ“, 
најмалку 45 минути и не подолго од 60 минути. 

 Неправилно извршените дејствија на првиот, односно вториот 
практичен дел на возачкиот испит, од страна на испитната комисија се 
оценува со негативни пoeни утврдени во оценувачките листови за 
првиот и вториот практичен дел на возачкиот испит (Образец бр. 1, 
Образец бр. 1-а, Образец бр. 1-б и Образец бр.2). 

Кандидатот за возач се смета дека не го положил практичниот 
дел од возачкиот испит, ако од страна на испитната комисија е оценет со 
повеќе од 50 негативни пoeни за првиот и вториот практичен дел одделно. 

Успехот на кандидатот за возач од секој дел од возачкиот испит, 
испитната комисија го оценува со конечна оценка „положил“ или 
„неположил“ и се издава уверение на Образец бр.3. 

Кандидатот за возач на моторно возило кој не го положил првиот 
односно вториот практичен дел од возачкиот испит, истиот може да го 
полага повторно најдоцна една година од денот кога го положил 
теоретскиот дел на возачкиот испит. 

За текот на спроведувањето на возачкиот испит се води 
записник. Записникот ги содржи следните податоци: реден број на 
регистарот за полагање на возачки испит; име на кандидатот за возач, 
име на еден од родителите и презиме на кандидатот за возач; датум и 
место на полагање на возачкиот испит; оценка на секој дел на 
возачкиот испит и оценка за возачкиот испит во целина; име и презиме 
и потпис на претседателот и на членовите на испитната комисија. 

Во испитниот центар се води уредна евиденција во врска со 
спроведените возачки испити за кандидати за возачи. 

Постигнатите резултати за спроведениот возачки испит, од 
страна на испитниот центар се објавуваат во средствата за јавно 
информирање и се доставуваат до автошколите на подрачјето на 
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седиштето на испитниот центар и Министерството за внатрешни 
работи, најмалку еднаш годишно. 

Непосредно по спроведениот возачки испит, постигнатите 
резултати од полагањето на кандидатите за возачи (лично име, татково 
име и име на автошколата) се објавуваат на веб страната на испитниот 
центар не подоцна од 30 дена од денот на полагањето. 

Евиденцијата се води со соодветна информатичка опрема и 
посебна софтверска апликација, која овозможува единствена база 
на податоци за спроведување на возачкиот испит, како и информатичка 
опрема која овозможува електронско поврзување со други субјекти 
(автошколи, органи на државна управа, институции и сл.) 

 Од страна на испитниот центар се води евиденција за 
полагањето на возачкиот испит. 

Евиденцијата ги содржи следниве податоци: реден број; име на 
кандидатот за возач, име на еден од родителите и презиме на кандидатот 
за возач; адреса на живеалиште односно престојувалиште на кандидатот 
за возач; датум, место и општина на раѓање на кандидатот за возач; 
датум на првото полагање на секој дел од возачкиот испит; по кој пат 
го полага возачкиот испит и датум кога го положил наведениот дел од 
возачкиот испит; постигнат успех на возачкиот испит (положил и датум) 
и забелешки. 

 Евиденцијата за полагањето на возачкиот испит се води за сите 
кандидати за возачи во секоја категорија на возила одделно, за цела 
календарска година. 

Податоците содржани во евиденцијата се чуваат во просторијата 
на стручниот раководител на испитниот центар, како документ од 
трајна вредност, во писмена и електронска форма, согласно прописите 
за канцелариско и архивско работење. 

Во периодот на времетраење на забраната за вршење на 
полагањето на возачкиот испит на кандидати за возачи, како и по 
престанокот на работа на испитниот центар, евиденцијата се предава 
во Министерството за внатрешни работи, за што се издава потврда. 

 
По спроведениот возачки испит, за кандидатите кои го положиле 

испитот, целата документација сврзана со полагањето на возачкиот 
испит (пријави за полагање на возачкиот испит, записници, положен 
тест во печатена форма, оценувачки листови и слично), од страна на 
испитниот центар се доставува до Министерството за внатрешни 
работи, според местото каде се спроведувал возачкиот испит. 

Во однос на секоја операција или збир на операции што се 
изведуваат врз видео и аудио записите, како и врз личните податоци 
на кандидатите за возачи, а во врска со нивната обработка, се 
применуваат прописите за заштита на личните податоци. 

 Вoзачкиот испит се полага пред испитна комисија формирана 
од страна на раководителот на испитниот центар. 

Испитната комисија е составена од претседател и двајца 
членови – испитувачи, од кои еден испитувач за теоретскиот дел и еден 
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испитувач за практичниот дел од Програмата. Испитната комисија 
работи во полн состав, а со работата на испитната комисија раководи 
претседателот. Претседателот и членовите на испитната комисија, 
одлуката за успехот на кандидатот кој полага возачки испит, ја 
донесуваат со мнозинство на гласови. 

 
За положениот возачки испит, испитниот центар издава уверение 

за положен возачки испит.На кандидатот за возач кој полагал на возило 
со автоматски менувач му се издава уверение со забелешка за 
положен возачки испит на возило со автоматски менувач. 

Во случај кога кандидатот за возач не го положи возачкиот 
испит, има право на приговор до испитниот центар, во рок од 24 часа 
од спроведувањето на возачкиот испит. 

За издадените уверенија испитниот центар води евиденција. 
Евиденцијата ги содржи следниве податоци: реден број, име и 
презиме на кандидатот за возач, име на еден од родителите, адреса на 
живеалиште, односно престојувалиште, датум, место и општина на 
раѓање, датум на полагање на возачкиот испит и по кој пат го полага 
возачкиот испит. Податоците содржани во евиденцијата се чуваат трајно. 

 За разгледување на приговорите испитниот центар формира 
комисија за разгледување на приговорот. Комисијата е составена 
од претседател и два члена, од кој претседателот е раководител или 
контролор во испитниот центар, додека од двата члена има по еден 
претставник од Министерството за образование и наука и Министерството 
за внатрешни работи. Во работата на комисијата, на барање на 
кандидатот за возач, може да учествува и претставник од автошколата 
кој го оспособувал, без право на глас. Комисијата донесува решение 
во рок од пет работни дена од поднесување на приговорот. Испитниот 
центар по добивање на решението, писмено го известува кандидатот 
за одлуката во рок од 24 часа и му доставува примерок од решението. 
Доколку комисијата го усвои приговорот, на кандидатот за возач му 
се признава оспорениот дел од возачкиот испит за положен. Паричниот 
надоместок за работата на претседателот и членовите на комисијата 
се на товар на испитниот центар. 

Возачкиот испит и издаденото уверение за положен возачки 
испит ќе се поништат, доколку се утврди дека полагањето на испитот 
е одобрено врз основа на лажна исправа или неточни податоци во 
пријавата за полагање на возачкиот испит или ако испитот е спроведен 
спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. Решението за поништување на возачкиот испит и 
уверението за положен возачки испит го донесува Министерството за 
внатрешни работи. Решението е конечно и против него може да се 
поведе управен спор пред надлежен суд. 

 
Обрасците бр.1, 1-а, 1-б, 2, 3 и 4 се дадени во прилог. 
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Образец бр.1 
 

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ 
за прв практичен дел од возачкиот испит на 

 
 

Кандидатот за возач _____________________________________________ 

             (име, име на родител и презиме) 
 
Број на лична карта___________________ издадена од________________ 
 
Датум на полагање ______________  20____ година, Испит за категорија  ______ 

 

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ 
НЕГАТИВНИ ПОЕНИ 
Маркирај во полето (X) 

 1.Тргнување со возилото од место (пред обележана стартна линија), движење по 
обележана сообраќајна лента со менување од прв во втор степен на пренос за 
категоријата „Б“ и национална категорија „Ф“ и од втор во трет степен на пренос 
за останати категории и запирање на возилото пред обележана линија за запирање 
СТОП(линија) 

 А) 
Стартување на моторот на возилото со вклучен степен 
на пренос 

20 
 

Б) 
Тргнување и движење со затегната помошна (рачна) 
кочница-сопирачка по целата сообраќајна лента 

30 
 

В) 
Нагло пуштање на педалата на спојката или гаснење на 
моторот на возилото 

10       
 

Г) 
Предвремено, задоцнето  или нагло додавање и 
намалување  на педалото за гориво и брзината на 
движење 

10 
      

 

Д) Неправилно или грубо менување на степените на пренос 15       
 

Ѓ) 

Движење и запирање на возилото без промена на степен 
на пренос или не пуштање на педалата на спојката по 
промена од прв во втор или од втор во трет степен на 
пренос 

20 

 

Е) 
Газење со тркалата или преминување со габаритот на 
возилото преку обележаните надолжни или напречни 
обележани линии од соодветната сообраќајна лента 

51 
 

Ж) 
Неправилно застанување пред обележаната линија за 
запирање (СТОП линија) на растојание поголемо од 
едно метро 

30 
 

 2. Движење со возило наназад во обележаната сообраќајна лента и запирање 
пред обележаната напречна линија 

А) Непотребно запирање на движењето на возилото 10       
 

Б) 

Газење со тркалата или преминување со габаритот на 
возилото преку обележаните надолжни или напречни  
линии од соодветната сообраќајна лента при движење 
наназад 

51 

 

В) 
Неправилно застанување при движење наназад пред 
обележаната напречна линија на растојание поголемо од 
еден метар 

30 
 

 
 

3. Полукружно свртување со возило 
 

А) 
Газење со тркалото на возилото на  обележаните линии 
и димензионираната површина за полукружно свртување 

51 
 

Б) 
Нагло пуштање на педалата на спојката или гаснење на 
моторот на возилото 

10       
 

В) Неправилно или грубо менување на степените на пренос 10       
 

Г) 
Вртење на управувачкото тркало(воланот) во место, кога 
возилото е запрено, освен за категорија „Б“ 

20 
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Д) 
Неуспешно полукружно свртување со определениот број 
маневри и тоа за:  категорија „Б“ три, за категории „Ц1“, 
„Ц“, „Д1“ и „Д“, како и за национална категорија „Ф“ четири 

51 
 

 
 

4. Паркирање на возило во определена паркинг површина 
 

А) 
Неуспешен обид за паркирање во определената паркинг 
површина (се откажува) 

30 
 

Б) 
Газење со тркалото на возилото преку обележана  
линија на определена паркинг површина или удар во 
столбче - граничник 

51 
 

В) 
Несиметрично паркирање во определена паркинг 
површина  

15 
 

Г) Неуспешно паркирање и по вториот обид 51  

 
5. Тргнување со возилото на нагорнина со употреба на  
    рачна (помошна) кочница-сопирачка 

А) Неупотребување на рачната (помошната) кочница –
сопирачка 

51 
 

Б) Возилото не може да тргне напред или моторот се гаси 30  

В) Враќање на возилото наназад при тргнување  30  

Г) Неуспешно поаѓање и по втор обид 51  

 
 

                  Вкупен број на негативни поени: ______________ 
 

ИСПИТНА КОМИСИЈА: 
 
1. Претседател________________________ Кандидатот____________________ 

овој дел од испитот: 
2. Испитувач__________________________    го положи – не го положи испитот 

       (непотребното да се прецрта) 

3. Член ______________________________  
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Образец бр.1-а 
 

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ 
за прв  практичен дел од возачкиот испит на 

 
 

Кандидатот за возач_____________________________________________________ 

    (име, име на родител и презиме) 
 
Број на лична карта_____________________ издадена од ______________________ 
 
Датум на полагање ________________ 20____ година, Испит за категорија _______ 

 
 

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ 
ГРЕШКИ 

НЕГАТИВНИ ПОЕНИ 

Маркирај во полето (X) 

 1. Тргнување со возилото од место (пред обележана стартна линија), 
движење по обележана сообраќајна лента за категоријата „Б“ со 
автоматски менувач и запирање на возилото пред обележана линија за 
запирање СТОП (линија) 

А) 
Стартување на моторот на возилото со вклучен 
степен на пренос 

20 
 

Б) 
Тргнување и движење со затегната помошна 
(рачна) кочница-сопирачка по целата сообраќајна 
лента 

30 
 

В) 
Нагло тргнување и гаснење на моторот на 
возилото 

10       
 

Г) 
Предвремено, задоцнето или  нагло додавање и 
намалување  на педалото за гориво и брзината на 
движење 

10 
      

 

Д) 

Газење со тркалата или преминување со 
габаритот на возилото преку обележаните 
надолжни или напречни обележани линии од 
соодветната сообраќајна лента 

51 

 

Ѓ) 
Неправилно застанување пред обележаната 
линија за запирање (СТОП линија) на растојание 
поголемо од едно метро 

30 
 

 2. Движење со возило наназад во обележаната сообраќајна лента и 
запирање пред обележаната напречна линија 

А) Непотребно запирање на движењето на возилото 10       
 

Б) 

Газење со тркалата или преминување со 
габаритот на возилото преку обележаните 
надолжни или напречни  линии од соодветната 
сообраќајна лента при движење наназад 

51 

 

В) 
Неправилно застанување при движење наназад 
пред обележаната напречна линија на растојание 
поголемо од едно метро 

30 
 

 
 

3. Полукружно свртување со возило 
 

А) 
Газење со тркалото на возилото на обележаните 
линии и димензионираната површина за 
полукружно свртување 

51 
 

Б) 
Нагло тргнување или гаснење на моторот на 
возилото 

10       
 

В) Неуспешно полукружно свртување со три маневри 51  



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

120 

 
 

4. Паркирање на возило во определена паркинг површина 
 

А) 
Неуспешен обид за паркирање во определената 
паркинг површина (се откажува) 

30 
 

Б) 
Газење со тркалото на возилото преку обележана  
линија на определена паркинг површина или удар 
во столбче - граничник 

51 
 

В) 
Несиметрично паркирање во определена паркинг 
површина  

15 
 

Г) Неуспешно паркирање и по вториот обид 51  

 
5. Тргнување со возилото на нагорнина со употреба на  
    рачна (помошна) кочница-сопирачка 

А) Неупотребување на рачната (помошната) кочница 
–сопирачка 

51 
 

Б) Возилото не може да тргне напред или моторот се 
гаси 

30 
 

В) Враќање на возилото наназад при тргнување  30  

Г) Неуспешно поаѓање и по втор обид 51  

 
Вкупен број на негативни поени:________________ 

 
ИСПИТНА КОМИСИЈА:                                              

 
1. Претседател_______________________              Кандидатот  ___________________ 

овој дел од испитот: 
2. Испитувач_________________________  го положи – не го положи испитот 
                    (непотребното да се прецрта) 

3. Член _____________________________  
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Образец бр.1-б 
 

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ 
за  практичен дел (полигон) од возачкиот испит  

за категорија „А1“, „А2“ и „А“ 
 
 

Кандидатот за возач______________________________________________ 
    (име, име на родител и презиме) 
 

Број на лична карта___________________ издадена од_________________ 
 
Датум на полагање ____________ 20___ година, Испит за категорија_____ 
 

 

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ 
ГРЕШКИ 

НЕГАТИВНИ ПОЕНИ 

Маркирај во полето (X) 

 1. Поаѓање со возилото од место, одржување правец и рамнотежа при 
движење по права линија со должина од 30 м и ширина од 0.25 м со 
промена од прв во втор степен на пренос 

 А) 
Стартување на моторот во работа  со вклучен 
степен на пренос 

20 
 

Б) 
Предвремено, задоцнето  или  нагло пуштање  на 
педалата на спојката или гаснење на моторот 

10       
 

В) 
Неправилно седење и држење на телото на 
возилото (седи искривено или неправилно го 
држи телото-наведнато напред, односно назад) 

20 
 

Г) 

Неправилно изведување на дејствија со раце и 
нозе при менување на степен на пренос (гледа во 
управувачот и рачните команди , односно 
менувачот на степените на пренос) 

10 

      
 

Д) 

Грубо менување на степените на пренос или 
неприлагодување на брзината на движење за 
променување согласно соодветниот степен на 
пренос 

15 

      
 

Ѓ) 
Неменување од прв во втор степен на пренос на 
определената должина 

30 
 

Е) 

Неодржување на правец или рамнотежа при 
движењето (излегува со најмалку едно тркало од 
ширината на обележаната линија или се допира 
со една или обете нозе на коловозната површина) 

51 

 

Ж) 
Не застанување во определениот простор за 
запирање (пред СТОП линијата за запирање со 
предното тркало)  

51 
 

З) 

Неправилно поставување на степенот на пренос 
(неутрална положба) на мотоциклот, слегување 
од него и туркање надвор од просторот на 
обележаната линија  

20 

 

 2. Движење помеѓу осум чунови во обележана површина (лента)  
    со должина од 30 м и ширина од 2 м 

А) 
Помагање со најмалку една нога за одржување на 
правец по траекторија (патека) на движењето, 
односно допирање на коловозната површина 

15 
      

 

Б) Гаснење на моторот при движење 20       
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В) 
Застанување со возилото во просторот на 
обележаната површина 

15       
 

Г) 
Газење или изместување на еден чун од 
предвидените позиции на истите со возилото (со 
нога или со мотоциклот) 

15 
      

 

Д) 
Газење со најмалку едно тркало или 
преминување преку обележаните линии 
(надолжни рабни линии) од определената ширина 

51 
 

Ѓ) 
Непоминување во определените простори помеѓу 
два чуна 

51 
 

 

 
ВОЗЕЊЕ ВО И НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО 

(практичен дел) 
НЕГАТИВНИ ПОЕНИ 

Маркирај во полето (X) 

 1. Знаење и вештина за безбедно управување со возилото 

 А) 
Предвремено, задоцнето или нагло пуштање на 
педалото на спојката 

10       
 

Б) 
Неправилна употреба на командите и менување 
на степените на пренос 

15       
 

В) 
Неправилно држење или вртење на управувачот 
на возилото 

10       
 

Г) 
Неправилна употреба на командите и 
сопирачките на возилото 

10       
 

Д) 
Неправилно ракување или користење на 
командите за светлосно сигнални уреди на 
возилото 

10 
      

 

Ѓ) 
Не го следи сообраќајот околу себе и не ги 
користи возачките ретровизори 

10       
 

Е) 
Неприлагодување на брзината кон состојбата на 
патот и сообраќајот 

15       
 

Ж) 
Неправилно управување со возилото  во кривина 
или раскрсница 

15       
 

З) 
Неправилно управување со возилото на 
надолнина 

10       
 

Ѕ) 
Невнимателно однесување кон другите учесници 
во сообраќајот 

15       
 

И) 

Недржење на правец на движење, страна на 
движење или не се движи во пропишана 
сообраќајна лента за категоријата на 
возилото(мотоциклот) 

51 

 

Ј) 
Неправилно движење со возилото на коловозот, 
во рамките на сообраќајната лента или 
преминување преку работ на коловозот 

51 
 

К) 

Незастанување со возилото при наидување на 
возило означено за организиран превоз на деца 
кое е застанато заради влегување и излегување 
на деца 

51 

 

 
 

2. Примена на правилата и прописите во сообраќајот 
 

А) Движење со брзина над пропишаната 51  

Б) 
Непочитување на правилата за првенство на 
минување 

51 
 

В) 
Непочитување на правилата за првенство на 
минување на возила под придружба и возила со 
право на првенство на минување 

51 
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Г) Непрописно престигнување на колона на возила 51  

Д) Непрописно престигнување или обиколување 15       
 

Ѓ) 
Непропуштање на пешаци на пешачки премин, на 
раскрсница или организирана колона од пешаци 

30       
 

Е) 
Непрописна или неправилна употреба на светла 
во сообраќајот  

10       
 

Ж) 
Непрописно или неправилно држење на 
растојание помеѓу возилата 

10       
 

З) 
Необезбедување странично безбедно растојание 
при движење покрај останатите учесници во 
сообраќајот 

15 
      

 

Ѕ) 
Непочитување на светлосни сообраќајни знаци 
или знаци од униформирано службено лице  

51 
 

И) 
Непочитување на светлосни или звучни 
сообраќајни знаци на патен премин преку 
железничка пруга 

51 
 

Ј) 
Непрописно престројување пред обележана или 
необележана крстосница 

20       
 

К) 
Непрописно свртување на крстосница и 
вклучување на страничен пат или во пропишана 
сообраќајна лента 

20 
      

 

Љ) Непрописно разминување  10       
 

М) 
Непрописна или неправилна употреба на знаци 
за предупредување 

10       
 

 
Вкупен број на негативни поени:______________ 

 
ИСПИТНА КОМИСИЈА:  
 
1. Претседател________________________ Кандидатот_________________ 

овој дел од испитот: 
2. Испитувач__________________________ го положи – не го положи испитот 
                                                                                (непотребното да се прецрта) 

3. Член ______________________________ 
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Образец бр.2 
 

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ 
за втор практичен дел од возачкиот испит       

 

 
Кандидат за возач________________________________________________ 
      (име, име на родител и презиме) 
 

Број на лична карта___________________ издадена од_________________ 
 
Датум на полагање ______________ година, испит за категорија _______/ 
национална категорија „Ф“ 
 
 

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ 
ГРЕШКИ 

НЕГАТИВНИ ПОЕНИ 

Маркирај во полето (X) 

 
 

1. Знаење и вештина за безбедно управување со возилото  
 

 А) 
Предвремено, закаснето или нагло пуштање на 
педалото на спојката  

10       
 

Б) 
Неправилна употреба на помошна (рачна) 
кочница  

10       
 

В) Неправилно менување на степените на пренос  15       
 

Г) 
Неправилно држење или вртење на управувачот 
(воланот) на возилото 

10       
 

Д) Неправилна употреба на работната кочница  10       
 

Ѓ) 
Недржење на страна или правец на движење на 
возилото 

51 
 

Е) 
Неправилно управување на возилото во кривина 
или раскрсница  

15       
 

Ж) Удирање со возилото во работ на коловозот  51  

З) 
Неправилно управување со возилото на 
надолнина  

10       
 

Ѕ) 
Неправилно ракување или користење на команди 
за светлосно-сигнални уреди  

10       
 

И) 
Неследење на сообраќајот и некористење на 
возачкитете огледала  

10       
 

Ј) 
Неприлагодување на брзината  кон состојбата на 
патот и сообраќајот  

20       
 

К) 
Невнимателно однесување кон другите учесници 
во сообраќајот  

15       
 

Л) 
Непочитување на првенство на минување на 
крстосница регулирана со сообраќајни знаци  

51 
 

Љ) 

Незастанување на возилото при наидување на 
возило означено за организиран превоз на деца 
кое е застанато заради влегување и излегување 
на деца 

51 

 

 
 

2. Примена на правилата и прописите во сообраќајот 
 

А) Движење со неприлагодена брзина 30       
 

Б) 
Непочитување на правилата за првенство на 
минување  

51 
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В) 
Непочитување на правилата за првенство на 
минување на возила под придружба и возила со 
право на првенство на минување 

51 
 

Г) Непрописно престигнување на колона на возила   51  

Д) Непрописно престигнување или обиколување   15       
 

Ѓ) 
Непропуштање на пешаци на пешачки премин, на 
раскрсница или организирана колона  од пешаци  

30       
 

Е) 
Непрописна или неправилна употреба на светла 
во сообраќајот 

10       
 

Ж) 
Непрописно или неправилно држење на 
растојание меѓу возилата  

10       
 

З) 
Необезбедување странично безбедно растојание 
при движење покрај останатите учесници во 
сообраќајот 

15 
      

 

Ѕ) 
Непочитување на светлосни сообраќајни знаци 
или знаци од униформирано службено лице  

51 
 

И) 
Непочитување на светлосни или звучни 
сообраќајни знаци на патен премин преку 
железничка пруга  

51 
 

Ј) 
Непрописно престројување пред обележана или 
необележана крстосница  

20       
 

К) 
Непрописно свртување на крстосница и 
вклучување на страничен пат или во пропишана 
сообраќајна лента 

20 
      

 

Л) Непрописно разминување  10       
 

Љ) 
Непрописна или неправилна употреба на знаци 
за предупредување  

10       
 

М) Непочитување на останати сообраќајни знаци 20       
 

 
Вкупен број на негативни поени:____________________ 

 
ИСПИТНА КОМИСИЈА:   
 
1. Претседател________________________ Кандидатот ___________________ 

овој дел од испитот: 
2. Испитувач___________________________         го положи – не го положи испитот 
                                                                                 (непотребното да се прецрта) 

3. Член ________________________________ 
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7.6. НАДЗОР НАД РАБОТА НА ИСПИТЕН ЦЕНТАР И ОДЗЕМАЊЕ  
       НА ЛИЦЕНЦА  
 

Надзор над работата на испитен центар, во однос на 
исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на 
спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач и водењето на 
евиденциите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон врши Министерството за внатрешни работи. Министерството 
за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата на 
испитниот центар, ако: 

- финансиските обврски утврдени со овој закон не ги намирува 
со уплати на сметки на надлежните институции; 

- против него е поведена постапка за стечај или ликвидација и 
- престанал да работи врз основа на судска одлука. 
Во случај кога при вршење на надзорот се утврди дека 

испитниот центар не ги исполнува пропишаните услови за работа, не 
била спроведена соодветна постапка за полагање возачки испит на 
кандидат за возач или несоодветно ги води и чува евиденциите 
утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон 
и доколку постапува спротивно на одредбата од овој закон, 
Министерството за внатрешни работи со решение ќе забрани 
спроведување на возачки испит на кандидат за возач во времетраење 
од 30 дена, во кој рок испитниот центар треба да ги отстрани утврдените 
недостатоци. 

Кога при вршењето на повторен надзор се утврди дека 
испитниот центар не ги отстранил утврдените недостатоци во 
предвидениот рок, Министерството за внатрешни работи со решение 
ќе му ја одземе лиценцата на испитен центар. Во случај кога при 
вршење на надзорот ќе се утврди дека испитниот центар издал 
уверение за положен возачки испит за кандидат за возач без да 
спроведе соодветна постапка утврдена со овој закон, Министерството 
за внатрешни работи со решение ја одзема лиценцата за испитен 
центар. 

Испитниот центар не може да спроведува возачки испит за 
кандидат за возач во периодот додека трае забраната. Во случај кога 
е одземена лиценцата за испитен центар, Министерството за внатрешни 
работи по службена должност го известува Централниот регистар. 
Решението е конечно и против него може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд. Поведувањето на управниот спор не го одлага 
извршувањето на решението. 
 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
претседателот на комисијата, испитувачот по наставна програма 
сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и на испитувачот по 
наставна програма управување со возило (практичен дел) не го 
спровеле возачкиот испит на начин утврден со овој закон и прописите 
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донесени врз основа на овој закон, Министерството за внатрешни 
работи со решение ќе им ги одземе соодветните лиценци кои ги 
поседуваат. 

Во случај кога при вршењето на надзорот се утврди дека 
раководителот и контролорот на испитниот центар, согласно 
делокругот на нивната организациска надлежност утврдена во актот за 
организација и работа, овозможиле возачкиот испит да се спроведе 
спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон, Министерството за внатрешни работи со решение ќе им 
ги одземе соодветните лиценци кои ги поседуваат. 

Министерството за внатрешни работи на раководителот на 
испитниот центар и претседателот на комисијата со решение ќе им ја 
одземе лиценцата која ја поседуваат за делот од испитот кој не е 
спроведен согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон. Решението е конечно и против него може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд. 
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8. ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ 
РАБОТИ ВО АВТОШКОЛА И ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

И НА ИСПИТ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР 
 
8.1. СТРУЧЕН ИСПИТ  

 
Кандидатите за вршење работи на предавач и возач-инструктор 

во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од 
сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по 
наставна програма од управување со возило (практичен дел) во 
испитен центар, треба да положат стручен испит за оспособеност за 
работа. 

Стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-
инструктор во автошкола се врши согласно Програма за проверка на 
стручно оспособување за добивање на лиценца за оспособување на 
кандидат за возач. 

Стручниот испит за вршење работи на контролор, испитувач 
по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) 
и испитувач по наставна програма управување со возило (практичен 
дел) во испитен центар се врши согласно со Програма за проверка на 
знаење на кандидат за возач. 

Стручниот испит се полага пред комисија формирана од страна 
на министерот за внатрешни работи која е составена од претседател 
и два члена, кои имаат најмалку десет години работно искуство во 
областа на сообраќајот. 

На кандидатите кои успешно го положиле стручниот испит 
комисијата им издава уверение за положен испит. Министерството за 
внатрешни работи води евиденција на издадени уверенија за положен 
стручен испит, која содржи: реден број, датум на полагање на стручниот 
испит, датум на издавање на уверението, лично име, адреса на 
живеалиште, број на лична карта и забелешка. Податоците содржани 
во евиденцијата се чуваат трајно. 

На лицата, врз основа на издаденото уверение, по поднесено 
барање, Министерството за внатрешни работи им издава лиценца за 
работа во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. За издавање 
на лиценцата за работа, лицата плаќаат надоместок за трошоци во 
висина на реално направените трошоци за нејзиното издавање. 

Кандидатот кој не го положил испитот ќе се упати на повторно 
полагање во рок од 30 дена од денот на добивање на резултатите од 
испитот. Во периодот до повторно полагање на стручниот испит кандидатот 
нема право да извршува работи за кои е потребен стручен испит. 
Трошоците за повторно полагање на стручниот испит се на товар на 
барателот. 

Стручниот испит го полага лице кое ги исполнува условите врз 
основа на кои му е одобрено барањето за полагање на стручниот 
испит. 
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Стручниот испит се состои од теоретски дел со кој се проверува 
теоретското знаење на кандидатите, се полага писмено по електронски 
пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање 
на електронски тест на компјутер. Базите на прашања за стручниот 
испит ги изготвуваат двајца универзитетски професори од областа на 
патниот сообраќај и претставници на Министерството за внатрешни 
работи со најмалку десет години работно искуство од областа на 
патниот сообраќај. Прашањата од испитот ги верификува Комисија за 
полагање на стручниот испит која воедно врши и ревизија и ажурирање 
на базите на прашања најмалку еднаш годишно и истите се објавуваат 
на веб страницата на Министерството за внатрешни работи. 

Стручните и административните работи за потребите на 
спроведување на стручниот испит ги врши Министерството за внатрешни 
работи, а испитот се спроведува во правно лице избрано од 
министерот за внатрешни работи и регистрирано во Централниот 
регистар. 

При ревизија, Комисијата особено ги има предвид измените на 
прописите на кои се засновани прашањата, бројот на кандидати кои ги 
одговориле, успешноста во одговарањето на истите, како и други 
критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на 
базата на прашања за стручниот испит. Членовите на Комисијата 
имаат право на паричен надоместок што го определува министерот 
за внатрешни работи. Годишниот паричен надоместок не го надминува 
износот од три просечни месечни плати исплатени во Република 
Северна Македонија за претходната година објавени од Државниот 
завод за статистика. 

На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на 
стручниот испит, му се определува времето и местото за полагање на 
испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред 
полагање на испитот. На кандидатот му се овозможува да започне да 
го полага стручниот испит во првиот нареден термин од денот на 
одобреното барање за полагање на испитот. Стручниот испит се полага 
во просторија за полагање на испит, посебно опремена со материјално- 
техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање 
на полагањето. Јавноста се информира за датумот и времето на 
полагањето на стручниот испит најмалку три дена пред одржувањето 
на испитот. Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се 
емитува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, а 
ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од 
одржаниот испит се поставува на веб страницата на Министерството 
за внатрешни работи. 

Правното лице кое го спроведува стручниот испит треба да ги 
исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката 
опременост на просториите за полагање на стручен испит. 

Во просторијата за полагање на стручниот испит, за време на 
полагањето присутни се двајца претставници од комисијата за 
полагање на испитот, еден претставник од Министерството за 
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информатичко општество и администрација (информатичар) и еден 
претставник од Владата на Република Северна Македонија на предлог 
на Канцеларијата на претседателот на Владата. 

 
Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, претставник 

од Министерството за внатрешни работи кој го организира испитот го 
утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта. 

На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит не 
му се дозволува користење на закон и подзаконски прописи, мобилен 
телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички 
средства, претходно подготвени предмети и слично. На кандидатот за 
време на полагањето на стручниот испит не му се дозволува да 
контактира со други кандидати или лица освен со информатичарите,  
во случај доколку има технички проблем со компјутерот. Доколку 
кандидатот при полагањето на стручниот испит постапува спротивно 
од наведеното нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот 
во тој утврден термин. Во овој случај се смета дека кандидатот не го 
положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за 
полагање на стручниот испит. 

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 
пет минути стручниот испит продолжува, а доколку не бидат отстранети 
во овој рок, стручниот испит само за тој кандидат се прекинува и ќе се 
одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на 
испитот. Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат 
отстранети во рок од пет минути, стручниот испит се прекинува за 
сите кандидати коишто го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од 
најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот. 

Овластените претставници од Министерството за внатрешни 
работи кои го организираат испитот, за време на полагањето на стручниот 
испит не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во 
непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во 
случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се 
задржат подолго од пет минути. 

Испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 
50 прашања со три опции за заокружување од кои една е точна, една 
е слична и една не е точна. 

Полагањето на стручниот испит се врши со одговарање на 
определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на 
компјутер. Прашањата од тестот зависно од тежината се вреднуваат со 
поени определени во тестот. Прашањата содржани во тестовите за 
полагање на стручниот испит и нивните одговори се чуваат во 
единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит во 
Министерството за информатичко општество и администрација. 
Електронскиот систем содржи и јавно достапна база од најмалку 100 
прашања за секоја област. Во електронскиот систем е содржано и 
посочување на прописите и литературата во кои се содржани 
одговорите на прашањата од испитот. Бројот на прашања и практични 
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примери во базите се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2016 
година. Резултатите од полагањето на стручниот испит според овој 
закон му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал 
испитот, веднаш по неговото завршување. 

На денот на полагањето на стручниот испит претставник на 
Министерството за внатрешни работи на кандидатот му дава пристапен 
код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот 
систем. По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски 
тест за испитот, компјутерски генериран, чија содржина по случаен 
избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од базата. 
Стручниот испит содржи упатство за начинот на решавање на истиот, 
за кое претставник на Министерството за внатрешни работи дава 
појаснување, пред да започне полагањето на испитот. Електронскиот 
систем за полагање на стручниот испит не може да дозволи постоење 
на идентична содржина на електронски тест за испитот во еден термин 
за повеќе од еден кандидат. 

Во случај на спреченост за спроведување на стручниот испит, 
поради причини што доведуваат до техничка неможност за 
функционирање на електронскиот систем, полагањето на стручниот 
испит се прекинува. Доколку причините  се отстранат во рок од 60 
минути од прекинувањето на стручниот испит, истиот продолжува 
веднаш по нивното отстранување. Доколку причините не се отстранат 
во рокот, полагањето на стручниот испит се презакажува за друг 
термин. 

Вкупното траење на времето определено за одговарање на 
прашањата од тестот за полагање на стручниот испит изнесува 120 
минути. Се смета дека стручниот испит го положил оној кандидат кој 
со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од 
вкупниот број предвидени позитивни поени. 

На кандидатите кои го положиле стручниот испит им се издава 
уверение за положен испит во рок од 15 дена од денот на полагањето 
на испитот. На барање на кандидатот кој полагал стручен испит, 
Министерството за внатрешни работи го информира за направените 
грешки во тестот за полагање на стручниот испит, со овозможување на 
непосреден увид во тестот. 

Материјалите од одржаните испити, хартиените верзии од 
тестовите, решение за одбивање за полагање на стручниот испит и 
специмените (примероците) за проверка на точноста на одговорите на 
тестот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството 
за внатрешни работи. 

Министерот за внатрешни работи формира Комисија за 
ревизија на одржаните стручни испити, која во својата работа ги 
користи материјалите и во која, покрај претставник од Министерството 
за внатрешни работи, членуваат и претставник од Комисијата за 
верификација и полагање на испитот и информатичар од Министерството 
за информатичко општество и администрација определен од Владата 
на Република Северна Македонија. 
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Комисијата се состанува најмалку еднаш годишно и врши 
ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита 
одржани во тековната година. 

Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на 
спроведување на испитот одржан во последните пет години до денот 
на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на 
примената на овој закон. 

Во случај кога Комисијата за ревизија на одржаните испити 
утврди неправилности во спроведувањето на стручниот испит од 
страна на кандидатите, предлага одземање на уверението издадено 
за положен стручен испит. 

Министерството за внатрешни работи во рок од три дена од 
приемот на предлогот донесува решение за одземање на уверението 
издадено за положен испит. Против решението од ставот (6) на овој 
член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 
дена од приемот на решението. 

Трошоците за полагањето на стручен испит и за издавање на 
лиценца се на товар на кандидатот во висина на реално направените 
трошоци за проверката на стручноста на кандидатот. Реално направени 
трошоци за проверка на стручноста на кандидатот се: 

- трошоците за издавање на лиценца; 
- надоместок за членовите на комисиите и 
- слични трошоци во врска со спроведувањето на стручниот 

испит. 
Трошоците се уплатуваат на посебна сметка на сопствени 

приходи на Министерството за внатрешни работи. Ако трошоците не 
се уплатени на сметка на Министерството за внатрешни работи 
најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на испитот, 
на кандидатот не му се дозволува полагање на испитот. Ако кандидатот 
во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага 
испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон. 

 
 
8.2. ИСПИТ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР 
 

Испитите за возач-инструктор се полагаат во овластена 
образовна институција, пред испитна комисија формирана од министерот 
за образование и наука. За спроведените испити, образовната 
институција води евиденција согласно со закон. На лицето кое ги 
положило испитите за возач-инструктор овластената образовна 
институција му издава диплома за завршено специјалистичко 
образование за занимање возач-инструктор. 

Врз основа на дипломата и по поднесено барање, 
Министерството за внатрешни работи издава дозвола за возач-
инструктор, според местото на живеење на лицето, со рок на важење 
од пет години. Дозволата се издава во рок од 15 дена од денот на 
приемот на барањето. Во дозволата се впишуваат категориите на 
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возила за кои кандидатот има положено испити за возач-инструктор. 
Министерството за внатрешни работи води евиденција на издадени 
дозволи за возач-инструктор, во хартиена и во електронска форма. 
Евиденцијата ги содржи следните податоци: реден број, лично име, 
име на родител, датум и место на раѓање, единствен матичен број на 
граѓанинот, ознака на категориите на возила со кои возачот-инструктор 
има право да управува, датум и место на полагање на возачки испит и 
забелешки. 

Дозволата за возач-инструктор престанува да важи: 
- со истекот на рокот на нејзината важност; 
- во случаите во кои е предвидено престанување на важност на 

возачката дозвола за категоријата за која е изречена прекршочната 
санкција и 

- во случај кога е изречена прекршочна санкција забрана за 
управување со моторно возило за категоријата за која е изречена 
прекршочната санкција сметано од денот на впишување на истата. 
 

Одземање на дозвола за возач-инструктор 
 

Дозволата за возач-инструктор ќе се одземе во случаите кога е 
утврдено дека полагањето е извршено врз основа на лажна исправа, 
неточни податоци во пријавата за полагање или испитот е спроведен 
спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. Дозволата ќе се одземе и во случај на правосилна 
судска одлука за кривично дело загрозување на безбедноста во 
сообраќајот, како и во случаите кога на возач-инструктор ќе му се 
изрече казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење 
професија, дејност или должност. Решението за одземање на дозволата 
за возач-инструктор го донесува Министерството за внатрешни работи. 
Решението е конечно и против истото може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд. 
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9. ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ 
 

Возачка дозвола се издава на барање на лице кое ги исполнува 
условите утврдени со закон. По барањето за издавање на возачка 
дозвола, Министерството за внатрешни работи издава возачка дозвола 
во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна 
на лицето кое ги исполнува условите утврдени со овој закон. По 
исклучок, во случај кога барањето е поднесено во итна постапка, 
Министерството за внатрешни работи издава возачка дозвола во рок 
од два работни дена од денот на поднесувањето на барањето од 
страна на лицето кое ги исполнува условите утврдени со овој закон. 

Одредбите не се применуваат во постапката за издавање на 
возачка дозвола на странец. 

 (1) Возачката дозвола се издава за управување со моторни и 
приклучни возила кои се распоредуваат во категориите „АМ”, „А1”, „А2”, 
„А”, „Б”, „БЕ”, „Ц1”, „Ц1Е”, „Ц”, ,„ЦЕ”, „Д1”, „Д1Е”, „Д” и „ДЕ” и во 
националните категории „Ф”, „Г” и „Т”. 

(2) Во категоријата „АМ” спаѓаат мопеди, мотокултиватор, 
односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не 
надминува 45 km/h и лесни четирицикли. 

3) Во категоријата „А1” спаѓаат мотоцикли чија работна 
зафатнина на моторот не е поголема од 125 см³ и чија сила на моторот 
не е поголема од 11 kw и соодносот на јачината на моторот и масата 
на возилото не надминува 0.1 kw/kg, како и трицикли со моќност помала 
од 15 kw. 

(4) Во категоријата „А2” спаѓаат мотоцикли со или без бочна 
приколка, сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот меѓу 
јачината на моторот и масата на возилото не е поголем од 0.2 kw/kg, 
но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност. 

(5) Во категоријата „А” спаѓаат мотоцикли со или без бочна 
приколка, како и трицикли со моќност поголема од 15 kw. 

(6) Во категоријата „Б” спаѓаат моторните возила чија најголема 
дозволена маса не надминува 3.500 kg, кои немаат повеќе од осум 
седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои можат да се 
придодадат приклучни возила, чија најголема дозволена маса не 
надминува 750 kg согласно со прописите од областа на единечно 
одобрение на возило. Моторните возила од оваа категорија можат да 
се комбинираат со приклучни возила со најголема дозволена маса 
поголема од 750 kg, под услов најголемата дозволена маса на 
комбинацијата на возила да не надминува 4.250 kg. 

(7) Во категоријата „БЕ” спаѓаат комбинација на возила влечени 
од страна на возило од категорија „Б”, при што најголема дозволена 
маса на приклучното возило не надминува 3.500 kg согласно со 
прописите од областа на единечно одобрение на возила. 

(8) Во категоријата „Ц1” спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат 
во категориите „Д1” или „Д”, чијашто најголема дозволена маса е поголема 
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од 3.500 kg, но помала од 7.500 kg, кои се конструирани за пренос на 
не повеќе од осум патници покрај возачот. Моторните возила од оваа 
категорија можат да се комбинираат со приколка со најголема дозволена 
маса помала од 750 kg. 

(9) Во категоријата „Ц1Е” спаѓа група на возила влечени од 
страна на возило од категорија „Ц1” и чија најголема дозволена маса 
на приклучно возило е поголема од 750 kg, притоа групата да не 
надминува 12.000 kg, како и група на возила влечена од страна на 
возило од категорија „Б” чија најголема дозволена маса на приколка 
надминува над 3.500 kg, без притоа групата на возила да не надминува 
12.000 kg согласно со прописите од областа на единечно одобрение на 
возила. 

(10) Во категоријата „Ц” спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат 
во категориите „Д1” или „Д”, чија најголема дозволена маса надминува 
3.500 kg, а кои се конструирани за превоз на не повеќе од осум патници 
покрај возачот и истите може да се комбинираат со приколка чија 
најголема дозволена маса е помала од 750 kg. 

(11) Во категоријата „ЦЕ” спаѓаат група на возила влечени од 
страна на возило кое припаѓа во категорија „Ц”, на кое може да биде 
придодадено приклучно возило чија најголема дозволена маса е 
поголема од 750 kg согласно со прописите од областа на единечно 
одобрение на возила. 

(12) Во категоријата „Д1” спаѓаат моторни возила за превоз на 
лица кои покрај седиштето на возачот имаат повеќе од осум, но не 
повеќе 16 седишта и чија вкупна должина не надминува осум метри и 
може да се комбинира со приколка чија најголема дозволена маса на 
приколката е помала од 750 kg. 

(13) Во категоријата „Д1Е” спаѓаат група на возила влечени од 
страна на возило кое спаѓа во категоријата „Д1” со најголема доозволена 
маса на приколката поголема од 750 kg согласно со прописите од 
областа на единечно одобрение на возила. 

14) Во категоријата „Д” спаѓаат моторни возила за превоз на 
патници кои имаат повеќе од осум седишта, покрај седиштето на 
возачот и може да се комбинираат со приколка чија најголема дозволена 
маса е помала од 750 kg. 

(15) Во категоријата „ДЕ” спаѓаат група на возила влечени од 
страна на возило од категорија „Д” чија најголема дозволена маса на 
приколката е поголема од 750 kg согласно со прописите од областа на 
единечно одобрение на возила. 

(16) Во национална категорија „Ф” спаѓаат трактори со или без 
тракторски приколки. Со дозволата за управување на возилата од оваа 
национална категорија, може да се управуваат и возилата кои спаѓаат 
во националната категорија „Г”. 

(17) Во национална категорија „Г” спаѓаат мобилни машини. Со 
дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, 
може да се управуваат и мотокултиватори. 

(18) Во национална категорија „Т” спаѓаат трамваи. 
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(19) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„А1” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категоријата „АМ”. 

(20) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„А” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категориите „АМ”, „А1” и „А2”. 

(21) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„А2” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категориите „АМ” и „А1”. 

22) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„Б” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категоријата „АМ” и националните категории „Ф “ и „Г”. 

(23) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„Б” може да управува и со трицикли чија јачина на мотор не поминува 
15 кw, откако ќе наполни 21 година како и со четирицикли. 

(24) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„Ц1” има право да управува со моторни возила кои спаѓаат во 
категориите „АМ” и „Б” и националните категории „Ф “ и „Г”. 

(25) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите 
„Ц1Е”, „ЦЕ”, „Д1Е” и „ДЕ” има право да управува и со моторни возила 
кои спаѓаат во категоријата „БЕ”. 

(26) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„Ц” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите 
„АМ”, „Б”, „Ц1” и националните категории „Ф “ и „Г”. 

(27) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„ЦЕ” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категоријата „ДЕ”, доколку поседува возачка дозвола од категоријата 
„Д”. 

(28) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата 
„Д” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категориите „АМ”, „Б”, „Ц1”, „Ц” и „Д1” и националните категории „Ф” и 
„Г”. 

(29) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите 
„ЦЕ” и „ДЕ” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во 
категориите „Ц1Е” и „Д1Е”. 

(30) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите 
„Б”, „Ц1”, „Ц”, „Д1” и „Д” има право да управува и со моторни возила        
со приклучна приколка, доколку вкупната маса не надминува над 750 
kg. 

 
Возачка дозвола издава Министерството за внатрешни работи 

според живеалиштето на граѓанинот, односно престојувалиштето    
на странецот кој има одобрен престој од најмалку шест месеци. 
Барањето за издавање на возачка дозвола граѓанинот лично го 
поднесува во надлежната организациска единица на Министерството 
за внатрешни работи според подрачјето на кое граѓанинот има 
живеалиште. 
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По исклучок, барањето за издавање на возачка дозвола 
граѓанинот лично го поднесува во надлежната организациска единица 
на Министерството за внатрешни работи според пријавеното 
престојувалиште, а по претходна најава на граѓанинот за местото на 
поднесување на барањето. 
 

Возачката дозвола се издава со рок на важење од десет 
години, а на лицата постари од 70 години, со рок на важење до три 
години. По исклучок, возачка дозвола за категориите „Ц1”, „Ц1Е”, „Ц”, 
„ЦЕ”, „Д1”, „Д1Е”, „Д”, „ДЕ” и „Т” се издава со рок на важење до пет 
години. Рокот на важење на возачката дозвола се смета од денот на 
нејзиното издавање. На лицата кои во време на издавањето на 
возачката дозвола имаат повеќе од 65 години возраст, возачка дозвола 
им се издава со рок на важност до денот на навршувањето на 70 
години возраст. Возачка дозвола може да се издаде или нејзината 
важност може да се ограничи и на рокови пократки од утврдените, врз 
основа на наодот и мислењето на здравствената установа, содржани 
во уверението за здравствената и психофизичката способност на 
лицето. 

 Во возачката дозвола се запишуваат сите категории на возила 
со кои возачот има право да управува. Возачот има право да управува 
само со моторно возило од онаа или од оние категории што се 
запишани во возачката дозвола. 

Возачка дозвола се издава на образец чија форма, содржина, 
боја, вид и квалитет на материјалот се еднообразни за територијата на 
Република Северна Македонија. Образецот на возачката дозвола се 
печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски 
јазик и неговото писмо. Податоците во образецот на возачката дозвола 
се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
основно латинично писмо (ICAO Doc.9303). На граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, 
образецот на возачката дозвола се печати и податоците во него се 
запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува 
граѓанинот. На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот 
јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име што се 
внесуваат во возачката дозвола се запишуваат на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо, на јазикот и писмото што го употребува 
граѓанинот и на основно латинично писмо (ICAO Doc.9303). Во образецот 
на возачката дозвола, редните броеви со кои се нумерирани рубриките 
во кои се запишуваат податоците и интернационалните ознаки  
(кодови) за категориите на возила за кои важи возачката дозвола, 
можните ограничувања од здравствени причини за возачот, како и 
интернационалната ознака (код) на Република Северна Македонија, се 
отпечатени на основното латинично писмо (ICAO Doc.9303). 
 

При издавањето на возачка дозвола, Министерството за 
внатрешни работи на возачот му издава и возачка книшка за 
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запишување на негативни бодови за сторени прекршоци, како и 
прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило 
согласно со одредбите од овој закон. Возачката книшка се издава на 
образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот се 
еднообразни за територијата на Република Северна Македонија. 
Образецот на возачката книшка се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и податоците во него се запишуваат на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. На граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно 
лично барање, образецот на возачката книшка се печати и податоците 
во неа се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го 
употребува граѓанинот. На граѓаните кои зборуваат јазик различен од 
службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име 
што се внесуваат во возачката книшка се запишуваат на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот и писмото што го 
употребува граѓанинот. 

Возачката дозвола се подигнува лично од граѓанинот, кој 
притоа е должен да ја предаде старата возачка дозвола на 
Министерството за внатрешни работи заради поништување со 
перфорирање (дупчење). Поништената возачка дозвола се враќа на 
возачот. По барањето, возачката дозвола се подига во било која 
надлежна организациска единица на Министерството за внатрешни 
работи според пријавеното престојувалиште на граѓанинот, по претходна 
најава на граѓанинот за местото на подигање на возачката дозвола. 

 Возач на моторно возило кој ќе го промени личното име, 
живеалиштето односно престојувалиштето, е должен во рок од 15 дена 
да извади возачка дозвола. 

 Возачот на моторно возило, е должен да бара издавање на 
нова возачка дозвола кога истата е изгубена, уништена или оштетена 
на начин што оневозможува нејзино користење. Возачката дозвола се 
издава со рок на важност како и изгубената, уништената, односно 
оштетената возачка дозвола. Губењето на возачката дозвола од 
страна на сопственикот се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 На возачот кому му е издадена возачка дозвола на Република 
Северна Македонија за управување со моторно возило, по негово 
барање може да му се издаде и меѓународна возачка дозвола. 
Меѓународната возачка дозвола се издава со рок на важност од три 
години од денот на нејзиното издавање, односно со рок на важност до 
денот на важење на возачката дозвола, доколку истекот на нејзината 
важност е помалку од три години. Меѓународните возачки дозволи ги 
издава Министерството за внатрешни работи или правно лице за 
вршење на технички преглед на возила овластено од Министерството 
за внатрешни работи кое ги исполнува условите во поглед на 
соодветен стручен кадар, просторно и материјално-технички услови. 
Меѓународната возачка дозвола се издава на образец чија форма, 
содржина, боја, вид и квалитет на материјалот е согласно со 
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Меѓународната конвенција за патен сообраќај и истите се еднообразни 
за територијата на Република Северна Македонија. Образецот го 
изработува Министерството за внатрешни работи. Податоците во 
образецот на меѓународната возачка дозвола се запишуваат на 
основното латинично писмо (ICAO Doc.9303). Меѓународна возачка 
дозвола не може да му се издаде на возач на кого му е изречена 
прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, за 
периодот додека трае забраната. Меѓународната возачка дозвола 
издадена во Република Северна Македонија, не може да се користи за 
управување со моторни возила на територијата на Република Северна 
Македонија. Висината на цената на образецот на меѓународната 
возачка дозвола што Министерството за внатрешни работи ќе го 
издава на овластените правни лица за вршење технички преглед  ја 
утврдува министерот за внатрешни работи со решение. 

 
 За издадените меѓународни возачки дозволи Министерството 

за внатрешни работи и овластеното правно лице за нивно издавање се 
должни да водат регистар во хартиена и во електронска форма. 
Регистарот ги содржи следниве податоци: реден број, име и презиме, 
датум и место на раѓање на возачот, живеалиште и адреса, категорија 
на моторно возило за кое е издадена возачката дозвола, регистарски 
број, датум и орган кој ја издал возачката дозвола и сериски број на 
меѓународната возачка дозвола. Податоците содржани во регистарот 
се чуваат трајно. 
 

 Кога управува со моторно возило, возачот е должен кај себе да 
има важечка возачка дозвола и возачка книшка и истите е должен да 
ги покаже на барање на полициски службеник. 

Сопственикот односно носителот на правото на користење на 
возило, не смее да го даде возилото на управување на лица кои не ги 
исполнуваат условите за управување со моторно возило, на лица кои 
се уморни, болни, под дејство на лекови или опојни дроги и 
психотропни супстанци, ниту на лицето кое нема право да управува со 
моторно возило, односно на лицето кое нема право да управува со 
категоријата моторни возила во која спаѓа тоа возило. Сопственикот, 
односно носителот на правото на користење на возило, е должен на 
барање на полициски службеник, да даде податоци за идентитетот на 
лицето на кое му го дал возилото на управување. Сопственикот, 
односно носителот на правото на користење на возилото, може да го 
даде возилото на управување на лице државјанин на Република 
Северна Македонија да го изнесе надвор од границите на Република 
Северна Македонија, само врз основа на одобрение за управување 
на туѓо моторно возило во странство издадено од сопственикот, 
односно носителот на правото на користење на возилото, преку 
овластено правно лице за вршење на технички преглед. 

По исклучок, сопственикот на возилото може да го даде 
возилото на управување на лице странец кој законски престојува во 
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Република Северна Македонија да го изнесе надвор од границите на 
Република Северна Македонија, само врз основа на одобрение за 
управување на туѓо моторно возило во странство издадено од 
сопственикот на возилото, преку овластено правно лице за вршење 
технички преглед на возила. 

Возило во сопственост на странско правно лице со седиште во 
Република Северна Македонија, може да биде дадено на управување 
на лице странец, кој законски престојува во Република Северна 
Македонија, да го изнесе надвор од границите на Републиката, врз 
основа на доказ за регулиран законски престој и одобрение за 
управување со туѓо моторно возило во странство издадено од 
одговорното лице во правното лице со седиште во Република Северна 
Македонија, заверено на нотар, преку овластено правно лице за 
вршење технички преглед на возила. Оваа одредба од законот се 
однесува само за моторни возила од категоријата М1 (патнички 
моторни возила). 
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10. ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА КАНДИДАТ ЗА 
ВОЗАЧ И НА ВОЗАЧ 

 
 Кандидатите за возачи на моторни возила се должни пред 

почетокот на обуката да се подложат на здравствен преглед. На 
здравствениот преглед се утврдува дали кандидатот за возач или 
возачот ја има потребната здравствена и психофизичка способност     
за управување со моторни возила. Здравствениот преглед го             
врши здравствена установа. За извршениот здравствен преглед, 
здравствената установа издава уверение за здравствена и психофизичка 
способност за управување со моторни возила. Возачите на моторни 
возила се должни да се подложат и на контролни здравствени 
прегледи. 

Здравствената установа задолжително треба да ги исполнува 
пропишаните критериуми во однос на кадарот и опремата за вршење 
на прегледите за здравствена и психофизичка способност на кандидатите 
за возачи и возачи на моторно возило. Исполнувањето на критериумите 
го утврдува Министерството за здравство. Здравствената установа води 
евиденција за извршените прегледи и за издадените уверенија за 
здравствена и психофизичка способност за управување со моторно 
возило. 

Уверението за здравствена и психофизичка способност на 
возач и на кандидатот за возач не смее да биде постаро од 18 месеци 
во следните случаи: 

- во времето на оспособување со моторно возило; 
- при полагање на возачки испит; 
- кога се поднесува барање за издавање на возачка дозвола за 

првпат и кога се поднесува барање за продолжување на важноста на 
возачката дозвола за категориите: „Ц1“, „Ц1E“, „Ц“, „ЦE“, „Д1“, „Д1E“, 
„Д“, „ДE“ и „T“; 

- кога се врши заверка на нова категорија во возачката дозвола; 
- кога возачот на моторното возило навршил 70 години возраст; 
- при секое продолжување на важноста на дозволата за возач-

инструктор; 
- при запишување на нова категорија во дозволата за возач-

инструктор и 
- кога на возачот на моторно возило му е издадена возачка 

дозвола со пократок рок на важност заради здравствена состојба. 
 

 На контролен здравствен преглед задолжително подлежи: 
- возач кој управува со моторно возило со кое се врши јавен 

превоз, во временски интервали кои што не можат да бидат подолги 
од три години; 

- возач на кого му е издадена возачка дозвола за управување со 
моторни возила од категориите „Ц”, „Ц1”, „ЦЕ”, „Ц1Е”, „Д”, „Д1”, „ДЕ”, „Д1Е” 
и „Т” пред секое продолжување на важноста на возачката дозвола; 
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- возач на моторно возило на кого му е издадена дозвола со 
пократок рок на важност заради здравствената состојба; 

- возач на моторно возило кој наполнил 70 години возраст, во 
временски интервали кои не можат да бидат подолги од три години и 

- возач-инструктор пред секое продолжување на важноста на 
дозволата за возач-инструктор. 

 На контролен здравствен преглед се упатува возач на 
моторно возило, за кого основано ќе се посомнева дека од 
здравствени причини повеќе не е способен безбедно да управува со 
моторно возило од оние категории за кои му е издадена возачката 
дозвола. Барање за упатување на контролен здравствен преглед може 
да поднесе Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, 
судот, како и правното или физичкото лице каде возачот е вработен 
како возач. 

 Во вршењето на контролниот здравствен преглед задолжително 
учествува лекар специјалист за болеста поради која возачот се 
упатува на лекарски преглед. Ако на контролниот здравствен преглед 
се утврди дека возачот е здравствено и психофизички способен, 
трошоците на прегледот се на товар на субјектот по чие барање истиот 
е упатен на преглед. 

 Ако при здравствен преглед на кандидатот за возач или возач 
на моторно возило, се утврди дека постои здравствена или психофизичка 
неспособност за управување со овие возила, ќе се смета дека возачот 
не е способен за управување со возило, додека поинаку не биде 
утврдено од посебна комисија, што ја формира министерот за 
здравство. Комисијата одлучува и по жалбите изјавени против 
уверенијата за здравствена и психофизичка способност. 
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11. ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Полицискиот службеник може да го подложи возачот или 
возачот-инструктор на испитување со помош на соодветни средства и 
апарати (алкомер и друго) или да го одведе на стручен преглед заради 
проверување дали има алкохол во организмот или дали покажува 
знаци на алкохолна растроеност, односно дали се наоѓа под дејство на 
опојни дроги, психотропни супстанци или на други лекови на кои е 
означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на 
возењето. Возачот или возачот-инструктор е должен да се подложи на 
испитувањето, односно на стручниот преглед на кој е упатен. 

Анализа на крвта или на урината се врши кај возачот или 
возачот-инструктор кога постојат оправдани причини од технички 
карактер (техничка неисправност, недостаток на уред и слично), како и 
кога возачот или возачот-инструктор негира дека е под дејство на 
алкохол, чие присуство во организмот е утврдено со соодветни средства 
или апарати, како и дека се наоѓа под дејство на опојни дроги, 
психотропни супстанци или лекови на кои е означено дека не смеат да 
се употребуваат пред и за време на возењето ако поради тоа не би 
настапиле штетни последици за неговото здравје. 

Ако со испитувањето се утврди дека возачот или возачот-
инструктор е под дејство на алкохол, опојни дроги, психотропни 
супстанции или лекови на кои е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред и за време на возењето, трошоците на испитувањето 
ги поднесува возачот, односно возачот-инструктор. 

Анализа на крв или анализа на крв и урина заради утврдување 
на содржината на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанции или 
лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за 
време на возење во организмот на возачот или на друг учесник во 
сообраќајот, врши здравствена установа или Министерството за 
внатрешни работи, ако располага со потребната материјална опрема  
и кадар за вршење на такви анализи и ако има овластување од 
Министерството за здравство. 

Здравствената установа е должна да зема крв или крв и урина 
на пропишан начин заради анализа и да врши здравствен преглед 
заради утврдување на влијанието на алкохолот, опојните дроги, 
психотропните супстанци или лековите врз способноста на возачот за 
управување со возилото. Доколку возачот одбие да даде крв или крв 
и урина за анализа, односно да се подложи на здравствен преглед, 
стручното лице тоа посебно ќе го констатира во записник и ќе даде 
свое мислење врз основа на надворешните манифестации и симптоми 
на возачот. 
 

 Полицискиот службеник на самото место привремено ќе го 
исклучи од сообраќај и ќе му ја одземе возачката дозвола на возачот 
кога: 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

144 

- ќе го затече да управува со возило или што се обидува да 
управува со возило, ако е очигледно дека возачот е во таква 
психофизичка состојба (замор, болест, дејство на опојни дроги или 
лекови на кои е означено дека не смее да се употребуваат пред и за 
време на возењето) што не е способен безбедно да управува со 
возилото, 

- за кого ќе утврди дека во организмот има алкохол или дека 
покажува знаци на алкохолно растројство, како и кон возачот за кого ќе 
утврди дека е под дејство на алкохол, 

- ќе утврди дека му е изречена прекршочна санкција забрана за 
управување со моторно возило, а забраната не е запишана во возачката 
дозвола, односно во возачката книшка, 

- не поседува возачка дозвола односно нема возачка дозвола 
од определена категорија или управува со возило во време кога е         
во сила прекршочната санкција забрана за управување со моторно 
возило, 

- ќе го затече да управува со возило, а не користи или ги нема 
при себе помагалата кои се наведени во неговата возачка дозвола, 

- ќе  затече возач да управува со велосипед со помошен мотор, 
мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл и лицата кои 
се превезуваат и кои со себе не носат или одбиваат да носат заштитен 
шлем за време на возењето на патот, 

- ќе го затече да управува со возило подолго од времето 
пропишано со посебни прописи и не ги користи пропишаното време за 
одмор и 

- возач почетник ќе се затече да управува со возило спротивно 
на ставовите од овој закон, како и кога влече приклучно возило или 
врши организиран превоз на деца. 

 
Полицискиот службеник ќе постапи и кон возачот-инструктор, 

кога ќе го затече да оспособува кандидат за возач под дејство на 
алкохол или кој покажува знаци на алкохолно растројство, како и кога 
ќе го затече дека оспособува кандидат за возач, а нема возачка 
дозвола од определената категорија или во времето кога е во сила 
прекршочната санкција забрана за управување со моторно возило. 

Полицискиот службеник ќе постапи кон возачот или возачот-
инструктор кој ќе одбие да се подложи на испитување, односно на 
стручен преглед на кој е упатен. 

Министерството за внатрешни работи чиј полициски службеник 
одзел возачка дозвола е должно на возачот да му ја врати дозволата 
штом ќе престанат причините поради кои истата е одземена, а најдоцна 
во рок од 24 часа од моментот на нејзиното одземање. 

Ако возачот не ја преземе одземената возачка дозвола во рок 
од три дена од денот на нејзиното одземање, а возачката дозвола не 
се води во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи 
според местото на одземање, возачката дозвола ќе се достави до 
местото каде што се води во евиденција. 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

145 

Возачката дозвола која е одземена се доставува до надлежната 
организациска единица во Министерството за внатрешни работи која 
истата ја издала. Полицискиот службеник кој ја одзел возачката дозвола 
е должен за тоа да му издаде потврда на возачот, која содржи име и 
презиме на возачот, број на одземената возачка дозвола, ден, час и 
причина за нејзиното одземање, како и начин на нејзиното враќање. 

Ако постои основано сомнение дека возачот ќе продолжи со 
вршење на прекршокот, полицискиот службеник може возачот да го 
задржи во полициска станица до отрезнување најдолго до 12 часа. 

Полицискиот службеник во случај кога ќе задржи возач во 
полициска станица или здравствена установа ќе повика надлежно 
правно лице за давање на информации и техничка помош на 
моторизираните учесници во сообраќајот на јавните патишта за 
отстранување на оштетени возила во дефект или друго правно лице 
надлежно за отстранување на возила. 

Трошоците се на товар на возачот, односно сопственикот на 
возилото. 

 
 Возачот на кого му е запишана прекршочна санкција – забрана 

за управување со моторно возило во возачката дозвола односно во 
возачката книшка, возачот на кого му е одземена возачката дозвола 
односно возачката книшка, возачот на кого му е одземена возачката 
дозвола односно возачката книшка привремено на самото место, не 
смее во сообраќајот на пат да управува со моторно возило за време 
на траењето на забраната, односно за времето за кое возачката 
дозвола односно возачката книшка му е одземена. 
 

Ако полициски службеник затече возило кое поради техничка 
неисправност ги загрозува или ги попречува другите учесници во 
сообраќајот или товарот на него е неправилно сместен, односно 
недоволно обезбеден или со кое без дозвола се превезува товар чии 
димензии, односно маса ги пречекоруваат најголемите дозволени 
димензии, односно маса или осно оптоварување или се движи по пат 
на кој е забрането движењето на возила од тој вид, ќе му нареди на 
возачот веднаш да го прекине движењето со возилото и да ја отстрани 
неисправноста или возилото да го однесе на определено место каде 
што може да ја отстрани неисправноста, односно со возилото да го 
продолжи движењето на патот на кој движењето на тој вид на возила е 
дозволено. Ако возачот не постапи според наредбата, полицискиот 
службеник ќе го исклучи возилото од сообраќај. 

 
 Полицискиот службеник ќе го исклучи од сообраќај возилото 

кое не е регистрирано, за кое не е продолжен рокот на важноста на 
сообраќајната дозвола, за кое е утврдена техничка неисправност, кое 
нема пропишани регистарски таблици или кое нема налепница          
за извршена регистрација. Полицискиот службеник кој го исклучил 
возилото од сообраќај на возачот на самото место, привремено ќе му 
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ја одземе сообраќајната дозвола или регистарските таблици. 
Министерството за внатрешни работи, чиј полициски службеник 
привремено ја одзел сообраќајната дозвола или регистарските таблици 
согласно со одредбите на овој член, е должно на возачот да му ги 
врати дозволата или регистарските таблици штом престанат причините 
поради кои истите му се одземени, а најдоцна во рок од 48 часа од 
моментот на одземањето, а регистарските таблици се доставуваат во 
местото каде што возилото се води во евиденција. 

 
Полицискиот службеник кој привремено ја одзел сообраќајната 

дозвола или регистарските таблици согласно со одредбите на овој 
член, е должен на возачот за тоа да му издаде потврда, која содржи 
назив и седиште на органот што ја издал сообраќајната дозвола, име и 
презиме на сопственикот, односно носителот на правото на користење 
на возилото и негова адреса, име и презиме на возачот и неговата 
адреса, причина за одземањето, вид и регистарски број на возилото, 
датумот, времето, патот и местото на одземањето, начинот и времето 
на враќање на сообраќајната дозвола и печат и потпис на полицискиот 
службеник. Ако возачот не ги преземе одземената сообраќајна дозвола 
или регистарските таблици во рок од три дена од денот на нивното 
одземање, а сообраќајната дозвола и регистарските таблици не се 
водат во евиденцијата во местото на одземањето, истите ќе му се 
достават во местото каде што се води возилото во евиденција. 
 

На технички преглед ќе се упати моторно или приклучно 
возило што е исклучено од сообраќај поради основано сомневање за 
техничка неисправност на уредот за управување или на уредот за 
сопирање или пневматиците, возило кое во сообраќајна незгода е 
толку оштетено што оправдано може да се заклучи дека на него се 
оштетени склоповите и уредите што се суштествени од аспект на 
безбедноста на сообраќајот, како и возило за кое постои основано 
сомневање дека на возилото е неисправен уредот за спојување на 
влечното и приклучното возило. 
 

Кога полициски службеник при вршењето на увид оправдано се 
посомнева дека на возилото што учествувало во сообраќајна незгода 
му се оштетени склоповите и уредите што се суштествени за 
безбедноста на сообраќајот, ќе го исклучи тоа возило од сообраќај и 
привремено ќе ги одземе регистарските таблици. Возилото може да 
се вклучи во сообраќај по извршениот технички преглед на кој е 
утврдено дека се отстранети оштетувањата и недостатоците поради 
кои возилото е исклучено од сообраќај. Полицискиот службеник кој го 
исклучил возилото издава потврда. 
 

Ограничување на сообраќајот за определени категории на 
возила, во определено време или на определен пат, ограничување на 
брзината на движење на возилата и други забрани, можат да се 
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определат, ако е можно на учесниците во сообраќајот тоа да им се 
соопшти со пропишан сообраќаен знак. 

Моторните возила и мобилните машини кога учествуваат во 
сообраќај на пат, во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително 
треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Полицискиот службеник 
ќе нареди на возач да го прекине натамошното движење на возилото, 
ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и 
употреба на зимска опрема. Полицискиот службеник може да нареди 
возачот да го прекине натамошното движење и кога не постои 
сообраќаен знак за задолжително носење на зимска опрема, ако 
зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно 
одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави на 
возилото зимската опрема. 
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12.1. НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАНИМАЊЕ 
 

Занимање 
 
Занимањето се дефинира како множество на технолошко 

организациони струки и мегусебно поврзани работи и работни задачи 
кои бараат знаења, умеења и способност. Занимањата се групираат по 
сродноста. 

За одделни занимања или струки од V-ти степен на стручна 
подготовка можат да се запишат по завршување на III-ти или IV-ти 
степен на стручна подготовка. 

Во V-ти степен на стручна подготовка постои иста концепциска 
поставеност како во општото и стручното образование. Номенклатурата 
на занимања во V-ти степен на стручна подготовка се определува 
според стручноста – струката, образовниот профил и занимањето. 

Зависно од струките и образовните профили на занимањето се 
донесуваат и соодветни наставни планови и програми кои се 
дефинирани (усмерни), така на пример: наставен план за сообракајна 
струка, образовен профил – возач на товарно возило-специјалист. 

Во наставниот план за воспитно образовната работа се 
предвидени и адекватни наставни предмети и вкупен фонд на часови 
годишно. Наставните планови во општото и стручното образование 
имаат поинаква структура и распределеност: 

 Општо образовни наставни предмети застапени со неделен 
фонд на часови по години на образование и степени 

 Стручни наставни предмети диференцирани на заедничко 
стручни и посебно стручни  

Потоа следи донесување на наставните програми кои се 
состојат во поспецифична содржинска определба за секоја струка, 
образовен профил или занимање. Во секоја наставна програма постои 
следната структуираност: 

 Цел и задача 
 Содржина 
 Општа и заедничка цел 
 Посебна цел 
 Објаснување на програмите во кои се даваат смерници и 

упатства за работа на наставникот и се предвидува бројот 
на наставните часови, за материјалот за нив – вежби, 
утврдување, проверување на знаења и др. 

 
 

12.2. КОНЦЕПЦИЈА НА ОСПОСОБУВАЊЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА  
         ТРУДОТ 
 

 Оспособувањето на младите и возрасните за процесот на 
трудот започнува во периодот на средното образование (средното 
стручно училиште). Во зависност од струката и образовниот профил 
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паралелно со заедничко-стручното и посебно-стручното, стручното 
теоретско образование се реализираат и разни видови образовна 
работна практика и тоа: 

 Практична настава 

 Професионална практика 

 Феријална практика 

 Факултативна настава 
 

Практична настава 
 
Претставува посебен наставен предмет или пак практични 

вежби во одделни стручно теоретски предмети. Нејзината функција се 
состои во подготвување на учениците за извршување на определена 
работа и работни задачи. Тоа се организира во специјални опремени 
училници, работилници, лаборатории или пак се изведува во здружениот 
труд т.е. директно во процесот на трудот до колку училиштата не можат 
да обезбедат свои работници. 

Преку неа се поставени неколку задачи: 

 Утврдување на теоретските знаења и нивната практична 
примена  

 Да се оспособат за самостојно решавање на 
проблемите од процесот на работата 

 Да се усвојат и усовршат умеења и навиките од 
одредени работни операции 

 Да се оспособат за правилно манипулирање со 
средствата за работа и нивно одржување 

 Да им се укаже на значењето за заштита во процесот на 
работата 

Практичната настава е различна за различни струки. Таа се 
одвива зависно од наставната соддржина во помали или поголеми 
групи. 

 
Професионална практика 

  
Претставува облик на концентрирано учење односно 

концентрирано и интензивно остварување на заокружени целини за 
работа и работни задачи но, во вистински услови. Нејзината функција 
е двојна: 

 Компензациона (надополнуваање на празнините или 
оние знаења кои недостасуваат) 

 Синтетичка (да се заокружат оние одредени умеења и 
навики во една целина) 

Временски се изведува од 15 до 20 денови и тоа за време       
додека трае наставната година. Се организира индивидуално или во 
групи зависно од условите и средствата за работа во работната 
организација. 
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Феријална практика 
 

Функциите што се поставени преку неа се исти како и кај 
професионалната практика. Разликата е во тоа што оваа практика се 
изведува за време на летниот распуст после завршувањето на 
наставната година. 

 

Факултативна настава 
 

 Се организира за определени содржини за кои учениците 
самостојно и доброволно се определуваат, меѓутоа после изборот на 
наставната содржина, тие се обрврзани задолжително да ја посетуваат 
исто како и редовната настава. 

Нејзината фукција се состои во поголема подготвеност за 
запишување на следниот степен или пак за оспособување на друго 
занимање или друг наставен профил. Тоа помага во професионалното 
оспособување или определување на учениците.  

Стручното оспособување на младите и возрасните се изведува 
не само по пат на образование и образовно-воспитна практика во 
средното образование туку и директно во самиот процес на трудот кога 
се врши оспособување на вработените. Тоа усовршување се однесува 
како на одделни работни операции, така и оспособување за целосно 
занимање или струка. Оспособувањето се одвива во два правци и тоа: 

1. Хоризонтален 
2. Вертикален 

Хоризонталниот правец значи разни занимања, разни места и 
струки. 

Кај вертикалниот правец се врши здобивање на одредени 
квалификации за струка, занимање или работно место. 
 Работата, учењето и оспособувањето во процесот на трудот 
опфаќа оспособување за едноставни занимања од степен на приученост 
до степен на специјализираност за работа. Здружениот труд секогаш се 
јавува како место каде се врши усовршување и образование на младите 
и возрасните вклучувајки ги и оние лица кои немаат основно образование 
и средно образование но не се вработени, се преквалификуваат на друго 
занимање зависно од потребите на стопанството. 
 Стручното образование на кадрите од петти степен се јавува 
како неминовност на општествено-економските промени и потреби. 
Модернизацијата на постојната техника, технологија и организација на 
работата во сите области на животот па и во самиот сообраќај како и 
зависно од обемот и интезитетот во патниот сообраќај ја условуваат 
потребата за стручно оспособување на идните ментори и инструктори 
во возачката активност во концентрација на петти степен на стручна 
подготовка за младите и возрасните се појде од неколку принципи и тоа: 

 Принцип на перманентност во образованието 
Бројниот технички, технолошки, општествени и демографски 
прогрес условува постојано следење на новините од оспособување 
на конкретно реагирање на соодветни примени. 
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 Принцип на функционалност 
Овој принцип значи низ процесот на образованието конкретно 
да се подготви за изведување на функцијата, а работните 
задачи да ги извршува стручно и квалитетно. 

 Принцип на доброволност  
Овој принцип значи доброволно определување и вклучување во 
образованието заради усовршување и надградување 

 Принцип на разноврсност и динамичност 
Овој принцип значи дека секоја струка на V-ти степен на 
образование да даде заокружени целини од стручни знаења, да 
ги подготви за работа и разноврсни задачи но и да не биде 
пречка за понатамошно напредување и усовршување во 
занимањето. 
 

 

12.3. КРИВА ВО ОБУЧУВАЊЕТО 
 
Успехот во обучувањето кај различни индивидуи е различен. 

Може да се изрази со таканаречена крива во учењето. 
Напредувањето во обучувањето во почетокот укажува на брзо 

напредување, потоа се јавува плато во учењето, при што немаме 
никаков успех (напредок) за да, после оваа појава, се јави повторно 
напредување во учењето. 

Оваа крива на учењето е типична кај сложените операции. 
Меѓутоа може да се сретне и кај попростите операции. Плато во 
учењето претставува период кој се состои во бавно напредување или 
престанување со процесот на учење. Појавата на плато во учењето 
укажува на постоење на некакви тешкотии и негативни појави кои треба 
да се решат. Решавањето на проблемот плато во учењето се изведува 
на два начина и тоа: 
1. Промена на средствата за мотивација 
2. Примена на нови методи со кои подобро ќе се усвојат нови знаења 

Кривата на учењето кога графички се прикажува може да се 
изврши нејзино споредување со кривата на учењето на друг субјект.  

Ваквите застои во учењето, а со внесување на измена во 
претходната актвност, можат да извршат зацврстување на претходно 
усвоените знаења т.е укажуваат на потребата за продолжување со 
вежбањето. 
 
 

12.4. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 
 

Секоја работна организација може да заснова работен однос со 
приправник (невработено лице) на определено или неопределено 
работно време. 
 Приправникот може стручно да се оспособува за самостојно 
вршење на работата и работните задачи, за усовршување и стекнување 
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на посебни знаења и способност за работа во својата струка. 
Приправникот е лице кое прв пат заснова работен однос. Траењето на 
приправничкиот стаж зависи од степенот на стручната подготвеност но,  
трае најдолго 12 месеци, освен ако работната организација не утрвди 
поинаков рок и го скрати. 
 Приправничкиот стаж се одвива по програма што ја подготвува 
овластено стручно лице. Се цени и оценува работата на приправникот. 
По завршувањето на приправничкиот стаж, приправникот полага стручен 
испит, кој доколку не го положи му престанува работниот однос. 
 
 
12.5. КОРЕКТИВНА ОДЛУКА 
  

Корективната одлука е таков тип на одлука која се спроведува 
заради отстранување или елиминација на погрешни најчести движења 
и реакции како и негативни манифестации во однесувањето. Укажувањето 
дека е потребна повторна обука се јавува од 2 извора и тоа: 

1. По укажување на стручното лице (комисија) за недоволно 
усвоените знаења и умеења 

2. По сопствено самократно согледување 
 
 
12.6. ЕРГОДИДАКТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНИ  
         ПРОЦЕСИ И ВОЗЕЊЕТО КАКО АКТИВНОСТ 
  

Ергодидактиката е понова научно педагошка дисциплика која се 
наоѓа во склоп на индустриската педагогија. Додека индустриската 
педагогија се занимава со проучување на проблемите за планирање, 
програмирање, остварување и вреднување на образовните потреби во 
процесот на трудот, ергодидактиката пак, се занимава со проблемите 
за: 

 Анализа на работата 

 Утврдување на профили 

 Планирање и програмирање на работата, методите и средствата 

 Облици и организација на поставените цели и задачи 
 

Основни принципи на дејствување на ергодидактиката во 
процесот на управување со моторно возило се сведува на изнаоѓање 
оптимални односи во системот возач-моторно возило, возило-пат или 
околина. Управувањето со моторно возило е сложена активност, 
движења кои возачот ги извршува или изведува заради решавање на 
одделни сообраќајни ситуации. 

Доброто познавање на елементарните процеси, правилната 
анализа и запознавање на аналитичките процеси, доведува до примена 
на дидактички принципи во усвојувањето на нови знаења кои почетникот 
го оспособуваат за работа. Бидејки процесот на управување со моторно 
возило е комплексен и е составен од многу попрости активности, 
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заради нивното правилно разбирање и усовршување, потребно е да се 
расчленат на посебни операции и тоа: 

 Глобален план за работа на инструкторот со кандидатот 

 Наставна тема (која наставна тема ја разработува, кога и за 
кое време) 

 Подготовка за текот на наставниот час (која содржи наставна 
единица со уводен и завршен дел со време на реализација) 

 
 
12.7. ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА, УМЕЕЊАТА  
         И НАВИКИТЕ КАЈ ПОЧЕТНИКОТ ВО ВОЗЕЊЕ 
  
 Постојат повеќе начини врз кои се врши проверка и се оценува 
успехот во обучувањето: 

1. Временски фактор 
2. Квалитативен фактор 
3. Квантитативен фактор 

Временскиот фактор го пределува оценувањето на 2 начина: 

 Со задоцнување на реагирањето 

 Со предвремено реагирање 
Квалитативниот фактор го определува оценувањето во 

зависност од прецизните и квалитативно изведени движења (точни, 
прецизни и погрешни) 

Квантитативниот фактор во оценувањето помага при 
толкување на непотребни движења како и заборавени или пропуштени 
движења кои требало да се изведат. 
 Оние кои се оценуваат и проверуваат не знаат како се изведува 
правилно и затоа грешат во изведувањето, а постојат и други грешки 
кога кандидатот знае како се изведува, но неправилно ги изведува или 
знае делимично како треба правилно да се изведува, па делимично 
изведува правилно, а делимично греши. 
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13. ПСИХОЛОГИЈА И КУЛТУРА ВО СООБРАЌАЈОТ 
 
13.1. ПРЕДМЕТ НА ПСИХОЛОГИЈАТА 

 
Зборот психологија има грчко потекло и претставува кованица 

од зборовите психе (душа) и логос (наука). Поаѓајќи од значењето на 
двата збора, најстарата и, веројатно, најраширената определба на 
психологијата е дека таа е наука за душата. Меѓутоа, таа има огромен 
недостаток затоа што веднаш се поставува прашањето за природата 
на душата, која обично се определува метафизички, како основен 
принцип на животот и нешто што е невидливо и различно од телото. 
Овој дуализам тело-душа, кој долго опстојувал во филозофијата и 
силно бил поддржуван од религијата, се надминал дури благодарение 
на истражувањата во неврофизиологијата, кои ја потврдиле тесната 
врска меѓу психичкото и телесното, односно ја откриле органската 
основа на психичкиот живот. 

Постојат различни дефиниции на психологијата. Како што веќе 
дискутиравме, различните психолошки школи не се согласувале што е 
предмет на психологијата (свест, несвесно, однесување или доживување), 
со кои методи да се дојде до научните сознанија (интроспективни или 
екстраспективни) и што е цел на психологијата (опишување, разбирање 
или примена на знаењата). Сепак, наспроти концептуалните разлики 
во однос на определувањето на предметот на психологијата, повеќето 
психолози денес би се согласиле дека психологијата е наука која ги 
проучува психичките појави (процеси, состојби, особини) и однесувањето 
на луѓето и животните и тие сознанија ги применува за решавање 
практични проблеми. 

Основна цел на психологијата е да ги проучи законитостите 
коишто постојат во психичкиот живот на човекот, но често се прави 
разлика меѓу нејзината теориска и практична цел. 

Теориска цел е да ги опише и објасни психичките појави и да ги 
открие причините за одредено однесување кај луѓето и животните. Врз 
основа на тие сознанија, психологијата се обидува да го предвиди, 
контролира и менува (насочува) однесувањето. 

Практична цел на психологијата е да ги примени во практиката 
резултатите од психолошките истражувања и со тоа да ги унапреди 
човековиот живот и работа во многу области: учење, професионална 
дејност, воспитување, ментално здравје, социјални односи итн. 

Современата психологија опфаќа широка лепеза на теми кои ги 
проучува: од агорафобија до анксиозност, од решавање проблеми кај 
антропоидните мајмуни до мотивот за постигнување кај човекот. 
Лаиците дури би се зачудиле што е она што поврзува толку различни 
теми, како што се: движењето на глувците низ лавиринт, физиологијата 
на гладта, мистеријата на љубовта, креативноста, менталните заболувања, 
предрасудите. Психолозите се интересираат за севкупниот развој на 
човекот: од пренаталниот период до емотивните фази низ кои минуваат 
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старите луѓе пред смртта. Тие го проучуваат видливото однесување, 
како што е јадењето, физичката агресивност, говорот на телото, но 
„копаат” и подлабоко за да дознаат како влијаат хормоните на појавата 
на емоциите или како мозокот ја регистрира болката. Во психологијата 
се изучува однесувањето на многу животински видови: од стаорец до 
мачка, од мајмун до човек. 

Секој човек се обидува да го разбере однесувањето и има свој 
одговор на прашањата: Зошто некои луѓе се трудољубиви, други 
прекумерно дебели, а трети развиваат лоши меѓучовечки односи? 
Дали мажите се поагресивни од жените? Дали припадниците на некои 
социјални групи имаат повисока интелигенција од други? За да одговорат 
на овие прашања, психолозите спроведуваат истражувања и одговорите 
ги добиваат емпириски, односно преку користење на научни методи и 
толкување на добиените резултати. Значи, разликата меѓу психолозите 
и лаиците е што заклучоците ги базираат на систематска опсервација 
или експеримент наместо на шпекулации, здраворазумски размислувања 
или традиционални верувања. Тие бараат докази и размислуваат 
критички пред да ги генерализираат наодите. 
 
 
13.2. ГРАНКИ НА ПСИХОЛОГИЈАТА 

 
Иако е релативно млада наука, психологијата брзо се развивала, 

па во нејзини рамки се формирале голем број дисциплини или гранки. 
Тие го определуваат видот на интерес во рамките на кој се проучуваат 
во длабочина специфични проблеми. Континуирано се јавуваат нови 
области на истражување, со што психологијата станува наука со повеќе 
специјалности. Според извештајот на Американското здружение на 
психолозите, до крајот на минатиот век биле регистрирани повеќе од 
50 психолошки гранки. Некои од нив се теориски, а други применети 
(апликативни). 

Теориските гранки се занимаваат со истражување на основните 
факти за психичкиот живот, доживувањето и однесувањето на организмот, 
како и со вклопување на добиените резултати во непротивречни 
теориски системи заради темелно разбирање на психичките појави. 
Подолу ќе бидат дефинирани некои позначајни теориски гранки. 

Општата психологија ги проучува општите и универзални 
закономерности на психичките појави кај здравите возрасни луѓе. Во 
фокусот на нејзиниот интерес се психичките процеси, кои се заеднички 
за сите луѓе. 

Развојната психологија го проучува психичкиот развој на 
човекот од пренаталниот период преку детството, адолесценцијата       
и зрелоста, па сé до староста. Таа ги истражува факторите, 
механизмите и последиците од психичкиот развој во филогенезата и 
онтогенезата. 

Социјалната психологија се интересира за интерперсоналното 
однесување и улогата на социјалните фактори во обликувањето на 
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однесувањето. Таа се фокусира на прашања како што се: социјализација, 
формирање и менување на ставови, предрасуди, конформизам, 
привлекување, агресивност, однесување во група, водство итн. 

Психологијата на личноста ја проучува личноста како целосен 
систем од особини и се занимава со опишување и толкување на 
конзистентноста во однесувањето на индивидуите. Таа ги истражува 
факторите коишто ја обликуваат личноста и инструментите за процена 
на личноста. 

Физиолошката психологија ја проучува органската основа на 
психичкиот живот, а пред сé сетилата, нервниот и ендокриниот систем 
и нивното влијание врз психичките процеси и врз регулацијата на 
однесувањето. 

Психометријата ги проучува законите и принципите на мерењето 
на психичките појави. Се занимава со конструкција, стандардизација и 
евалуација на тестови и други психолошки мерни инструменти. 

Зоопсихологијата го проучува психичкиот живот и однесувањето 
на животните. Многу закони и принципи во психологијата се откриени 
со истражување на животните. 

Применетите психолошки гранки се занимаваат со примена на 
теориските сознанија во секојдневната животна и работна практика и 
спроведување истражувања поврзани со актуелни проблеми од таа 
практика заради изнаоѓање успешни решенија. Поважни применети 
психолошки гранки се клиничката, едукативната, индустриската и 
организациската. 

Клиничката психологија се занимава со процена, дијагноза и 
третман на лица со психички растројства, како и со третман на 
емотивни проблеми и проблеми во однесувањето. 

Едукативната психологија се занимава со решавање на 
психопошките проблеми во процесот на воспитување и образование 
заради нивно унапредување. Училишните психолози работат во основни 
и средни училишта, каде се занимаваат со тестирање и советување на 
учениците кои имаат проблеми во училиштето и им помагаат на 
наставниците и родителите во совладувањето на тие проблеми. 

Индустриската и организациската психологија се занимаваат со 
психопошките проблеми на човекот поврзани со работното место, 
организациската структура и меѓусебните односи на вработените. 
Нивната цел е во индустријата и во бизнисот да се направи добра 
селекција на кандидати за одредено работно место, да се зголемат 
продуктивноста и задоволството од работата, да се заштити 
психофизичкото здравје на работниците, да се подобри моралот на 
персоналот итн. 

Психологијата денес успешно се применува и во маркетингот, 
социјалната заштита, војската, уметноста, туризмот, угостителството, 
сообраќајот итн., така што е тешко да се најде област каде што таа не 
може да даде свој придонес за унапредување на истата . 
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13.3. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СООБРАКАЈНАТА ПСИХОЛОГИЈА 

 
Сообраќајната психологија се вбројува во применетите гранки, 

затоа што ги применува сознанијата од општата психологија за решавање 
практични проблеми во сообраќајот. Во фокусот на нејзиниот интерес 
е како возачот ќе ги добие и обработува информациите при управување 
со сообраќајни средства и како ќе се однесува во различни сообраќајни 
ситуации. Оттука, предмет на сообраќајната психологија е проучување 
на психофизичките обележја на човекот кој управува со сообраќајни 
средства и факторите кои влијаат на него при управувањето, заради 
прилагодување на човекот кон сообраќајните услови, како и адаптирање 
на условите кон можностите на човекот. 

Како што е евидентно од презентираната дефиниција, во 
рамките на сообраќајната психологија се истражуваат, главно, две 
групи проблеми. Едната група ја чинат истражувања кои се однесуваат 
на возачот, неговите психофизиолошки карактеристики од кои зависи 
ефикасноста и безбедноста на возењето. Во овој контекст се истражуваат 
брзината и точноста на приемот и обработката на информациите 
добиени преку сетипните органи, како и брзината и прецизноста на 
моторните реакции. Понатаму, се испитува влијанието на стресот, 
психичкото оптоварување и заморот врз работната ефекасност на 
возачот, управувањето со возилото при неповолни надворешни услови, 
опаѓањето на психофизичките функции како резултат на стареењето 
итн. Втората група проблеми се однесува на проектирање и 
конструирање возила според психофизиолошките карактеристики на 
возачите. Тука спаѓа припагодувањето на сигналните и на контролните 
уреди на возилото, како и на патната сигнализација на физичките 
димензии на човекот и на неговите перцептивни способности. 

Согласно предметот на сообраќајната психологија, најважни 
нејзини задачи се да ги проучи: 

а) особините на личноста од кои зависи ефикасното и безбедно 
управување со сообраќајните средства; 

б) психичките процеси кои се поврзани со прием, обработка и 
пренесување на информациите; 

в) однесувањето на човекот при прием на информации од 
сообраќајното средство и нивното пренесување преку командниот 
систем; 

г) надворешните услови (температура, бучава, вибрации) кои 
дејствуваат на возачот и битно го менуваат однесувањето, што како 
последица може да има намалена ефикасност и сигурност во 
управувањето; 

д) факторите поврзани со психофизиолошката состојба на 
возачот, како што се: замор, монотонија, дејство на алкохол, дрога, 
медикаменти, пушење цигари и друго, кои го менуваат однесувањето 
на возачот и придонесуваат да се направат сообраќајни прекршоци и 
несреќи: 
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ѓ) и да применува современи методи и техники за испитување 
на психичката состојба на кандидатите за возачи. 

Примарното значење на сообраќајната психологија е превенција, 
односно заштита на човекот од несреќи во сообраќајот. Еден од 
облиците на превенција е и селекцијата на возачи, при што треба да се 
елиминираат кандидатите кои не се физички и ментално способни за 
управување со сообраќајни средства, што се утврдува со медицински 
прегледи и психолошки тестови. 

 
 

13.4. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ВО СООБРАЌАЈНАТА ПСИХОЛОГИЈА 
 
Како и секоја друга наука, така и психологијата користи научни 

методи и техники со кои ги открива законитостите на психичките појави. 
Сообраќајната психологија, како применета психолошка дисциплина, 
користи дел од нив, согласно специфичностите на нејзиниот предмет и 
поставените цели и задачи. Изборот на методите и техниките зависи 
од поголем број фактори, како на пример проблемот и средината на 
испитување, карактеристиките на испитаниците, времето што е на 
располагање и др. Од правилно избраниот метод и техника ќе зависи 
степенот на веродостојноста на изведените заклучоци. 

 
 

13.5. МЕТОДИ ВО СООБРАЌАЈНАТА ПСИХОЛОГИЈА 
 
Под поимот метод во сообраќајната психологија се подразбира 

начинот на испитување на проблемот. Тоа подразбира специфично 
организирање на испитувањето кое се одвива низ неколку етапи: 

1. Дефинирање на проблемот на испитувањето: 
2. Изработка на план како тој проблем ќе се испитува: 
3. Избор на техниките со кои ќе се прибираат податоците за 

проблемот: 
4. Определување начин на обработка на добиените податоци: 
5. Анализа и толкување на добиените податоци и 
6. Изведување заклучок од спроведеното испитување. 
Најпознати методи во сообраќајната психологија се: експеримент, 

систематско набљудување и самонабљудување или интроспекција. 
 

МЕТОД НА ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
Експериментот во психологијата се применува за изучување на 

причинско-последичната поврзаност меѓу појавите кои се предмет на 
изучување. Предности на овој метод се:  

1. Можноста намерно да се предизвика појавата што сакаме да 
ја изучуваме;  

2. Контрола на условите во кои се јавува појавата; 
3. Систематско менување и варирање на условите; 
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4. Можност за проверка на научните резултати, бидејќи 
експериментот може да се повтори.  

Но, експериментот има и недостатоци. На пример, постојат 
појави кои не можат да се испитуваат експериментално, а кога 
испитаниците знаат дека се учесници во експеримент и дека со нив се 
експериментира, може да го променат однесувањето. 

Условите кои се менуваат во експериментот се викаат 
експериментална варијабла или независна варијабла (НВ), а појавата 
која ја испитуваме, која се менува со намерното менување на 
експерименталната варијабла, се нарекува зависна варијабла. Појавите 
кои можат да влијаат на зависната варијабла и така да го „заматат” 
односот помеѓу овие две варијабли, треба да се контролираат или 
исклучат. Тоа се контролни варијабли или релевантни фактори. На 
пример, можеме да ја менуваме количината на консумиран алкохол 
(независна варијабла) и да ги следиме промените во однесувањето на 
возачите (зависна варијабла). 

Кога сите испитаници ги испитуваме под исти услови, а потоа 
истите ги испитуваме во изменети услови, станува збор за експеримент 
со едноставна сукцесија. На пример, психолозите испитуваат како 
зголемувањето на конзумираниот алкохол влијае врз однесувањето на 
возачите. Сите возачи од испитуваната група, пред да конзумираат 
алкохол успешно поминувале со автобус преку импровизиран тунел. 
Но, со зголемување на алкохолот во крвта до 1.5 промили, кај сите 
возачи се јавиле грешки при управувањето на автобусот низ 
импровизираниот тунел. 

Експериментот може да се спроведе со две групи: 
експериментална и контролна. Групата кај која не се менуваат условите 
е контролна група, а онаа во која се менуваат условите е експериментална. 
На пример, ако го испитуваме дејството на алкохолот врз управувањето 
со автобус, групата која ќе пие алкохол, а потоа се следи нејзиното 
однесување е експериментална, додека групата која не добива алкохол, 
но чие однесување го следиме, претставува контролна група. 

Ако истражувањето се врши во природна ситуација, зборуваме 
за природен, или теренски експеримент наспроти лабораторискиот 
експеримент – кога истражувањето се спроведува во лабораторија при 
строга контрола на условите. Вакви експерименти се спроведуваат ако 
сакаме да испитаме некои едноставни и сложени психомоторни реакции 
на возачите по неколкучасовно управување со возилото. Пример за 
лабораториски експеримент е кога се испитува состојбата на крвта или 
на урината на возачот при подолго возење за да се утврди заморот. 

 
МЕТОД НА НАБЉУДУВАЊЕ 

 
Во споредба со експериментот, набљудувањето е постар метод 

за истражување. Постои просто и систематско набљудување. Простото 
набљудување е најстар метод кој е применуван во сите науки. Но, тој 
метод не може да ги задоволи критериумите на научните методи во 
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построга смисла на зборот. Поради површноста и ненаучноста, 
резултатите добиени со овој метод се субјективни, зависни од искуството 
и личните ставови на набљудувачите. Негова најголема вредност е што 
со него се откриваат појавите кои подоцна треба да бидат систематски 
набљудувани. 

Систематското набљудување, за разлика од секојдневното 
набљудување, се врши со цел (определен е предметот и целта на 
набљудувањето), со план (однапред е утврдена постапката за 
набљудување), се остварува систематски (се регистрира она што е 
важно за испитуваната појава) и е контролирано (се води сметка за 
условите во кои се набљудува појавата). 

Предност на овој метод е што појавите се набљудуваат во 
природни услови и без ограничување во поглед на видот на проблемите 
што може да се набљудуваат. Но, бидејќи набљудувањето се врши во 
природни услови, тешко може да се контролираат условите и не 
можеме со сигурност да заклучуваме за причинско-последичните врски. 
Во сообраќајната психологија, овој метод најчесто се применува за да 
се следи однесувањето на луѓето во одредени ситуации, или пак, 
однесувањето на еден поединец во различни ситуации. Во првиот 
случај се работи за т.н. анализа на ситуацијата, а во вториот, за метод 
на временски примероци. Со анализа на ситуацијата може да се објасни 
во која мера однесувањето на возачите зависи од некоја ситуација. На 
пример, ако сме забележале дека на некоја раскрсница често се 
случуваат сообраќајни прекршоци и несреќи, со овој метод ќе добиеме 
податоци за причините на несреќите и прекршоците (слаба прегледност, 
голема фреквенција на пешаци, непочитување на сообраќајните знаци 
и сл.). Методот на временски примероци служи за испитување на некоја 
појава или особина само во одредени временски интервали. Така, ако 
го набљудуваме само бројот на пешаците кои поминуваат на една 
раскрсница, истата ќе ја набљудуваме само во одреден временски 
период (на пример, од 6 до 8 часот наутро или од 13 до 14 часот 
напладне кога сообраќајот е најгуст). 

Набљудување може да се врши и врз самиот возач додека го 
управува возилото за да го видиме неговото однесување кон сообраќајните 
знаци, кон патниците и брзината на управување на возилото. 

 
МЕТОД НА САМОНАБЉУДУВАЊЕ (ИНТРОСПЕКЦИЈА) 
 
Самонабљудувањето или интроспекцијата се однесува на 

набљудување на сопствените доживувања. Овој метод е специфичен 
само за психологијата, а на човекот му овозможува да се запознае себе 
си, односно да формира свест за себе и за своите доживувања. Во 
минатото интроспекцијата се сметала за единствен метод со кој може 
да се дојде до сознанија за психичкиот живот. Меѓутоа, подоцна се 
увидело дека таа не е сигурен извор на податоци, бидејќи не се 
интересираме само за тоа што доживуваат луѓето туку и за тоа како 
постапуваат тие и какви цели постигнуваат. 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

161 

Исто така, несигурноста на податоците произлегува и оттаму 
што за многу свои доживувања тие не сакаат отворено да соопштуваат. 
Често пати лицата кои известуваат за своите доживувања наведуваат 
други причини за своите постапки кои општествено се прифатени и 
ценети, а има и ситуации кога личноста и не е свесна за причините за 
своите постапки. 

И покрај недостатоците, со овој метод може да се дополнат 
сознанијата до кои се доаѓа со објективните методи. Во сообраќајната 
психологија овој метод може да им помогне на возачите по набљудувањето 
на своите психички состојби во врска со некоја сообраќајна ситуација 
да ги согледаат своите грешки (на пример, зошто не ја приспособиле 
брзината на возилото во дадената ситуација). 
 
 

13.6. ТЕХНИКИ ВО СООБРАЌАЈНАТА ПСИХОЛОГИЈА 
 
Техниките на психолошко истражување претставуваат посебни 

постапки и инструменти кои се користат за собирање податоци за 
особините и состојбите на возачите, како и за собирање податоци од 
областа на безбедноста во сообраќајот. Попознати техники за собирање 
податоци во сообраќајната психологија се: интервју, прашалник, анкета 
и тест. 
 

ИНТЕРВЈУ 
 

Интервјуто е техника со која се води динамичен разговор со 
однапред поставена цел. Прашањата се поставуваат усно и истите треба 
да бидат кратки, јасни, недвосмислени и приспособени на возраста и 
образованието на соговорникот. Тие не смеат да бидат субјективни и 
да завлегуваат во дискрецијата на личноста. Постојат стандардизирани 
и нестандардизирани интервјуа. Кај првите – прашањата се претходно 
подготвени, а кај вторите – се составуваат во текот на разговорот во 
зависност од моменталната состојба на интеракцијата. За време на 
интервјуто не се бележи ништо. Она што треба да се запише се пишува 
по завршување на интервјуто и во отсуство на интервјуираното лице. 

Во интервјуто меѓу соговорниците се одвиваат три вида 
комуникација: вербална, опсервациска и емпатичка. Со говорот се 
пренесуваат пораки за тоа што не можеме да го сознаеме на друг начин 
– мислите, ставовите, чувствата, асоцијациите итн. Но, покрај тоа што 
се следи смислата на искажаното, се внимава и на начинот на кој е 
искажано тоа, тонот, паузите, стилот на искажување. Особено треба да 
се внимава на движењата на усните и рацете, на изразот на очите, на 
мускулната напнатост на лицето и на целото тело и да се регистрира и 
емоционалниот тон на комуникацијата. Заклучокот во врска со 
испитуваниот проблем се донесува врз основа на одговорите и врз 
основа на однесувањето на соговорникот. По направената сообраќајна 
несреќа, со оваа техника се испитуваат сведоците за моментот кој 
претходел на несреќата. 
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ПРАШАЛНИК 
 
Со прашалникот на испитаниците писмено им се поставуваат 

прашања кои можат да бидат од отворен и од затвотрен тип. 
Прашалниците во кои испитаниците даваат слободен одговор се 
прашалници од отворен тип. Доколку пак, се користат прашања покрај 
кои се наведени можните одговори, а испитаниците треба да го изберат 
точниот одговор, прашалниците се од затворен тип. Во сообраќајната 
психологија ваквите прашалници често се употребуваат и даваат 
податоци за ставовите, интересите и однесувањата на испитаниците 
во врска со нивната секојдневна работа. 

Често пати интервјуто и прашалникот се дополнуваат. На 
пример, кога со некоја личност не може да се води разговор се 
поминува на прашалник, а ако лицето не е во состојба да одговара 
писмено, се поминува на интервју. 

 
АНКЕТА 

 
Анкетата се состои од низа прашања кои се поставуваат на 

избрана група испитаници за испитување на јавното мислење во врска 
со некоја општествена појава. Научната вредност на анкетата зависи 
од тоа како е подготвена, дали проблемот што сакаме да го испитуваме 
е добро дефиниран, дали се избрани вистинските прашања, дали 
примерокот е репрезентативен итн. Во анкетата не се препорачува да 
има многу прашања, ниту пак прашања кои ќе бидат сугестивни. 
Прашањата треба да бидат јасни и недвосмислени, прости и кратки, 
определени и конкретни. Според начинот на кој се формулирани тие 
можат да бидат од отворен, затворен и мешан тип, а испитаниците 
своите одговори ги даваат писмено или усмено. Добиените одговори 
се обработуваат квантитативно и квалитативно. 

 
ТЕСТ 

 
Тестот претставува стандардизирана постапка за мерење на 

одделни особини или некои психички процеси. Тој се состои од низа 
задачи кои им се даваат на ист начин на сите испитаници и во кој 
начинот на оценување на резултатите е еднаков за сите. Но, за да биде 
мерењето успешно потребно е тестот да поседува определени мерни 
карактеристики: валидност, доследност, осетливост и објективност. 

Валиден е тестот што навистина го мери тоа што сакаме да го 
мери. Ако тестот е наменет за испитување на интелигенцијата, и тој 
навистина ја мери интелигенцијата а не знаењето, тој е валиден. 
Доследен е тестот кој во две последователни мерења на иста личност 
дава ист резултат. Дискриминативен (осетлив) е тестот кој ги забележува 
малите разлики меѓу испитаниците во поглед на развиеноста на 
особината која е предмет на испитување. Ако сите испитаници 
постигнуваат високи или ниски резулати во однос на испитуваната 
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појава – тестот не е осетлив. Објективен е тестот кој при оценување од 
страна на повеќе оценувачи, секогаш ќе биде оценет на ист начин. Ова 
се постигнува доколку упатствата за задавање на тестот се јасни, 
испитувачите се добро извежбани за спроведување на тестирањето и 
ако однапред е утврден начинот на оценување на одговорите. Добриот 
тест треба да ги поседува опишаните карактеристики, но конструирањето 
на тестот бара стручно знаење. 

Тестовите се разликуваат според бројот на испитаниците на кои 
се задаваат (индивидуални тестови и групни тестови), според симболите 
што ги содржат тестовите (вербални и невербални) и според тоа што 
се испитува со нив (тестови на способности, тестови на личност и 
тестови на знаења). 

Покрај тестовите со кои се испитува интелигенцијата, постојат и 
тестови за испитување на специјалните интелектуални, сензорни и 
психомоторни способности. На пример, за испитување на координацијата 
на движењата на раката со визуелните осети се користи Турнеровиот 
тест. Од возачот се бара со складни движења на раката да го управува 
движењето на металното стапче по жлеб во форма на некоја сложена 
фигура. Кога движењата не се доволно усогласени, стапчето свртува 
кон работ на жлебот, а со електричен бројач тоа се регистрира како 
грешка. Покрај дозволениот број грешки, одредено е и времето за кое 
патеката треба да се помине. При решавањето на овој тест многу е 
важен и односот на човекот кон грешките. Луѓето кои се емоционално 
нестабилни, се возбудуваат, препотуваат и го прекинуваат решавањето 
на задачата поради непријатноста што ја чувствуваат поради 
регистрираните грешки на бројачот. 

Однесувањето во ваква тест ситуација се доведува во врска со 
однесувањето во сообраќајна несреќа, кога некој поради напнатост и 
возбуденост го напушта местото на несреќата, иако неговата помош во 
таа ситуација би била неопходна. 

Постојат и посебни апарати со кои се испитуваат функционалните 
карактеристики на видот, како на пример оние наменети за процена     
на растојанието меѓу возилата, за процена на растојанието по 
заслепувањето итн. 

За испитување на личноста (нејзините потреби, мотиви, стравови 
и др.) се користат проективни тестови. Нивна главна карактеристика е 
недоволната оформеност на материјалот кој испитаникот го дооформува 
во зависност од своите потреби и чувства. За испитување на личноста 
швајцарскиот психолог Роршах применувал дамки од мастило. На 
субјектите им давал слики и од нив барал да му кажат на што ги 
потсетува таа слика, односно што претставува таа. 

Тестот на тематска аперцепција (ТАТ) се состои од 20 слики 
наменети само за мажи, жени или деца. Сликите се неодредени, а 
испитаникот мора врз основа на нив да состави приказна. Соживувајќи 
се со сликата, испитаникот ги проектира своите потреби и желби. 
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13.7. ПЕРЦЕПЦИЈА 
 

Од многуте дразби кои дејствуваат врз сетилата, човекот 
реагира на ограничен број дразби кои доаѓаат од разни делови на 
предметот. Давајќи им смисла, благодарение на своето искуство, тој ги 
забележува предметите или појавите во нивната целост. Овој активен 
процес на организирање, интегрирање и интерпретирање на 
информациите кој му овозможува на човекот да го запознае и 
препознае значењето на предметите, појавите и настаните во 
средината, се нарекува перцепција. Тоа е непосредно сознание за 
предметите и појавите во целост врз основа на сензорните податоци и 
другите сознајни процеси, како што се помнењето и мислењето. 

Во објаснувањето за настанувањето на перцепцијата најголем 
придонес дале гешталтистите. Тие ја истакнале тезата дека осетите 
СПОНШЗНО, без учество на свеста, се организираат 80 перцептивни 
целини, а групирањето на дразбите се остварува според одредени 
принципи како: близина, сличност, симетричност, континуитет и 
затвореност. 

Според принципот на близина луѓето се подготвени дразбите 
кои се просторно и временски блиски да ги перципираат како да 
припаѓаат заедно, да прават целина. 

Принципот на сличност укажува дека дразбите што се 
оценуваат дека се меѓусебно слични се групираат во целина. Сличноста 
може да биде по боја и по форма. 

Принципот на симетричност („добра форма“) се покажува во 
тенденцијата дразбите кои формираат некоја правилна фигура да се 
перципираат како целина. На пример, кругот, триаголникот и квадратот 
повеќе се наметнуваат отколку некоја испрекината линија, па затоа 
сообраќајните знаци се правилни геометриски фигури. 

Принципот на континуитет, ист правец или иста судбина се 
согледува во склоноста дразбите што имаат ист правец да ги доживуваме 
како целини, точките од еден правец не може да се гледаат како целина 
со точки од друг правец. Тие имаат еден вид иста судбина при 
движењето. 

Принципот на затвореност ја изразува тенденцијата при 
перципирањето лразнините да се затвораат и фигурите да се 
забележат во нивната целина. 

За перципирањето придонесува и тенденцијата перцептивното 
поле да се подели на фигура и основа. Кога при набљудувањето ќе 
дојде до заситеност од една фигура, вниманието се намалува па 
доминантна станува другата.  

Иако дразбите постојано се менуваат, кога тие промени се мали, 
човекот не ги забележува и реагира вообичаено. Оваа појава се 
нарекува константност на перцепцијата и се однесува на големината, 
формата и бојата на предметите. Константноста на перцепцијата е 
услов за опстанок на човекот во средината, бидејќи тој не ќе може да 
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опстане ако реагира на сите промени. Во секојдневниот живот за оваа 
појава најмногу придонесува искуството, односно познавањето на 
конкретните предмети и лицата (нивниот изглед, големина, форма). 
Човекот кој е оддалечен 15 метри го гледаме со иста големина, како и 
кога е на далечина од 3 метри, иако неговиот лик на мрежницата во 
првиот случај е петпати помал во споредба со вториот. Наведениот 
пример ја покажува константноста на големината на перцепцијата. 

Непроменети ги перципираме и формите на предметите. На 
пример, сообраќајниот знак со кружна форма го доживуваме секогаш 
исто, иако кога го гледаме од страна на мрежницата од окото има 
елипсовидна форма. 

Искуството го користиме и кога ја перципираме бојата на 
објектите. На пример, белиот автомобил секогаш го перципираме како 
бел без оглед на неговата осветленост. Промени се забележуваат дури 
откако бојата значајно ќе се промени. 

 
Влијание на психолошките фактори врз перцепцијата 
 
Врз процесот на перципирање покрај надворешните фактори 

влијаат и некои психолошки фактори: искуство, потреби, задачи, ставови, 
емоции и др. 

Искуството влијае на изборот на дразбите, на нивното групирање 
и давање смисла. На пример, автомеханичарот и некој друг човек кој 
не е автомеханичар на улицата забележуваат нов тип автомобил. 
Автомеханичарот ќе ги забележи не само надворешните карактеристики 
туку и силата на моторот, издржливоста итн. Неговата перцепција ќе 
биде многу подлабока во споредба со друго лице, кое ќе се задржи 
само на перцепција на комфорот и дизајнот. Можеме да заклучиме дека 
искуството определува што ќе биде перципирано. Користејќи го искуството, 
звуците кои ги слушаме не ги слушаме само како систем од звуци, туку 
како звук од автомобил, бидејќи знаеме дека автомобилите 
предизвикуваат такви звуци. 

Познато е дека и мотивите влијаат на содржината на 
перцепцијата. Во таа смисла доколку зборот корен им го изложиме на 
луѓе кои се од различни професии сознајниот ефект ќе биде различен 
- ботаничарот ќе мисли на коренот од растението, математичарот на 
квадратниот корен, лингвистот на коренот на зборот, стоматологот на 
коренот на забот итн. 

Потребите, исто така, ја насочуваат перцепцијата. Па така, 
луѓето кои се гладни побрзо ќе ја забележат сендвичарата во споредба 
со оние кои се сити. 

Од лично искуство знаеме дека емоциите понекогаш 
учествуваат во перцепцијата и ја определуваат нејзината содржина. 
Доколку интензитетот на емоциите е голем (без оглед на нивниот 
квалитет: радост, тага, страв, омраза, љубов), може да настанат грешки 
во перципирањето. Затоа, не му се препорачува на човекот кој 
доживува интензивни емоции да управува возило. 
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Сетилни измами: илузии и халуцинации 
 
Надворешните, а особено внатрешните фактори, може да 

придонесат за погрешно перципирање, односно за појава на сетилни 
измами – илузии и халуцинации. Илузиите претставуваат погрешно, 
неадекватно перципирање на објект што реално постои, додека кај 
халуцинациите се јавува перципирање на објект што реално не постои. 

Постојат многу примери за илузии во сообраќајот, за чие 
настанување е причина заморот. Ако две возила се паркирани паралелно 
на прописно растојание, заморениот возач ги перципира како доближени. 
Исто така, заморениот возач има илузија дека колоната се движи и 
тогаш кога таа застанува пред него. И при движење со иста брзина 
возачите перципираат дека тешките возила се движат побавно во 
споредба со лесните. Најкарактеристична илузија е кога две патнички 
возила стојат паралелно. Кога возилото што се наоѓа до нашето ќе 
тргне, имаме илузија дека тргнало нашето возило. Возачот често има 
погрешен впечаток дека меѓусебната оддалеченост на возилата е 
поголема кога возилата се разминуваат со поголема брзина. Исто така, 
тој има впечаток дека поголемите возила се движат побавно во 
споредба со помалите, кои, всушност, се движат со иста брзина. 

Во сообраќајот е позната т.н. илузија на брзина. По подолго 
возење со поголема брзина, кога возачот ќе ја намали брзината, 
доживува дека таа е многу помала отколку што реално е. Оваа илузија 
може да биде опасна кога возачот од автопат влегува на пат во населено 
место. За да се избегне оваа илузија во некои земји на излезите од 
автопатите се поставени знаци СТОП. Возачот мора задолжително да 
застане и потоа да го продолжи возењето со помала брзина. 

Некои видови оптички илузии настануваат кога се отежнати 
условите на перципирање (темно, магла, дожд итн.), па возачот наместо 
дрво перципира човек. 

Кога не постои надворешна дразба, а сепак има перцепција на 
предмети и ситуации, зборуваме за халуцинации. Причините за нивното 
настанување лежат во некои процеси што се одвиваат во нервниот 
систем, најчесто кај личности со нарушено здравје. Но, халуцинации 
можат да се јават и под влијание на висока телесна температура, 
напор, несоница, психичко заболување, употреба на дрога, алкохолизам 
итн. Човекот кој халуцинира има впечаток, на пример, како некој му 
зборува на уво или гледа разни бубачки и животни, чувствува како 
телото му се менува итн. и е убеден дека она што го слуша, гледа, 
мириса, допира... реално постои. Појавата на халуцинации кај возачот 
кој управува возило е опасна, бидејќи тој реагира на ситуација (звук, 
правец на патот, пречка на патот...) која не постои. 
 

Перцепција на простор со помош на сетилото за вид 
 
Просторот може да се перципира површински и тридимензионално, 

односно покрај висина и ширина се перципира и длабочината на 
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предметот. Перцепцијата на длабочина (релјефност) и оддалеченост 
ни овозможува сликата на предметот на мрежницата да ја доживееме 
тридимензионално. Кога возачот го управува возилото, тој постојано 
прави процена на растојанието – длабочината. Оваа способност особено 
доаѓа до израз при претекнување, кога друго возило ни доаѓа во 
пресрет, како и при паркирање. Процената на растојанието зависи од 
непосредни (акомодацијата на очната леќа и конвергенцијата на очите) 
и од посредни или искуствени фактори (линеарна и воздушна перспектива, 
перспектива на детали, сенка, маскирање, движење). 

Акомодација на очната леќа. Очните мускули се затегнуваат и 
во зависност од тоа се менува заобленоста на оптичката леќа. 
Информациите што се добиваат од мускулите на окото (цилијарните 
мускули поврзани со леќата) даваат информации за оддалеченоста на 
предметите (доколку тие се на помала далечина). 

Конвергенција на очите. Бидејќи предметите се набљудуваат од 
различен агол, нивните слики паѓаат на различни места на мрежницата 
од окото, но ние гледаме една слика бидејќи очите се прилагодуваат 
сликата да падне во жолтата дамка. Подвижноста на очите се 
обезбедува со мускулите на окото кои според својата затегнатост ни 
даваат информации за оддалеченоста на предметите. Конвергенцијата 
помага да се перципира длабочина само доколку предметите се на 
растојание од 15 метри од лицето кое ги набљудува. На поголемо 
растојание аголот меѓу замислените оптички оски се губи и тие 
стануваат паралелни. 

Но, потполно доживување на просторот настанува кога покрај 
овие фактори учествуваат и други знаци. Така, линеарната перспектива 
помага да се оцени оддалеченоста, знаејќи дека поодалечните 
предмети изгледаат помали. Кога се зголемува растојанието, предметите 
ја губат бојата, стануваат заматени поради воздушниот слој што се 
наоѓа помеѓу нас и предметот (воздушна перспектива и перспектива на 
детали). 

Сенката исто така придонесува за перципирање на длабочина. 
Постојат сенки на самиот предмет врз основа на кои се суди за 
неговата релјефност и сенка на предметот врз основата или врз 
другите предмети врз основа на која се суди за оддалеченоста. На 
блиските предмети присутни се двата вида сенки, но со зголемување 
на оддалеченоста тие постепено исчезнуваат. 

Еден од најсилните индикатори за перцепцијата на длабочина е 
маскирањето. Кон овие фактори ќе го додадеме и факторот движење 
чија улога најдобро се забележува при возење со автомобил или воз. 
Тогаш забележуваме дека блиските предмети се движат во спротивен 
правец, а поодалечните предмети се движат во ист правец како и 
нашето возило. 

Овие фактори поврзани со искуството ги користат и луѓето кои 
гледаат само со помош на едното око (монокуларно гледање), но тие 
се многу несигурни во проценувањето на растојанието, бидејќи немаат 
можност за користење на непосредните информации. Информациите 
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што се добиваат при користење на двете очи (бинокуларно гледање) 
паѓаат на различни места во мрежницата, но се спојуваат во една слика 
што овозможува да се види предметот и растојанието до него. Кога 
сликите на предметите би паѓале на потполно исти места во 
мрежницата на двете очи, предметите би ги гледале како фотографии 
без можност да го проценуваме растојанието. 

Во пијана состојба луѓето не можат да вршат координирани 
движења, бидејќи под дејство на алкохол мускулите на окото не се во 
можност да ја усогласат работата на очите и двете слики да ги спојат 
во една. Од тие причини пијаниот човек гледа двојно. 

 
Перцепција на простор со помош на сетилото за слух 
 
Кога слушаме некој звук, се обидуваме да му дадеме смисла, 

односно да го откриеме од каде доаѓа и на кое растојание е. Ова се 
постигнува со користење на двете уши. Но, луѓето на кои им е оштетено 
едното уво тешко можат да определат од кој правец и од кое место 
доаѓа звукот. 

Правецот на звукот се определува врз основа на временската 
разлика во пристигнувањето на звукот во двете уши. На пример, ако 
звукот доаѓа од десно, тогаш звучните бранови кои доаѓаат во левото 
уво доцнат. Звучниот извор се наоѓа на страната од која побрзо се 
слуша звук. Кога звуците истовремено стигнуваат до двете уши, не сме 
во состојба да го определиме правецот на звукот. Од оваа причина, 
сирената на возилото кое доаѓа однапред погрешно ја перципираме 
како да доаѓа одзади. 

Најважна карактеристика за одредување на растојанието на 
звукот е неговиот интензитет. Посилните звуци се доживуваат како 
поблиски, па авионот што се приближува се слуша посилно отколку 
кога е подалеку. Но, во определувањето на растојанието на звукот 
придонесува и бојата на звукот. Таа е помека кога звучниот извор е 
подалеку, бидејќи со зголемување на растојанието се губат горните 
придружни тонови кои ја даваат бојата на звукот. 

 
Перцепција на време 

 
Појавите и настаните што ги перципираме имаат свое 

времетраење, а перцепцијата за нив се поврзува со доживувањето на 
времетраењето. Важен фактор во перципирањето на времето е 
промената. Новите настани го потиснуваат она што било и ние 
перципираме нешто ново, нешто што дотогаш не било. Постојат два 
вида на перципирање на времето: перципирање на кратки временски 
интервали и перципирање на долги временски интервали. 

Времетрањето на настаните се оценува врз основа на 
помнењето и зависи од повеќе фактори. Познато е дека времето 
коешто е исполнето со интересни настани го оценуваме како пократко 
од празното време, иако тие се со исто времетраење. Исто така, ако 
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постои интерес за тоа што се перципира ќе се потцени објективното 
траење на настанот и ќе формираме впечаток дека тоа што сме го 
перципирале траело пократко. Кога сме добро расположени, времето 
побрзо поминува отколку кога сме нерасположени, бидејќи во првиот 
случај не обрнуваме внимание на текот на времето. Но, во сеќавањето, 
времетраењето на настаните се доживува обратно, односно, настаните 
кои реално не предизвикале интерес и изгледале дека траат долго, во 
сеќавањето се доживуваат со пократко времетраење. 

Процената на времето се врши врз основа на биолошки знаци. 
Секојдневното повторување на некои активности (станување, одење на 
работа, земање храна) создава ритам кај организмот кој придонесува 
за временската ориентација. Но, кога станува збор за долги временски 
интервали, кои човекот нема можност непосредно да ги перципира, се 
користат различни помошни средства (часовник и календар). 
 

Перцепција на движења 
 

Постојат два вида движења: реални движења, кои настануваат 
со движење на телата и привидни движења, кои настануваат со 
перципирање на движење кај неподвижните предмети. Кога стоиме на 
место или управуваме со возило или кога некој друг нé вози, 
движењата на предметите и луѓето околу нас ги перципираме на три 
начини: како движење на предметите и на луѓето кон нас фронтално, 
како движење во ист правец во кој се движиме и ние и како кружно 
движење на предметите или луѓето во просторот. 

Перцепирањето на движењето на предметите кон нас и 
наспроти нас го доживуваме преку окото, преку сетилните делови од 
мрежницата, во која се предизвикува преместување на сликите на 
перцепираните предмети. Во тие преместувања учествуваат и мускулите 
од зеницата и надворешните мускули на окото. Со други зборови, 
перцепирањето на движење е помогнато и од кинестетичките осети кои 
се поврзани со самото око. За перцепирање на предметите кои се движат 
во круг (пред нас или околу нас), покрај досега спомнатите фактори, 
придонесуваат и информациите што ги добиваме од сетилото за 
движење. Доколку ова не се постигне, кај човекот кој го управува 
возилото се создаваат илузии за кружно движење во неговото видно поле. 

Перцепирањето на привидни движења значи доживување на 
движење на предметите во просторот кои во стварноста мируваат. 
Таквите движења се нарекуваат индуктивни, односно движења што 
настанале од преносното дејство на предметите од околината кои се 
движат. На пример, ни се чини дека дека месечината брзо се движи низ 
облаците, а во стварност е обратно, таа мирува, а облаците се движат. 
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14.1. РАЗВИВАЊЕ ХУМАНИ ОДНОСИ 
ВО СООБРАЌАЈОТ 

 
Под хумани односи во сообраќајот се подразбира заемното 

почитување и разбирање на возачот и патниците, како и меѓусебното 
почитување на сите учесници во сообраќајот во различни сообраќајни 
ситуации. 
 

Возачот и совозачот треба културно да ги дочекаат и испратат 
патниците, да им помогнат да си го најдат местото за седење во 
возилото, да им го соопштат времетраењето на возењето и кусите 
одмори кои ќе се прават во тек на патувањето, како и да им пренесат 
други информации поврзани со правецот во кој патуваат. Тие треба да 
се подготвени да ги разрешат можните недоразбирања и конфликтни 
ситуации меѓу патниците, да им помогнат на старите лица, родителите 
со мали деца, лицата со посебни потреби, на болните или оние кои 
чувствуваат мачнина од патувањето со моторно возило, како и на сите 
други на кои им е потребна помош. 
 

Патниците треба да манифестираат културно однесување 
спрема возачот и совозачот, да не користат погрдни зборови и да не 
покажуваат друг вид на агресивно однесување. Треба да го почитуваат 
мирот и потребата од пријатно патување на останатите патници, па во 
возилото не треба да се зборува премногу гласно, да се пее, вика, да 
се уништува инвентарот во возилото и да не се почитуваат термините 
одредени за пауза. На сопатниците им пречат и непријатните мириси, 
консумирањето храна и алкохол во возилото, па секој треба да 
придонесе да не се создаде ситуација за негодување. 

Возачите уште со добивање на возачка дозвола, треба да 
создадат ставови за соработка со другите возачи на стручна основа и 
меѓусебно давање помош кога има потреба за тоа. Хуманите односи се 
темелат на љубов и верба кон човекот и водење грижа за неговото 
здравје и личност. Основата на хуманата солидарност во патниот 
сообраќај е ослободување од чувството на егоизам и лична корист. 
Солидарноста може да се манифестира на повеќе начини: давање 
техничка помош при отстранување на дефектите кај возилата, 
позајмување делови од возило, влечење туѓо возило, прифаќање 
патници од друго возило, пријавување дефект на туѓо возило, 
помагање на повредени патници во сообраќајни несреќи. 

Односите на заемно почитување се стекнуваат уште на рана 
возраст во семејството и во училиштето. Родителите и наставниците 
треба да формираат кај децата навики за културно однесување во 
сообраќајот, бидејќи во голема мера, од тоа зависи нивната и туѓата 
безбедност. Предучилишните и училишните установи треба организирано 
и плански, преку соодветни програми, да реализираат содржини и 
активности поврзани со сообраќајната култура и морал. На тој начин 
систематски и спонтано кај децата и младите се гради свест и совест, 
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како и карактерни особини, ставови и вредности во функција на 
сообраќајниот морал. Генералните цели и потреби на патот на сите 
учесници во сообраќајот се исти, па тие можат да се остварат само 
преку заемно почитување. 

 
Односот на учесниците во сообраќајот спрема децата,  

старите лица и лицата со посебни потреби 
 

Децата од различни возрасти се чести учесници во сообраќајот, 
самостојно како пешаци, како управувачи на велосипеди и во придружба 
на своите родители како пешаци или во автомобил. 

Децата од предучилишна возраст не се во состојба да ја сфатат 
опасноста од возилата кои се движат по патот заради својата 
интелектуална и социјална незрелост. На оваа возраст тие имаат 
зголемена потреба од движење и играње, која понекогаш ја 
задоволуваат на несоодветни места како што се тротоарите и улиците. 
Така, често пати стануваат учесници во опасни сообраќајни ситуации, 
кога занесени во играта не го забележуваат возилото кое наидува или 
кога ќе потрчаат на улица по топката што се стркалала.  

Затоа овие деца не треба да се оставаат сами, без надзор на 
возрасен, особено не на места во чија близина се одвива сообраќај. 
Децата од училишна возраст веќе почнуваат сами да преоѓаат улица, 
па ако возачот не ги сочека или ги уплаши со неговата нетрпеливост, 
можат да станат жртви на несовесните возачи. Опасност претставува 
и управувањето со велосипед покрај тротоарот, особено ако детето е 
почетник и не е доволно вешто во одржувањето рамнотежа, па може 
да падне пред тркалата на возилото што наидува. 

Наведените податоци укажуваат дека возачите треба да бидат 
максимално претпазливи кога возат на места во чија близина играат 
или се движат деца, кога возат во близина на градинки и училишта, 
бидејќи однесувањето на децата може да биде непредвидливо. Исто 
така, потребна е претпазливост на возачот и кога вози група деца, 
затоа што нивното однесување и во возилото може да биде 
непредвидливо и опасно за безбедноста. 

 
Старите и изнемоштени лица често се среќаваат во сообраќајот 

како пешаци или патници во превозно средство. Како природна 
последица на стареењето, видот и слухот им се намалени, како и 
рефлексите и другите моторни движења. Затоа треба да се очекува 
дека тие бавно ќе се движат, но не можат секогаш правилно да ги 
проценат своите можности, па влегуваат во ризични ситуации. Така, 
мислејќи дека возачите ќе им дадат предност, ја минуваат улицата на 
места кои не се обележани со пешачки премин, па можат да бидат 
жртви на возачите кои навреме нема да сопрат. Треба да се земе 
предвид дека еден дел од старите лица се сенилни, со намалена 
способност за ориентација, па возачите треба да возат побавно и 
побудно кога ќе наидат на такви лица. 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

172 

Човекот може да се роди или да стекне во текот на животот 
физички или ментални пречки поради различни причини: генетски 
фактори, болести, физички повреди. Лицата со посебни потреби се 
наоѓаат во улога на учесници во сообраќајот како пешаци, со и без 
помагала, во инвалидски колички или како управувачи на специјално 
моторно возило. Во зависност од степенот на физичката попреченост, 
тие лица можат да добијат возачка дозвола за управување возило со 
три или четири тркала без мотор, или возачка дозвола од 5 категорија. 
Во определувањето на видот и степенот на попреченост треба да 
учествува комисија, составена од медицински лица со одредени 
специјалности, како и психолог. Психологот може да ги испита нивните 
едноставни и сложени психомоторни реакции, окуломоторната 
координација, емоционалната и социјалната зрелост, и да даде мнение 
за способноста за управување со одреден вид возило. Без оглед дали 
лицата со посебни потреби учествуваат во сообраќајот како пешаци 
или возачи, другите возачи кон нив треба да се однесуваат со емпатија, 
бидејќи и нивните очекувања се дека околината на нив гледа како на 
привилегирани лица во сообраќајни ситуации. Тие можат да имаат 
забавени движења, да користат помагала при движењето, да не гледаат 
или слушаат, па лесно стануваат жртви на невнимателните возачи. 
 
 
14.2. СООБРАЌАЕН МОРАЛ 

 
Хуманите односи се регулираат преку општествените норми 

кои ги усогласуваат односите во сообраќајот. Општествените норми ги 
сочинуваат морално-обичајни и правни норми. Историски гледано, 
моралните и обичајните норми се претходници на правните норми. 

Под поимот морал се подразбираат нормите за постапување и 
однесување на луѓето во една епоха, во согласност со чувството и 
сознанието за тоа што е добро. Преку моралот, општеството настојува 
да формира свест кај луѓето за добро и лошо, праведно и неправедно, 
корисно и некорисно, за разлика од правните норми чие почитување е 
принудно, односно чие непочитување носи санкции. 

Моралните норми во сообраќајот се правила за однесување на 
поединецот спрема патот, возилата, возачите и другите учесници во 
сообраќајот. На пример, не е морален возачот кој управува старо возило 
и намерно предизвикува судир со друго возило, за да му се плати 
оштета преку осигурителна компанија, а згора на тоа го набедува возачот 
на другото возило дека е виновен за несреќата. Моралните норми се 
почитуваат доброволно, а нивното непочитување носи осуда, презир и 
бојкот од индивидуи, групи или од пошироката заедница. 

Правните норми во сообраќајот се во релација со сообраќајните 
прописи кои најчесто имаат меѓународно значење, а се однесуваат на 
почитувањето на сообраќајните знаци и другата патна сигнализација, 
како и санкциите што следат поради нивно непочитување. Почитувањето 
на сообраќајните прописи од страна на возачот е принудно, бидејќи во 
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спротивно, следат казнени мерки кои се пропишани со закон. 
Сообраќајниот морал е свесно почитување на пропишаните 

норми и правила со кои се регулирани обврските и односите на учесниците 
во сообраќајот. 

Основните начела врз кои се темели тој се: 
1. Свесна дисциплина на возачот и дефанзивно возење. Со 

модерниот развој на патничкиот сообраќај, сé поголемата фреквенција 
на возила и нивните унапредени перформанси, се зголемува и ризикот 
од нарушување на безбедноста. Затоа на возачите им се препорачува 
да ги почитуваат сообраќајните прописи и да возат дефанзивно. 
Називот доаѓа од латинскиот јазик (defandere), што значи да се браниш, 
заштитуваш или да ги отстраниш опасностите што ја загрозуваат 
твојата и туѓата безбедност. Треба да се почитуваат укажувањата од 
страна на сообраќајната полиција и други овластени лица, како што се 
железничарите или воената полиција, но не поради стравот од 
репресивни мерки туку поради сопствената сигурност. 

2. Сообраќајно-техничка култура. Под овој поим се подразбира 
општо познавање на проблемите при управување со возилото при 
различни услови, како што се климатско-атмосферските услови, 
сопирачкиот пат на возилото при запирање, влечната сила на 
возилото, инерцијата при совладување на кривините итн. Ова е 
особено важно за професионалните возачи. 

3. Хуманост и солидарност. Заемното почитување и помагање 
на учесниците во сообраќајот го намалува ризикот од несреќи, како и 
последиците од несреќите кои веќе се случиле. 
 

Улогата на инструкторите, внатрешната контрола  
и сообраќајната полиција во развивањето хумани односи  

и морално однесување во сообраќајот 
 

Задача на инструкторите во автошколите, покрај обучување за 
возење на кандидатите, е и поучување за однесување кон другите 
учесници во сообраќајот. Тие треба да го развиваат чувството за 
општествена одговорност, да ја истакнуваат важноста од принципиелното 
и дисциплинирано сообраќајно однесување, без правење сообраќајни 
прекршоци, влегување во непромислени ризици при возењето или 
возење под дејство на алкохол, дроги и други супстанции кои ја 
нарушуват пресметливоста на возачот. Исто така, јасно треба да 
укажат на несаканите последици од несовесното и нехумано однесување 
во сообраќајните ситуации. Затоа, инструкторите, покрај стручно, треба 
да поседуваат и психолошко-педагошко познавање за тоа како да го 
пренесат своето знаење на кандидатите за возачи. Ова е особено 
важно ако се знае дека за возачи се обучуваат кандидати со различно 
ниво на образование, па приодот на инструкторот треба да се 
прилагоди на нивото на кандидатот. 

Поголемите транспортни претпријатија за превоз на патници и 
стока имаат посебна служба за извршување внатрешна контрола на 
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вработените. Внатрешната контрола ја извршуваат стручни лица: 
сообраќајни инженери, правници, психолози, лекари, економисти. Нејзина 
задача е да ги контролира работните услови во смисла: почитување на 
работното време на возачите, користење на пропишаното време за 
паузи, здравствената физичка и психичка состојба на возачите, чесното 
работење во пријавувањето на потрошеното гориво, резервни делови 
за возилото и наплатата на транспортните услуги од патниците. Во 
однос на стручната подготвеност на возачите, одвреме-навреме таа 
треба да се проверува, особено ако има измени во правилата и 
прописите опфатени со закон за безбедност во сообраќајот. Понатаму, 
се испитува и техничката исправност на возилото преку редовни 
технички прегледи пред заминување на пат. Целата дејност на 
внатрешната контрола е во функција на создавање сообраќаен морал, 
бидејќи е поврзана со здравјето и психофизичката кондиција на возачите, 
исправноста на возилата и борбата против криминалот. 

Основната задача на сообраќајната полиција е да го следи 
одвивањето на сообраќајот и да интервенира ако има прекршување на 
сообраќајните прописи или да помага ако дојде до застој во сообраќајот 
или се случи сообраќајна несреќа. 

Нејзината функција може да се резимира во следниве точки: 
1. Преземање мерки спрема лицата кои ја нарушуваат 

безбедноста во сообраќајот. Сообраќајната полиција има овластување 
за преземање три вида мерки: воспитни, превентивни и репресивни. 
Воспитните мерки предвивуваат едукација на учесниците кои често ги 
кршат сообраќајните прописи, преку организирање предавања и/или 
проекција на едукативни филмови. Превентивни мерки се преземаат 
кога сообраќајниот полицаец ќе оцени дека возачот направил прекршок 
или создал сообраќајна ситуација за која треба да добие опомена или 
помала парична казна. Репресивни мерки се преземаат спрема лицата 
кои прават потешки прекршоци и кривични дела во сообраќајот, за кои 
се предвидени повисоки парични казни, одземање на возилото и 
возачката дозвола или казна затвор. Такви прекршоци се: возење во 
алкохолизирана состојба, минување на црвено светло, судир на возила, 
прегазување пешак итн. Записниците од потешките дела сообраќајните 
полицајци ги предаваат на судските органи, кои понатаму го водат 
судскиот процес за стореното дело. 

2. Интервенирање за отстранување пречки на патот. Кога на 
патот ќе се најдат пречки, како одрони, големи снежни навеви, паднати 
дрвја и други физички објекти, сообраќајната полиција ја известува 
службата која е задолжена за расчистување на патот со цел да се 
избегнат застои и да се отстрани опасноста од несреќи. 

3. Помагање на повредени учесници во сообраќајот. При тешки 
сообраќајни несреќи, каде има повредени, сообраќајната полиција 
помага во изнесувањето на жртвите од возилата, давањето прва 
помош и известувањето на службаза итна помош, која понатаму ја 
презема грижата за повредените. 
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15.1. ЕРГОНОМСКИ АСПЕКТИ НА ВОЗИЛОТО  
И ПАТОТ 

 
Зборот ергономија потекнува од грчките зборови ergos (работа) 

и nomos (закон, правило). Во системот човек-машина, ергономскиот 
пристап се однесува на меѓусебното усогласување на техничките 
карактеристики на машината со психофизиолошките можности на 
човекот, пред сé перцептивните и моторните. Во тој систем човекот 
лесно се вклучува и се прилагодува, доколку при организирањето на 
работата, при конструирањето и проектирањето на машината се 
почитува ергономскиот пристап. За да се успее во тоа се комбинираат 
психолошките, физиолошките и антрополошките проучувања на 
човекот со информациите за машината. 

Ергономскиот пристап произлегол од потребата да се обезбеди 
оптимален однос меѓу одделни делови во системот човек-машина-
средина. Приспособувањето на машината и нејзините контролни и 
командни делови се однесува на големината, формата, положбата и 
распоредот согласно антропометриските особини на возачот (неговата 
висина при стоење и седење и должината на рацете и нозете). 
Потребно е конструкцијата на машината, уредите и нивниот распоред 
да му овозможат природна положба на телото, лесно и безбедно 
управување и скратување на времето кое е неопходно за брзо 
реагирање. 

Во системот човек-возило-пат доцнењето во реакциите на 
возачите и грешките во извршувањето на движењата можат да се јават 
како последица на пропусти во конструкцијата на возилото и 
проектирањето на патот. При управувањето на возилото сигурноста се 
намалува ако командите од аспект на големината, формата и местото 
не се прилагодени на движењата (на брзината, силата, правецот на 
дејствување) и кога контролните и сигналните уреди на возилото и 
сигнализацијата на патот не се усогласени со способностите за 
перцепирање и психичките состојби на возачот, како што е на пример, 
вниманието. 
 
 
15.2. ВНИМАНИЕ 

 
Од бројните дразби кои стигнуваат до сетилата се врши 

селекција и се реагира само на некои од нив. Тоа насочување на 
менталната активност кон одредени предмети и настани се нарекува 
внимание. Вниманието е психичка состојба без која е невозможно да 
се одвиваат голем број психички активности. Оваа специфична 
психичка состојба се карактеризира со надворешни и внатрешни 
промени. Така, во надворешното однесување видливи промени има во 
држењето на телото и во мимиката (изразот на лицето). Целото тело е 
напнато и зголемена е осетливоста на сетилните органи. Изразот на 
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лицето е специфичен и одразува висока концентрација. 
Во внатрешноста на организмот се случуваат големи промени: 

се менува работата на срцето, се дише длабоко, се стеснуваат 
периферните крвни садови, се менува електричната активност на 
мозокот и тој се снабдува со голема количина кислород. Смислата на 
надворешните и внатрешните промени е да се подготви целиот 
организам за прием и обработка на нови информации. 

Во сообраќајната практика се покажало дека концентрацијата на 
вниманието само на еден предмет за време на возењето може дури и 
да пречи, бидејќи се запоставуваат другите. Во статистиката на 
направените сообраќајни несреќи, невниманието се наведува како 
една од најчестите причини за несреќа. Овде не се работи за 
невнимание, туку за внимание насочено кон нешто друго. Ако при 
возењето возачот мисли на своите лични проблеми и не внимава на 
сообраќајната ситуација, придонесува за загрозување на безбедноста 
во сообраќајот. 

Најдобро е кога вниманието е насочено на повеќе предмети од 
кои ниту еден нема централно место. Некои занимања бараат 
внимание насочено кон повеќе извори на информации на кои треба да 
се реагира истовремено или според определен редослед. Така, 
возачите примарно го насочуваат вниманието на управувањето со 
возилото, но покрај тоа, мораат да ги следат и другите учесници во 
сообраќајот, сообраќајните знаци, работата на уредите и да се 
ориентираат некогаш дури и под многу неповолни услови. 

Научните сознанија и секојдневните искуства покажуваат дека 
вниманието може да варира според степенот на неговата насоченост 
и сосредоточеност (концентрација), времетраењето на насоченоста 
(траење), упорноста да се задржи сосредоточеноста (стабилност), 
брзината во пренасочувањето од еден објект или појава кон друга, или 
од една дејност на друга (еластичност) и во поглед на неможноста да 
се насочи и сосредоточи спознанието на определен објект или појава 
(расеаност). Сите овие карактеристики на вниманието се од исклучителна 
важност за однесувањето во сообраќајот. 

 
Обем и колебање на вниманието 

 
Способноста да се опфати поголем или помал број на предмети 

претставува обем на вниманието. Во просек, одеднаш можат да се 
забележат 4-6 предмети (најмногу 8). 

Испитувањата покажале дека обемот на вниманието зависи од 
времето на изложување на дразбите и од барањата што се поставуваат 
пред субјектот во поглед на разпикувањето на некои особини на 
предметите. При изложување на повеќе предмети во време од 40 
милисекунди човекот ќе забележи само еден предмет, но ако се продолжи 
времето на изложување ќе се зголеми и бројот на перцепираните 
предмети. Со секое продолжување на времето на изложување за 10 
милисекунди се забележува по еден предмет повеќе, додека не се 
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постигне максималниот број од 8 предмети. Доколку предметите се 
разликуваат по една особина, со еден потег можат да се опфатат 8 
предмети. Но, ако предметите се разликуваат според повеќе особини, 
на пример, според бојата и формата, тогаш бројот на предметите 
опфатени со вниманието се намалува на четири. 

Вниманието не може долго да се задржува на еден предмет; тоа 
ослабува, потоа повторно се воспоставува и така постојано. На пример, 
ако ги набљудуваме долго време вертикалните линии на ѕидот ќе 
видиме дека тие се губат, па повторно се јавуваат. Оваа карактеристика 
на вниманието се потврдува и при перцепирањето на двојните слики 
како што е сликата вазна/два профила.Вниманието се намалува и 
поради заситеност при примање на исти дразби, како на пример кога 
возилото се управува низ монотон предел и по долги магистрални 
патишта. 

 
Пренасочување на вниманието 

 
Во врска со поделеноста на вниманието на повеќе предмети е  

и прашањето колку човекот може истовремено да изведува повеќе 
работи кои бараат интелектуален напор. Дали за време на 
управувањето со возилото може истовремено да се разговара со 
патниците во него, со оглед на тоа што и двете активности се од 
интелектуална природа (управување со возилото и разговорот)? Во 
овој случај станува збор за брзо пренасочување на вниманието од 
разговорот кон сообраќајната ситуација и обратно, и се добива 
впечаток дека тие две работи се одвиваат истовремено. Возачите кои 
имаат помало возачко искуство не се во состојба брзо да го 
пренасочуваат вниманието од разговорот кон управувањето на 
возилото и обратно. Разговорот со нив може негативно да влијае на 
безбедноста во сообраќајот. 

Делењето на вниманието на различни активности се темели на 
способноста за брзо пренасочување, но зависи и од сложеноста на 
ситуацијата. Ако ситуациите се едноставни, пренасочувањето се 
остварува побрзо (100-250 милисекунди), отколку кога ситуациите се 
посложени како што се оние кога се прима порака на различни јазици 
(една секунда). 

Доколку станува збор за задачи кои се извршуваат автоматски 
или ако едната од нив е автоматска, а другата интелектуална (на 
пример, управување со возило – каде движењата се автоматизирани и 
набљудување на сообраќајната ситуација - интелектуална активност) 
вниманието нема да биде поделено. Но, и во такви ситуации може да 
настане заемно спречување: на пример, ако одиме по улица и читаме 
весник, читањето го прекинуваме ако наидеме на пречка. Овде 
интелектуалната активност и пречи на автоматската, односно читањето 
весник му пречи на одењето. Можеме да заклучиме дека истовременото 
извршување на повеќе активности понекогаш негативно влијае врз 
нивниот квалитет. 
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Фактори од кои зависи вниманието 
 
Факторите од кои зависи вниманието можат да бидат 

надворешни (карактеристики на објектот на внимание) и внатрешни 
(карактеристики на оној што внимава). 

Надворешните фактори го предизвикуваат, а внатрешните 
фактори го одржуваат вниманието. Во надворешни фактори спаѓаат 
големината на дразбата (големите предмети полесно го предизвикуваат 
вниманието, па затоа и предупредувањата на патиштата се обично 
маркантни), јачината на дразбата (силните звуци и изразените бои       
ќе бидат веднаш забележани, па затоа сообраќајните знаци се со 
изразени бои, а звукот на сирената на болничките коли е продорен), 
повторувањето на една дразба (прекинот на дејството на една дразба 
го предизвикува вниманието; трепкачкото светло побрзо го привлекува 
вниманието од она кое континуирано свети) и престанокот на дејството 
на дразбата (додека автобусот е во движење патниците спијат, но штом 
ќе застане веднаш се будат). 

Внатрешни фактори се мотивите, интересите, ставовите, 
способностите, навиките, емоциите итн. На пример, човекот кој го    
сака автомеханичарскиот занает, секогаш ќе обрнува внимание на 
автомобилите. Кога на раскрсница очекуваме да се запали зелено 
светло на семафорот, го перцепираме зеленото светло како запалено 
и реагираме предвреме. 

 
Континуирано внимание 

 
Во сложените технолошки системи човекот прима информации, 

ја следи и контролира работата на машините и во подолг временски 
период постапува на одреден начин. Со посредство на контролни и 
инструментални табли тој постојано ги набљудува промените што се 
случуваат во надворешната средина. Во ваква ситуација се наоѓа 
пилотот кој меѓу многубројните сигнали (а најчести се видните и 
слушните) треба да ги открие ретките критични сигнали кои многу малку 
се разликуваат од другите сигнали, а кои се од исклучителна важност 
за безбедноста. 

За да успее во барањата што ги поставува современиот 
технолошки систем, човекот мора брзо и точно да реагира во долг 
временски период. Тоа бара континуирано присуство на внимание, 
односно континуирана будност. Будноста претставува подготвеност   
на целиот организам да реагира на слабите, но битни промени во 
средината. Степенот на будност кај луѓето е различен и е поврзан со 
функцијата на ретикуларната формација. Оваа мрежеста структура на 
сивата маса е составена од неврони и се протега од големиот мозок, 
продолжениот мозок, средниот мозок и некои делови на меѓумозокот 
(таламус и хипоталамус). 

Невроните кои носат информации за надворешната средина, се 
соединуваат во ретикуларната формација, а оттаму нервните импулси 
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се пренесуваат во разни делови од кората на големиот мозок, кој на 
овој начин се одржува во будна состојба. Повредите на ретикуларната 
формација водат до паѓање во кома или до постојана дремливост. 

Кога работниот период трае долго, како кај радаристите, 
настанува пад во детекцијата на критичните сигнали уште на самиот 
почеток од работата. По половина час падот е многу стрмен, а потоа се 
задржува на приближно ниво до крајот на работата. 

Будноста зависи од физички или надворешни и психолошки или 
внатрешни фактори. Физичките фактори се однесуваат на особините и 
разместеноста на сигналот во полето. Детекцијата на сигналите е 
подобра кога нивниот интензитет е поголем, кога траат подолго, кога 
на контролната табла се разместени и кога почесто се повторуваат. 
Психолошки фактори кои ја зголемуваат будноста се: рокот (подобра 
детекција покажуваат испитаниците кои очекуваат задачата да трае 
кратко), познавањето на резултатите од детекцијата (делува стимулативно 
на испитаниците и го зголемува ефектот од работата) и вежбањето во 
детекцијата на сигнали (придонесува да се намали бројот на грешки, 
особено кога е придружено со познавањето на резултатите). 
 
 
15.3. МОТОРНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
Една од најважните форми на однесување е моторното 

однесување. Тоа вклучува прости моторни реакции, но и најсложени 
форми на моторно однесување. Простите моторни реакции се одговори 
на дразбата без учество на свеста, движења кои се извршуваат по 
навика, без некоја цел и без прилагодување на условите. Но, кога се 
зборува за моторното однесување пред сé се мисли на оние движења 
што човекот ги извршува прилагодувајќи ги на условите со намера и 
желба да оствари одредена цел. Моторното однесување од овој вид се 
нарекува вештина. 

Во изучувањето на вештините постојат две групи задачи: 
- Задачи кои бараат брз и едноставен но непрецизен одговор, а 

кои се однесуваат на времето кое им е потребно на субјектите да се 
одлучат да реагираат. Тоа е времето што поминува од давањето на 
задачата до почетокот на реагирањето; 

- Задачи кои бараат прецизни одговори, кои се однесуваат на 
контрола на целните и континуираните движења, додека целите постојано 
се менуваат. Целни движења се оние движења што се насочени кон 
неподвижни предмети (на пример, гаѓање во неподвижна мета, 
пикадо), а континуирани движења се оние во сложените моторни 
активности (на пример, управување со моторно возило). Подвижните 
цели постојано се менуваат и на нив треба да се одговори брзо и точно. 
Управувачот мора да се движи точно под одреден агол и во вистински 
момент. Точниот агол на движење на управувачот но погрешниот 
момент за тоа, е со исти последици како и неговото движење во 
вистинско време, но на погрешен начин. 
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15.4. ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЈА 

 
Од приемот на информацијата до одговорот постои период на 

застој или латенција. Тоа е периодот во кој се случуваат психички и 
физиолошки процеси кои се поттикнати од примените информации. Тој 
период на латенција или застој се нарекува време на реакција. 
Најголем дел од тоа време се однесува на психичките процеси и го 
опфаќа изборот на информацијата и одлуката да се реагира на неа. 
Временското растојание од согледувањето на опасноста од страна на 
возачот и преземањето реакции за да се избегне истата, може да се 
подели во три фази: 

1. фаза – возачот ја согледува опасноста 
2. фаза – возачот го сфаќа значењето од опасноста и одлучува 

како да реагира 
3. фаза – возачот изразува моторно движење оо помош на 

командните уреди од возилото користејќи ги рацете или нозете 
По завршувањето на овие три фази се остварува конкретен 

процес со кој возилото го зазема вистинското место во однос на другите 
возила и опасноста ќе биде избегната доколку возачот направил 
вистински избор на реакциите за нејзино отстранување. 

Испитувањата на времето на реакција кај возачите во нормални 
психолошки услови за едноставни психомоторни реакции кога само со 
едно движење на рацете ИПИ нозете се отстранува опасноста (на 
пример, сопирање со десната нога, свртување на воланот надесно) 
изнесува ¼ од секундата. Додека, кај сложените психомоторни реакции 
за отстранување на опасноста кај кои е потребно маневрирање и 
покомплексна интелектуална обработка (на пример, сопирање, 
менување на брзина, свртување на воланот налево или надесно), 
реакционото време трае ¾  од секундата. 
1. Се јавува опасноста  
2. Преку сетилото за вид возачот ја перцепира опасноста 
3. Центарот за вид ја прима опасноста и ја пренесува во центарот за 
интелектуална обработка на податоците 
4. По интелектуалната обработка на информацијата, мозокот донесува 
одлука да се избегне опасноста со сопирање 
5. Моторните центри ја планираат мускулната акција на сопирање 
6, 7и 8. Десната нога ја ослободува педалата за гас, преминува на 
сопирачката и ја притиска. 

Кај здрав и трезвен возач од моментот на опасноста па до 
сопирањето поминува 1/4 до 3/4 од секундата. Кај возач под дејство на 
алкохол овој временски период е продолжен и изнесува 1,25 до 2 секунди. 

 
Психичка секунда 

 
Реакциите кои за едноставните моторни реакции временски 

траат подолго од 1/4 секунда и за сложените  ¾  од секундата, според 
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карактеристиките, се во доменот на психичката секунда. Оваа појава е 
карактеристична за возачите кои реагираат забавено, како на пример, 
оние кои консумирале алкохол, дрога, или се под дејство на замор, или 
под дејство на некои негативни здравствени или психолошки состојби. 

Реакциите кои се појавуваат во доменот на психичката секунда, 
всушност, се забавени реакции и во голема мера се причина за 
сообраќајни прекршоци или несреќи. 

Психичката секунда некогаш се нарекува и секунда на стравот. 
Таа го забавува времето на реагирање, а се појавува најмногу кај 
емоционално нестабилните возачи кај кои времето на реагирање е 
продолжено за 1/2 до 1 секунда, а оние кои се претерано плашливи и 
склони кон алкохол за 2 секунди. 

И кај едноставните и кај сложените реакции кои се применуваат 
за отстранување на опасноста, постои поим време на латенција 
(laterale на латински значи да се биде скриен). Значи, кога возачот ја 
согледал опасноста, тој се уште не реагира како да ја отстрани. Во овој 
период, тој ја обработува сообраќајната ситуација и донесува одлука 
со какви психомоторни реакции да ја совлада. Кога времето на 
латенција е подолго, неминовна е појавата на психичките секунди. 

Според брзината на реагирањето, односно според појавата на 
психичката секунда и квалитетот на реакциите, возачите се поделени 
на следните групи: 

А) оние кои реагираат брзо и сигурно (не прават грешки на 
реакциометарот): 

Б) оние кои реагираат брзо и несигурно (реагираат брзо и со 
многу грешки): 

В) оние кои реагираат забавено, но и несигурно (односно, со 
многу грешки). 

Секако дека возраста влијае на брзината и точноста при 
реагирањето, односно, младите се карактеризираат со брзи и несигурни 
реакции, а постарите со бавни и сигурни. Возачкиот стаж влијае врз 
управувањето со возилото. Тој придонесува да се намали времето на 
реагирање и да се зголеми брзината на сообраќајот и неговата 
безбедност. 

 
Сопирачки пат (запирање) 

 
Сопирачкиот пат се нарекува уште и пат на запирање. Тој зависи 

од времетраењето на едноставните и сложените психомоторни реакции 
и од тоа дали кај возачот ќе се појави психичка секунда. Но, многу често 
зависи и од тоа дали сопирањето се одвива на сува или влажна 
подлога (со кал, голомразица и снег), и уште ако се излижани гумите на 
тркапата, откако возачот ќе ги вклучи сопирачките возилото наместо да 
запира се лизга напред. Сопирањето зависи и од видливоста на 
патниот правец. Во услови на магла, снег и дожд, како и при ноќно 
возење видливоста на патниот правец е намалена, а тоа предизвикува 
опасноста да се согледа подоцна и подоцна да се реагира на неа. 
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При нормални услови на управување на возилото, сопирачкиот 
пат ќе зависи од брзината со која возачот го управува возилото. При 
нормални услови на сопирање ако возилото е управувано со брзина од 
40 до 60 км на час, откако ќе биде притисната сопирачката, таа дејствува 
откако возилото ќе помине 10-12 метри. Тоа значи дека возилото ќе 
застане на 25 метри откако возачот ја извршил психомоторната 
реакција. Тоа значи дека патот на сопирањето зависел од брзината со 
која возачот го управувал возилото. 

Постојат и некои правила при поместувањето на патот на 
сопирањето во зависност од брзината со која се управува возилото. За 
возило кое е управувано со 50 км на час, патот на сопирање е половина 
од поминатите метри откако сопирачките почнале да сопираат, 
односно откако возачот почнал да сопира. 

На пример, кога возилото се управува со 40 км на час, 
сопирачкиот пат е 20 метри, но ако возилото се управува со брзина од 
50 до 90 км на час, патот на сопирање е речиси ист со брзината со      
која се движи возилото изразена во метри. Значи, возилото кое е 
управувано со 80 км на час, ќе има сопирачки пат од околу 80 метри. 
Но, ова правило не важи ако возилото се управува со брзина над 90 км. 
Во тој случај сопирачкиот пат е подолг. Во конкретниов случај тој 
изнесува 115 метри, а ако брзината изнесува 100 км, сопирачкиот пат 
ќе биде 130 м, а за возило управувано со 140 км на час, сопирачкиот 
пат ќе биде 150 м. Сопирачкиот пат на запирање може прецизно да се 
измери врз основа на трагите кои ги оставиле гумите. 
 
Табела 1: Брзината на возење во километри при нормално време на 
реагирање од 1/4 до 1/3 од секундата и должина на сопирачкиот пат во 
метри. 
 

Брзина на час 
во км 

Нормално време на 

реакција од1/4 до 

1/3 во секунда 

Должина на 
сопирачкиот пат  

во метри 

40 10 20 

60 12 35 

80 16 57 

100 21 130 

120 25 140 

140 29 150 

 
Времето на реагирање се намалува со очекувањата и со 

предвидувањето на јавувањето на дразбата. Кога на семафорот се 
очекува зелено светло, времето на реагирање е сведено скоро на нула. 
Временската неизвесност го продолжува времето на реагирање; колку 
што е поголема временската неизвесност за јавувањето на некоја 
дразба, толку времето на реагирање е подолго. Времето на реагирање 
зависи од бројот на алтернативите кои треба да се обработат. Времето 
потребно за обработка се продолжува со зголемување на бројот на 
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алтернативите. Исто така, времето на реагирање зависи и од 
фреквенцијата на сигналот. Сигналите кои се јавуваат често носат 
помалку информации и на нив побрзо се одговара отколку ако 
сигналите се ретки, а временската веројатност да се појават е неизвесна. 

Во едноставни сообраќајни ситуации, како што е очекувањето 
да се смени светлото на семафорот, времето на реагирање е кратко 
како при едноставни лабораториски услови. Во сложени сообраќајни 
ситуации, на човекот дејствуваат многу информации со различна 
веројатност да бидат забележани. Тие треба да се откријат, а дури 
потоа да се даде одговор. Во зависност од сложеноста на сообраќајната 
ситуација, времето на реакција се движи од 0.75 до 3 секунди. Тоа се 
продолжува при лесни и опасни ситуации, како што се различните 
услови за претекнување. Во лесни услови на претекнување реакцијата 
доцни поради лежерноста, а во опасни поради колебањето брзо да       
се донесе одлука. Најголемиот дел од реакциското време отпаѓа на 
моментот на донесување одлука, кој се продолжува со зголемување на 
сложеноста на ситуацијата. 

Покрај сообраќајната ситуација и личноста на возачот, за 
забавеност во донесувањето на одлуката придонесуваат и некои 
фактори поврзани со исправноста на командните уреди на возилото. 
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16. КОМАНДНИ УРЕДИ ВО ВОЗИЛОТО И 
АНТРОПОЛОШКИ ОСОБИНИ НА ЧОВЕКОТ 

 
Командните уреди претставуваат спојница во функционирањето 

на системот човек-машина. Според важноста што ја имаат за управување 
на возилото, командните уреди се делат на основни (поголеми) и 
специфични (помали). Основни команди кои ги користат мускулите      
од рацете и нозете се: управувачот, менувачот на брзини, рачната 
сопирачка, куплунгот, педалата за гас и нежната сопирачка. Во 
специфични команди спаѓаат контактните копчиња и прекинувачите за 
чие придвижување се користи силата на прстите. 

Командите се конструираат и се поставуваат според 
антропометриските карактеристики на возачот (висината, должината 
на екстремитетите) и на тој начин се постигнува природна положба на 
телото за време на возењето. Бидејќи возачката активност се извршува 
во седечка позиција, распоредот на командите и другите уреди во 
возилото треба да се планира според големината и положбата на 
седиштето. Седиштето треба да соодветствува на телесните 
карактеристики на возачот, за да може тој лесно да управува со 
сообраќајното средство користејќи ги рацете и нозете и во исто време 
да ги следи инструментите во возилото, патот и сообраќајната     
ситуација. 

Во зависност од видот на возилото, кога се конструираат 
командите треба да се земе предвид физичката сила на екстремитетите. 
Ножните сопирачки соодветствуваат на движењата на нозете кои 
имаат поголема сила, но помала прецизност во споредба со рацете. 
Кога се управуваат тешки товарни возила движењата тргнуваат од 
колкот и коленото и бараат поголема сила во споредба со силата и 
прецизноста кои се потребни за управување на патнички автомобили. 

За извршување на основните команди потребна е поголема 
сила и брзина, а при извршување на својата дејност возачот нив 
најчесто и најмногу ги користи. 
 

Управувачот е конструиран во однос на седиштето на возачот. 
Неговиот столб го дели телото на две симетрични половини. Кога 
димензиите на управувачот и наклонот на неговиот столб се правилно 
конструирани, управувачот ќе биде во оптималното мануелно поле и ќе 
придонесе движењата да се извршуваат со најголема брзина и точност. 
Димензиите на управувачот се определуваат според точката на 
седиштето во која се сечат централните линии на потпирачот и на 
седиштето. Ако настанат промени во наклонот на потпирачот, тогаш ќе 
настанат промени и во мануелното поле. Имено, ако се зголемува 
наклонот на потпирачот поради промената на положбата на грбот, 
рамената и лактот, мануелното поле се намалува. Во центарот на 
мануелното поле треба да се наоѓа столбот на управувачот, а целиот 
управувач да се наоѓа во оптимален дел од мануелното поле. Ова е 
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условено од димензиите на управувачот и наклонот на столбот. Во 
мануелното поле треба да се наоѓаат и рачните команди за да може 
возачот да ги употребува лесно и без гледање. 

Меѓу најважните димензии на управувачот е должината на 
столбот. Со антропометриски мерења за должината на ногата од 
стапалото до над коленото е утврдено дека должината на столбот на 
управувачот не треба да биде помала од 65 см. На тој начин ќе се 
избегне при користењето на ножните команди, возачот со коленото да 
удира во управувачот. Неадекватната должина на столбот го поместува 
тркалото на управувачот од оптималното видно поле, а тоа пак, влијае 
на изведувањето на движењата. 

Најповолна димензија за пречникот на тркалото на управувачот 
е 50 см. Тркало со поголем пречник го отежнува ракувањето со рачните 
команди, а доколку растојанието од наклонот на седиштето до тркалото 
на управувачот е мало, во тој случај тркалото на управувачот го допира 
возачот и создава впечаток на притеснетост и непријатност. 
 

Менувачот на брзините најчесто се наоѓа на подот, а се 
конструира во однос на седиштето на возачот. За да се постигне 
оптимална ефикасност на движењата се смета дека најдобра е 
оддалеченоста од 18 см. Со зголемување на оддалеченоста на 
менувачот од седиштето се зголемува времето на реагирање, а се 
намалува брзината и точноста на движењата. Рачката на менувачот се 
прилагодува според формата и големината на раката. 
 

Рачната сопирачка може да биде со различна големина и 
форма. Нејзината положба се определува во однос на седиштето и не 
смее да се поставува многу назад, бидејќи тогаш возачот мора да ја 
менува положбата и да вложи поголем напор за да ја придвижи. Силата 
со која се подига рачната сопирачка зависи од нејзиното растојание од 
потпирањето. 
 

Куплунг. Распоредот на педалите – куплунг, гас и ножна 
сопирачка, е ист кај сите возила. Педалата за куплунгот се наоѓа пред 
левата нога од левата страна на столбот на управувачот, на растојание 
од 15 см. Големото странично растојание на педалата на куплунгот од 
оската на телото, го зголемува напорот на возачот при употреба на 
командите. Вертикалната и хоризонталната положба на педалата на 
куплунгот се определува врз основа на антропометриските податоци. 
Аголот меѓу педалата и подот зависи од оддалеченоста на педалата 
од седиштето. На помало растојание тој агол е помал и обратно. 
Големината на одот на педалата зависи од способноста на возачот да 
ја витка ногата и од аголот што педалата го затвара со подот. 
 

Педалата за гас и ножната сопирачка треба да се на растојание 
од околу 10 см поради брзо префрлување на ногата од едната на другата 
педала. Активирањето на педалата за гас се изведува со виткање на 
ногата и со мало поместување на стапалото во однос на потколеницата. 
Аголот на педалата за гас со подот е ист како и кај педалата на 
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куплунгот, но во споредба со ножната сопирачка, треба да е помал за 
да се обезбеди поедноставно снаоѓање во ненадејни  ситуации. 
 

Ножната сопирачка, ако е правилно наместена, го намалува 
времето на реагирање. Тоа зависи од времето што е потребно за 
откривање на информацијата, донесувањето одлука да се реагира на 
одреден начин, односно да се избере правецот на движење, но исто 
така и од видот на командите и системот за сопирање. Аголот на 
педалата на ножната сопирачка е условен од одот на педалата. 
Доколку аголот е поголем и времето на реагирање ќе биде подолго. 

При поставувањето на педалата од ножната сопирачка важно е 
каква ќе биде нејзината оддалеченост од потпирачот на седиштето. 
Кога оддалеченоста на педалата од потпирачот на седиштето е помала, 
сопирачката се активира со поголема сила, а силата е најголема кога 
таа оддалеченост изнесува 47.5% од просечната висина на возачот. 

Разни копчиња и прекинувачи кои по формата и големината се 
прилагодени на прстите претставуваат специфични или помали команди. 
Тие се сместени во централниот дел од видното и мануелното поле. 
Бидејќи овој услов не може секогаш да се испочитува поради 
просторното ограничување, на ист панел покрај специфичните команди 
се поставуваат и контролните уреди. Но, при распоредувањето на 
командите потребно е да се почитуваат некои критериуми. Така, во 
оптималното поле се сместуваат командите кои бараат голема брзина 
и точност (како што се вклучување светла и покажувачи на правецот), 
а нивното распоредување зависи од функциите што ги остваруваат 
(командите кои имаат слична функција се групираат на една локација. 
На пример, како команди за светло, уреди за контрола и др.). 
 
 

16.1. КОНТРОЛНИ УРЕДИ 
 
Контролните уреди преку разни сигнали даваат информации за 

состојбата и функционирањето на возилото. Информациите најчесто 
се примаат со посредство на сетилото за вид, а поретко и со сетилото 
за слух (покажувач на правецот, сигнал за недостаток на бензин). Овие 
уреди се наоѓаат во видното поле пред возачот каде што можат лесно 
да се контролираат со поглед. Тој простор опфаќа 30 степени десно и 
лево од носот и 60 степени под нивото на очите. Во таа зона се 
добиваат брзи и точни информации од контролната табла. 

Контролната табла треба да биде поставена на растојание од 
33 до 76 см од очите на возачот, а тоа е условено и од нејзината 
големина, од висината на седиштето и од телесните карактеристики на 
возачот. Доколку контролната табла е на поголема оддалеченост 
потребно е скалите на инструментите да бидат поголеми. 

Контролните индикатори даваат информации за функционирањето 
на одделни уреди кои го привлекуваат вниманието на возачот без да 
го спречат следењето на другите инструменти. Покрај големината и 
распоредот, важна улога за откривање на сигналот има и неговата боја. 
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Од таа причина, алармните сигнали кои предупредуваат на опасност 
се со интензивна црвена боја, а сигналите со помирни бои (зелена, 
сина) известуваат за функционирањето на некој уред. Алармните сигнали 
кои трепкаат го скратуваат времето за реагирање и се јавуваат побрзо 
во видното поле. 

Постојат и инструменти од кои доаѓаат сигнали не само за 
отстапувањето од нормите во функционирањето на некој механизам 
туку и за големината на тоа отстапување (на пример, колкаво е нивото 
на бензин во резервоарот). Брзината на прием на информациите 
зависи од големината и формата на скалата, од растојанието меѓу 
разделите на скалата и од бројченикот на скалата. Испитувањата 
покажуваат дека најбрзо се читаат скалите кои имаат отвор со 
неподвижна стрелка. Од скалите кои имаат подвижна стрелка најчитливи 
се кружните и полукружните, а најслабо читпиви се вертикалните скали. 
Исто така, брзината на читањето зависи од малите и големите раздели 
на скалите означени со броеви. За да се постигне ефикасна контрола 
на инструментот постои одреден однос меѓу дебелината и должината 
на малите и големите раздели на скалата. Скалите на кои просторното 
растојание е помало од 1 мм, тешко се читаат. 

Читливоста на контролните уреди може да биде намалена ако 
сигналите се слабо осветлени, ако се краткотрајни, ако нема доволен 
контраст меѓу сигналот и основата, а секако за тоа можат да придонесат 
и некои психолошки влијанија како што се будноста, емоционалната 
стабилност, расположението и др. 
 
 
16.2. СЕДИШТЕ НА ВОЗАЧОТ 

 
Удобноста на возачот и сигурноста во возењето зависат пред сé 

од положбата и правилната конструкција на седиштето на возачот. 
Според положбата на седиштето се определува и положбата на 
командните и контролните уреди во возилото. Несоодветно поставеното 
седиште создава проблеми во ракувањето и контролата на уредите во 
возилото, ја намалува прегледноста на патот, го зголемува времето на 
реагирање и предизвикува замор. 

Седиштето се конструира според анатомските карактеристики 
на возачот. Кога тоа е многу оддалечено од управувачот, рацете се 
подадени, па во управувањето учествуваат само мускулите на шаката 
и подлактицата. На оптимално растојание рацете се полусвиткани, а со 
тоа се зголемува активноста на мускулите на рамената кои го 
олеснуваат управувањето на возилото. 

Кога седиштето е ниско, возачот се поткрева подигајќи го 
подбрадокот, напрегнувајќи ги мускулите од вратот и грбот, а сето тоа 
придонесува кај него да се појави замор. Спротивно, ако седиштето е 
високо, возачот се наведнува, но и во двата случаи, поради неприродна 
и непријатна положба на телото и отежнатото користење на нозете, се 
намалува сигурноста при возењето. 
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16.3. СВЕТЛОСНИ И СИГНАЛНИ УРЕДИ НА ВОЗИЛАТА 

 
Светлосните и сигналните уреди се прилагодуваат на 

карактеристиките на сетилните органи, особено на сетилото за вид. Во 
случај на неприлагоденост на овие уреди на способноста за перцепирање 
на возачот, постои опасност да биде загрозена сигурноста во сообраќајот. 
Ова особено се однесува на ситуациите во кои видливоста е намалена. 
Доколку светлосните уреди не обезбедуваат добра видливост пред 
возилото или доколку сигналите од возилото не се забележуваат, 
ризикот од сообраќајни несреќи се зголемува. 

На возилото постојат предни и задни светла, покажувачи на 
правецот и звучна сирена. 

Предното светло го осветлува патот пред возилото со вклучување 
на долгите светла на отворен пат и соборените светла насочени под 
хоризонталната рамнина, за да не ги заслепуваат возачите кои доаѓаат 
од спротивниот правец. Светпата треба да овозможат најдобра 
видливост пред возилата (со помош на долгите светла) и да ги намалат 
негативните ефекти од заслепувањето, што се постигнува, всушност, 
со асиметричната распределба на светлината на соборените светла 
(максималната јачина на светлата е вперена на десната страна). 

Задното светло ги известува другите учесници во сообраќајот за 
присуството на возило на патот. Кога сигналите на задното светло се 
со слаб интензитет, кај возачот се создава илузија за оддалеченост на 
возилото кое е пред него. Погрешната процена на оддалеченоста на 
возилото е непосредна причина за сообраќајна несреќа. Со јачината на 
задното светло се менува перцепцијата за оддалеченоста, па поради 
тоа возилата кои имаат посилни задни светла се доживуваат како да 
се поблиску. Во услови на послаба видливост јачината на задното 
светло треба да биде зголемена за толку за колку што е намалена 
видливоста. На процената на оддалеченоста влијае и локацијата на 
задните светла. Имено, ако тие се поставени на поголема висина во 
однос на патот, ќе изгледа како возилото да е на поголема оддалеченост. 

Покажувачите на правецот возачот ги применува за да им даде 
сигнал на другите учесници во сообраќајот дека сака да го промени 
правецот на движење на сопственото возило. Во извршувањето на 
оваа операција присутни се и грешки, а последиците од нив можат да 
бидат погубни. При конструирањето на овие уреди потребно е да се 
почитуваат сознанијата за факторите кои го предизвикуваат вниманието 
(бојата, јачината на светлото и локацијата). За покажувачите на 
правецот најдобар ефект се постигнува со користење на жолтата боја. 
Јачината на светлото зависи од периодот во текот на денот, а 
локацијата на покажувачите на правецот ќе влијае на времето на 
реакција. Ако оддалеченоста на покажувачите на правецот во однос на 
стоп-светлото е поголема, се намалува времето на реакција на 
возачот. Времето на реагирање е пократко доколку покажувачите на 
правецот се наоѓаат од надворешната страна на предното светло, 
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бидејќи полесно се перцепираат од сите агли на набљудување во 
однос на правецот на движење на возилото. 

Со помош на звучната сирена возачот дава сигнал за неговата 
намера во критичните ситуации или на непрегледните места од патот. 
Сирената се мести според особините на сетилото за слух и 
карактеристиките за пренесување на звукот. Таа треба да има звук кој 
се разликува од градската бучава и да има фреквенција што потешко 
може да се маскира. Се препорачува да се применуваат звуци кои ја 
менуваат фреквенцијата или кои се испрекинати, бидејќи на тој начин 
го предизвикуваат вниманието и потешко се маскираат. 

Најголемиот дел од времето додека се управува возилото се 
троши за следење на ситуацијата надвор од возилото. Предвидувањето 
на опасните ситуации зависи од брзината на прием и точноста на 
информациите. Се набљудува просторот напред, отстрана и зад 
возилото. На брзината на перцепцијата и квалитетот на информациите 
влијаат како надворешните услови (магла, дожд, возење ноќе) така и 
конструкцијата на возилото. Конструкцијата на возилото која не е 
соодветна на антропометриските карактеристики на возачот, може да 
придонесе за стеснување на видното поле, а тоа пак ја намалува 
способноста за проценување на растојанието.  

За ефикасно управување на возилото значајна улога има не 
само местењето на седиштето, командните и другите уреди во 
возилото, туку и конструкцијата на предното заштитно стакло, 
ретровизорите или огледалата. 

Конструкцијата на кабината го скратува видното поле по висина 
и ширина. Стеснувањето на видното поле по вертикала ги зголемува 
потешкотиите при возењето низ град и при паркирањето. Оваа појава 
е карактеристична особено за автобусите и тешките возила при 
вртење, претекнување, заобиколување или држење на правецот на 
движење. Јасното гледање пред возилото зависи од формата и видот 
на предното стакло. Стакпата кои се многу закривени, а кои се 
применуваат за да се намали отпорот на воздухот, ја искривуваат 
сликата на предметот, ја отежнуваат процената на растојанието и го 
зголемуваат заморот на возачот. 

Се препорачува ветробранското стакло да биде од цврсто калено 
стакло кое не е осетливо на удари. Не се препорачуваат обоени стакла 
бидејќи тие ја намалуваат видливоста и способноста за процена на 
растојанието, а на постарите возачи им го продолжуваат времето за 
адаптација. 

Ретровизорите ги снабдуваат возачите со информации за 
ситуацијата зад и од страна на возилото и без вртење на главата, што 
е особено корисно во ситуациите во кои треба да се реагира брзо како 
што се ситуациите при претекнување или вртење. 

За да се подобри видливоста при неповолни атмосферски 
услови се употребуваат бришачи за стакпата. Тие зафаќаат 50-6О% од 
вкупната површина на предното стакло. 
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16.4. ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПАТОТ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Брзото и сигурно одвивање на сообраќајот покрај тоа што зависи 

од факторот човек-возило, зависи и од патот и од сигнализацијата на 
патот. Во услови кога има повеќе сообраќајни ленти во ист правец, а 
фреквентните делови од сообраќајниците се на две нивоа, сигурноста 
во сообраќајот е поголема. 

За квалитетот на примените информации и намалувањето на 
несреќите особено придонесува осветленоста на патиштата. Грешките 
на возачот ќе бидат малубројни доколку тој е навремено информиран 
за условите на патот. Добрата осветленост ја подобрува видливоста на 
сообраќајните знаци и ја зголемува пропустната моќ на патот. На 
осветленоста на патот влијае распоредот на светлата и јачината, 
ширината на патот, положбата и распоредот на светлосните столбови 
и др. 

Осветлените делови го заслепуваат возачот, а сенките ја 
намалуваат видливоста. За да се постигне рамномерна видливост на 
патот и да се избегне заслепувањето, површината на патот се 
конструира од рапав материјал. 

Големината на осветлениот простор ќе зависи од распоредот на 
столбовите и нивната висина. Просторот меѓу добро и лошо осветлениот 
дел од патот не треба да биде поголем од 1/5 за да може да се постигне 
рамномерна осветленост. Минималната јачина на светлината на патот 
треба да биде околу 15 лукса. Рамномерната осветленост на патот 
зависи од висината на столбовите. Кога нивната висина е поголема, 
помала е можноста за заслепување на возачите. Според некои други 
наоди се укажува дека добра осветленост на патот се постигнува кога 
светилките се оддалечени едни од други приближно колку што е 
ширината на патот. Секако дека доколку светлото на патот е посилно и 
препознавањето на објектот ќе биде побрзо. Но, покрај јачината на 
светлото, на осветленоста на патот влијае и неговата ширина и 
одбивањето на светлината. Во таа смисла, треба да се знае дека 
рапавите материјали рамномерно ја одбиваат светлината, создавајќи 
поголем контраст меѓу патот и објектот и смалувајќи го заслепувањето. 

Ознаки на патот претставуваат надолжните и попречните линии, 
стрелките и зборовите. Нивната намена е да учествуваат во 
регулирање на сообраќајот и да им дадат некои информации на 
возачите. Поради тоа, тие се поставуваат на места на кои лесно се 
забележуваат и имаат бела боја. Надолжните линии ги означуваат 
коловозните ленти, рабовите на патот, свртувањата, а попречните 
паралелни линии ги означуваат опасните делови од патот на кои е 
забрането претекнување. Ознаките на патот потешко се забележуваат 
ноќе, кога видливоста е намалена, но со помош на рефлектирачки 
премази се зголемува нивната видливост. 

Најчести светлосни сигнали на раскрсниците се семафорите. 
Обично се поставуваат на места на кои најдобро се гледаат. Висината 
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на оската на сигналот е 2,4-3 м од патот, а кај висечките семафори      
4,5 м. Семафорите потешко се забележуваат ако се наоѓаат во близина 
на светлечки реклами или сигнали кои повремено се јавуваат и губат. 
При силна сончева светлина, разликувањето на боите на семафорот е 
отежнато. Одбиената светлина од површината на сигналот се меша со 
светлото на сигналот и тешко може да се забележи кој сигнал е 
вклучен. Исто така, и сончевите зраци можат да создадат лажни 
сигнали одбивајќи се од огледалата. За да се избегне оваа појава, 
семафорите имаат штитници кои имаат ограничена моќ наутро и 
навечер кога светлината паѓа под остар агол. 

 
Перцепција на сообраќајните знаци 

 
Пораките на сообраќајните знаци влијаат на однесувањето на 

возачите, па затоа тие треба да бидат јасни. Ако една порака е само 
примена но не е разбрана, возачот може да предизвика сообраќајна 
несреќа. Сообраќајните знаци се делат на: знаци за опасност или 
предупредување (во форма на триаголник), знаци на изречни наредби 
или за регулирање (во форма на круг) и известување и насочување (во 
форма на четириагопник). 

Формата, бојата, големината и местото на поставување на 
знаците е прилагодено на способностите за перцепирање на возачот. 
Големината на знаците се определува според конфигурацијата на 
теренот и брзината на движење на возилото. Поради симетричните 
форми, сообраќајните знаци лесно се забележуваат, а покрај тоа тие 
се во бои кои лесно го привлекуваат вниманието на возачот (црвена, 
зелена, жолта, сина). Истите се премачуваат и со рефлектирачки бои 
со што се овозможува добра видливост и тогаш кога атмосферските 
услови не го дозволуваат тоа. Секако, за забележувањето на знакот 
придонесува и контрастот меѓу неговата боја и основата на која е 
поставен. 

Прв момент од кој зависи забележувањето на знаците е 
видливоста, а потоа и читливоста, односно сфаќањето на пораката. 
Сообраќајните знаци со слики (знаците на опасност и известување) се 
поставуваат на помала далечина од патот за кој се однесува 
информацијата. 

Во знаците за известување спаѓаат и патоказите и ознаките за 
местата. Читливоста на буквите на патоказите зависи од дебелината 
на буквите во однос на висината, од растојанието меѓу буквите и 
броевите, како и од основата на која се наоѓаат. Висината во однос на 
ширината на буквите треба да биде поголема за 20%. Буквите треба да 
бидат во контраст со основата. Кога буквите се со бела боја треба да 
бидат потенки, бидејќи белата боја има особина да се шири и нивниот 
однос со висината е 1/15. Овој однос е неколкупати помал ако знакот е 
напишан со црни букви на бела основа, бидејќи црната боја има 
особина да го стеснува просторот. 

Во откривањето на сообраќајните знаци помага периферниот 
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дел од окото, каде острината на видот е помала. Од оваа причина е 
важно тие да се откријат на време кога разликата на аголот меѓу 
погледот и знакот сè уште не е голема. Кога овој агол е поголем од 10 
степени, острината на видот се намалува петпати, а со тоа и ризикот 
во сообраќајните ситуации се зголемува. 

Перципирањето и разбирањето на сообраќајните знаци зависи 
и од бројот на информации. Ако на знакот има многу детали, потешко 
се сфаќа пораката и се зголемува можноста да се погреши. 

При поставувањето на сообраќајните знаци се почитуваат 
сознанијата за перцептивните способности на сетилото за вид. Нивната 
видливост и читливост е послаба ако тие се високо поставени и многу 
оддалечени од патот, бидејќи до нив не допира светлината од предните 
светла на возилото. Доколку пак, знаците се поставени на помала 
оддалеченост од работ на патот и на помала висина, им се заканува 
опасност да бидат оштетени, бидејќи послабо ја рефлектираат светлината. 
Познато е дека во нормални сообраќајни ситуации возачот може да 
забележи во исто време најмногу два сообраќајни знака. 
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17. НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО 
СООБРАЌАЈОТ 

 
17.1. ВЛИЈАНИЕ НА НАДВОРЕШНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ  
         БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 
 

Ефикасното работење на човекот, како и неговото севкупно 
однесување, делумно зависат од дејството на климатските и физичките 
услови. Човековиот организам се прилагодува на малите отстапувања 
од оптималните услови за работа, но кога тие ги надминуваат 
границите на подносливоста, можат да настанат сериозни нарушувања 
на психофизиолошките функции и тие да бидат причина за неуспешно 
работење, па дури и предизвикување несреќи. Во надворешните 
услови на кои се изложени возачите и кои можат да придонесат за 
нарушување на безбедноста во сообраќајот, спаѓаат: климатско-
атмосферските услови, карактеристиките на патот, патната сигнализација 
и карактеристиките на возилото. 

 
Климатско-атмосферски услови 

 
Под климатско-атмосферски услови се подразбира временската 

ситуација која настанува како резултат на годишното време и 
атмосферските влијанија, како што се воздушниот притисок, влажноста 
на воздухот, температурата. Некои од овие услови можат да го отежнат 
оптималното одвивање на сообраќајот, заради што возачите треба да 
преземат засилени безбедносни мерки. Така на пример, на пролет и на 
есен често паѓаат дождови, а во зимскиот период има врнежи од снег 
и голомразица, па тоа придонесува да се создаде лизгав терен и 
потреба од поголемо внимание при управување со возилото. Густата 
магла и поројните дождови ја отежнуваат видливоста и прегледноста 
на патот, а со тоа се намалува и безбедноста во сообраќајот. Премногу 
ниските и премногу високите надворешни температури неповолно 
влијаат како на здравјето на човекот, така и на работата на моторот на 
возилото. Промените во воздушниот притисок поради висинските 
разлики и зголемената влажност на воздухот го зголемуваат крвниот 
притисок кај човекот, го отежнуваат дишењето, предизвикуваат главоболки 
и болки во зглобовите, поради што тој се чувствува непријатно и е со 
намалена сензомоторна и интелектуална способност. Овие појави се 
особено ризични за луѓето со кардиоваскуларни проблеми, па за нив 
се препорачува да одбегнуваат да возат ако временските прилики се 
неповолни. 

Дури и кога климатско-атмосферските услови не се екстремно 
лоши, но времето е облачно, тмурно, врнежливо, проследено со ветер  
или задушливо, луѓето се нерасположени, нервозни ИЛИ безволни, со 
забавени реакции, а со тоа и со намалена способност за управување 
со возилото. Наспроти ова, при ведро и сончево време, кога воздушниот 
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притисок и влажноста се во границите на нормалното, возачите се 
расположени, ведри и со елан ги совладуваат сите препреки на патот. 

Човекот создал голем број изуми во обидите да ја скроти 
природата и да ја прилагоди на своите потреби и можности, но не може 
да ги елиминира временските неприлики. Затоа возачот, кога ќе 
забележи влошување на временските услови, треба да го управува 
возилото во согласност со настанатите промени, односно да користи 
соодветна дополнителна опрема, да ја намали брзината, да ја зголеми 
концентрацијата, да направи пауза или да го одложи патувањето. Со 
развојот на метеорологијата се постигна сé поголема прецизност во 
временската прогноза, па овие придобивки возачите треба до максимум 
да ги искористат и да се информираат пред да тргнат на пат. 

 
Карактеристики на патот 

 
Безбедното одвивање на сообраќајот зависи и од следниве 

карактеристики на патот: широчина, број и острина на кривини, 
издигнувања и спуштања, оштетеност, одрони и друго. Тесниот пат има 
намалена проодна сила и зголемена веројатност за инциденти, што е 
потврдено и со некои истражувања во развиените земји. Се покажало 
дека на пат со широчина до 5 метри се случуваат 30 проценти повеќе 
сообраќајни незгоди отколку на пат широк 6 метри, и 60 проценти повеќе 
незгоди во споредба со пат широк 7 метри. При тоа важно е да се 
напомене дека споредбата е правена меѓу патишта со иста густина на 
сообраќај. 

Управувањето со возилото е отежнато ако патот изобилува со 
чести и остри кривини, непрегледност, дупки и други оштетувања, 
бидејќи возачот брзо се заморува поради зголемената напрегнатост, ја 
губи мотивацијата и станува нервозен. Бројот на сообраќајни несреќи 
се зголемува ако една делница на патот има различни карактеристики 
од друга која се надоврзува на неа. На пример, ако возачот се опушти 
затоа што подолго време вози по прав пат, а потоа наиде на делница 
со остри кривини, таа промена може да ја доживее како стрес и да не 
се прилагоди навреме на новонастанатата ситуација. 
 

Патна сигнализација 
 
Сообраќајните знаци и другата патна сигнализација поставени 

на и покрај коловозот и раскрсниците му укажуваат на возачот како да 
го прилагоди возењето во согласност со условите кои ги диктира 
сообраќајната ситуација. Возачот помалку греши ако навреме се 
информира за условите на патот што е пред него. 

Сообраќајните знаци треба да се поставени на видливо и 
соодветно место, добро осветлени, јасни и читливи при дневно и ноќно 
возење, со пропишана големина, форма, боја и контраст. Перцепирањето 
и разбирањето на сообраќајните знаци зависат од бројот на информации 
кои ги праќаат тие. Ако има голем број информации, потешко се сфаќа 
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пораката и повеќе се греши. Најнапред се забележува формата, на 
двојно поголема оддалеченост од онаа на која се сфаќа значењето на 
пораката. Постојат стандарди за висината на знаците (120-220 цм) и 
нивната оддалеченост од работ на патот (120-145 цм) за да бидат 
забележани навреме. Тие се поставуваат закосени за 5 0 во однос на 
патот за да се одбегне директна рефлексија од светлото на возилото и 
заслепување на возачот. Доколку опасноста на патот е поголема, 
сообраќајните знаци се поставуваат од двете страни или пак се 
поставуваат на помало растојание на истата страна од патот. 

Ознаките на патот се попречни и надолжни линии, стрелки и 
зборови, поставени за означување на коловозната лента, дозволеното 
претекнување, скршнување од патот или означување на работ на 
патот. Тие се со бела боја заради поголем контраст со површината на 
патот, но ноќе потешко се забележуваат. За зголемување на видливоста 
се препорачува употреба на рефлектирачка бела боја. 

Се смета дека добрата осветленост на патиштата може да ја 
зголеми безбедноста при ноќното возење од 30% до 60%. Ова го 
потврдува и едно истражување спроведено во САД каде се покажало 
дека на еден автопат бројот на сообраќајни незгоди се намалил за 41% 
откако целосно бил осветлен. Истиот заклучок важи и за управувањето 
на автобусите од градски и приградски сообраќај. Минималната јачина 
на светлоста на патот треба да биде околу 15 лукса, а размерот помеѓу 
најслабо и најдобро осветлениот дел на патот не треба да биде 
поголем од 1:5 за да се обезбеди рамномерно осветлување. Добро е 
светилките на патот да се постават на поголема висина за да се 
одбегне заслепување на возачите, а меѓусебната оддалеченост на 
светилките треба да е 3,5 пати поголема од нивната висина. 
 

Карактеристики на возилото 
 
Некои карактеристики на возилото, кои можат да ја нарушат 

безбедноста во сообраќајот се: бучавата, вибрациите, неудобноста и 
испарувањата. 

Бучавата која ја создава возилото предизвикува непријатни 
чувства кај возачот и го деконцентрира, а изразеноста на негативните 
ефекти зависи од нејзината јачина, висина, тип (рамномерна или 
испрекината) и времетраење. Извори на бучава можат да бидат: 
моторот, преносниот механизам, тркалата, системот за ладење, системот 
за исфрлање на издувните гасови. Нејзиниот интензитет зависи од 
староста, начинот на одржување или преоптовареноста на возилото, 
брзината со која се вози, состојбата на патот. 

Интензитетот на бучавата се изразува во децибели (ДБ), а 
висината во херци (Нz). Испитувањата на реакциите на организмот под 
влијание на различен интензитет на бучава ги дале следниве 
резултати: 

 од 30 до 65 ДБ не ги нарушува психофизиолошките способности 
кај возачот. 
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 од 66 до 90 ДБ предизвикува пречки на вегетативниот нервен 
систем, кои се манифестираат преку вртоглавица, мачнина, 
повраќање, пречки во видот, зголемен крвен притисок. 

 од 91 до 120 ДБ, освен веќе споменатите невровегетативни 
пречки, создава чувство на замор и раздразливост. 

 Повеќе од 121 ДБ акутно го оштетува сетилото за слух. 
Вибрацијата настанува како резултат на осцилаторното 

механичко движење на телото околу неговата почетна или рамнотежна 
положба. Извори на вибрација во возилото се: дисбалансните бранови 
од брегастата осовина на моторот, лошата балансираност на тркалата 
и резонантните колебања на стаклестите делови на каросеријата од 
возилото. Основни карактеристики на вибрацијата се: фреквенција, 
амплитуда, брзина и забрзување. 

Генерално, штетните ефекти од вибрациите се нарушување на 
општото здравје и работната способност, а специфичните пречки 
зависат од фреквенцијата и времетраењето на изложување на нивното 
дејство. Долгата изложеност на нискофреквентни вибрации предизвикува 
изнемоштеност, пречки во спиењето, главоболки, пречки во ритамот на 
дишење (1-3 Нz), болки во градниот кош (5-9 Нz), болки во половината 
(8-12 Нz). Вибрациите со средна фреквенција предизвикуваат силни 
вибрации на главата (20-30 Нz), и на очните јаболка (60-90 Нz), па 
острината на видот се намалува за 25%, со што се намалува способноста 
за перцепирање на растојанијата и читање на контролната табла. 
Покрај тоа, се јавува напнатост и замор и се продолжува времето на 
реакција. Високофреквентните вибрации предизвикуваат растројства 
на нервниот систем, проблеми со крвотокот, сетилото за слух и 
рамнотежата. Бучавата и вибрацијата често пати истовремено дејствуваат 
при управување со возилото, па со тоа се зголемува нивното штетно 
дејство врз возачот. 

Убпажувањето на вибрациите кои настануваат поради движењето 
на возилото се постигнува со воведување на еластични делови во 
возилото и конструкција на седишта кои го спречуваат пренесувањето 
на вибрациите на телото. Покрај тоа, седиштата се исполнуваат со 
волна или морска трева. 

Удобноста на возилото зависи од неговата општа конструкција, 
комоцијата на седиштето, температурата, бучавата, вибрацијата. 
Седиштето треба да е анатомско, односно неговата височина, широчина 
и форма треба да ги следат пропорциите на човекот во седечка 
положба. Тоа треба да има можности за местење во согласност со 
потребите за комоција на возачот, бидејќи правилната положба на 
телото овозможува правилно циркулирање на крвта и не предизвикува 
замор и болка во мускулите . 

За безбедно возење важна е и микроклимата во возилото. 
Возачот добро се чувствува кога температурата во возилото е околу 
20оС. Меѓутоа, кога надворешната температура е многу висока и 
возилото е долго време изложено на сонце, во него настанува 
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феноменот на стаклена бавча. Управувањето со возилото во такви 
услови е ризично, затоа што се забрзува пулсот, расте крвниот 
притисок, се јавува главоболка, жед, повраќање. Затоа, се препорачува 
пред да се започне со возење, возилото добро да се проветри. За 
среќа, современите возила се со вградени клима-уреди, па се 
намалува негативното дејство на високите температури врз здравјето 
на човекот. Ниските температури, исто така, предизвикуваат тегоби, па 
препорачливо е вклучување на греењето за да се постигне оптимална 
температура пред стартување на возилото. 

Испарувањето на бензинот, нафтата и разните моторни масла, 
како и издувните гасови, можат да го оштетат здравјето на човекот, 
особено ако тој е секојдневно изложен на нивното дејство. 

Концентрацијата на издувни гасови е поголема на фреквентните 
сообраќајници и ако во сообраќајот се вклучени стари возила кај кои 
системот за согорување не функционира правилно. Познато е токсичното 
дејство на јаглеродниот моноксид, па концентрацијата од 50 до 64 ППМ 
(милионити дел од грамот) се смета за зголемена. Концентрацијата на 
јаглеродниот моноксид може да се зголеми ако возачот или патниците 
пушат или ако моторот подолго време работи во место. Тоа може          
да предизвика труење, чии симптоми се: главоболка, мачнотија, 
вртоглавица, зуење во ушите, нагон за повраќање, замаглување на видот. 
Мерењата покажале дека концентрацијата на јаглероден моноксид во 
крвта кај возачите пушачи изнесува во просек 5,6%, наспроти 1,27% кај 
возачите непушачи. 

Заштитата од издувните гасови се постигнува ако правилно се 
одржува возилото, ако правилно се регулира системот на издувните 
гасови и ако не се вклучува моторот да работи во затворена просторија, 
бидејќи чести се труењата со јаглерод моноксид во гаражите. 
 
 
17.2. ВЛИЈАНИЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ  
         БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 
Учеството на човечкиот фактор во сообраќајните несреќи е 

околу 57%. Во внатрешни фактори кои влијаат врз нарушување на 
безбедноста во сообраќајот спаѓаат: психофизичките способности на 
возачот, неговите особини на личноста и заморот. 

Под психофизички способности кај возачот се подразбираат 
психичката и телесната умешност за изведување возачка активност во 
подолг период од животот на човекот. Сетилните способности, особено 
оние поврзани со сетилото за вид, се од особено значење. Тука спаѓаат: 
широчината и острината на видното поле, распознавањето на боите, 
адаптацијата на темнина и перцепцијата на длабочина. Психомоторната 
вештина или окуломоторната координација е директно поврзана со 
сообраќајните незгоди. Точноста на моторниот одговор зависи од 
интелигенцијата, емоционалната стабилност, искуството, здравствената 
состојба на возачот, возраста итн.  
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Психофизичката кондиција за управување моторно возило се 
менува со годините. По 55 година таа постепено опаѓа, а по 65-тата тоа 
опаѓање е забрзано. Видот ослабува, не се забележуваат битни елементи 
од ситуацијата, па таа лошо се проценува, времето на реакција и 
донесувањето одлуки во ненадејни ситуации е забавено, и сето ова 
придонесува да се предизвикаат сообраќајни незгоди. Секако, постојат 
индивидуи кај кои опаѓањето е забавено, затоа што се занимаваат со 
спорт, умерени се во консумирањето храна и алкохол и не пушат. 

Когнитивните и конативно-емоционалните особини на личноста 
дејствуваат интегрирано, па одредени комбинации на особини повеќе 
придонесуваат да се предизвикаат сообраќајни незгоди. Така на 
пример, двајца возачи можат да имаат иста интелигенција, но едниот 
да е сталожен, а другиот импулсивен и агресивен, па поверојатно е 
дека вториот почесто ќе предизвикува сообраќајни прекршоци и незгоди. 
Значи, за безбедно управување со возило е неопходна барем просечна 
интелигенција, но и други особини на темпераментот и карактерот. Во 
овој контекст, несакани црти на личноста се: агресивност, невротичност, 
нетолерантност, емоционална незрелост. Афективните состојби во кои 
почесто запаѓаат лабилните личности ги блокираат менталните 
функции и моторните движења. Лицата со чувство на пониска вредност 
можат да бидат склони кон ризик како траен образец на однесување. 
Различни ситуации во сообраќајот предизвикуваат страв, бес и др., па 
лицата кои не можат да го контролираат однесувањето реагираат 
импулсивно и регресивно, со што го зголемуваат ризикот од незгоди. 

Заморот е еден од најважните фактори што влијаат врз сите 
психофизички функции кај возачот. Под замор се подразбира опаѓање 
на работниот ефект по подолго и/или непроменето изведување на 
некоја физичка или ментална активност. Управувањето со моторно 
возило, особено ако е долготрајно, бара ментален напор, бидејќи 
вклучува перципирање, одржување на вниманието, логичко размислување, 
усогласено сензомоторно реагирање. 

При управување со сообраќајни средства, заморот настапува 
постепено и незабележливо, па почетните знаци битно не го намалуваат 
квалитетот на возењето. Затоа, за безбедно возење многу е важно тие 
почетни знаци да се препознаат и возачот да се одмори пред да се 
јават посериозни тешкотии во управувањето со возилото. Заморот ја 
ослабува концентрацијата на вниманието, го отежнува препознавањето 
на сообраќајните знаци, оневозможува правилно да се процени 
сообраќајната ситуација, ги забавува реакциите, ја намалува мотивацијата, 
го менува ставот кон возењето, а во екстремни ситуации може да 
предизвика заспивање на возачот и фатални последици. Возачите кои 
предизвикале сообраќајни незгоди поради замореност изјавуваат    
дека знаеле дека движењата кои ги правеле не биле соодветни на 
ситуацијата, но не можеле да се сетат како треба да реагираат. 

Постојат повеќе фактори кои го поттикнуваат заморот кај 
возачот: психолошките состојби и особини на личноста, здравствената 
состојба, возраста, возачкото искуство, монотонијата. 
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Повремените и трајните неповолни психолошки состојби, 
отсуството на мотивација за возење, емоционалната напрегнатост 
предизвикана од лични проблеми, сообраќајни ситуации или страв од 
несреќа, го поттикнуваат чувството на замор. Особено во незавидна 
ситуација се возачите кај кои долготрајното соочување со сообраќајни 
ситуации придонесло да се јават невротски растројства или возачи со 
психопатски карактеристики. Различни заболувања на органите за 
дишење и за варење придонесуваат возачот побрзо да се замори, а 
истото се случува и кога е оштетен некој сетилен орган, па е неопходна 
компензација (на пр. кога возачот гледа само со едно око или има 
оштетен слух). Со стареењето опаѓаат повеќето ментални и физички 
способности, а со тоа се зголемува и напрегнувањето при управување 
со моторно возило, што е поврзано со побрзо заморување.  

Возачот кој не е доволно обучен да управува со моторно возило 
прави повеќе непотребни движења и вложува повеќе ментален напор 
во донесувањето одлуки како да реагира, затоа што кај него се уште не 
се автоматизирани некои активности и навики. Возачот за време на 
возењето користи фрагментирани и стереотипни движења, односно 
движења кои што се повторуваат, па лесно се јавува здодевност и 
монотонија. Ова чувство влијае негативно врз мотивацијата за возење, 
па затоа е добро да се практикуваат паузи на кои возачот ќе ја промени 
активноста, со што ќе ја разбие монотонијата. Според некои стандарди, 
по 3 часа непрекинато возење, треба да следуваат 15 минути одмор. 
При долготрајните возења, подобро е да се прават повеќе краткотрајни 
паузи, отколку само една или две подолги. 
 
 
17.3. ВЛИЈАНИЕ НА АЛКОХОЛОТ, ЛЕКОВИТЕ, ПУШЕЊЕТО И 
         НАРКОТИЦИТЕ ВРЗ ВОЗАЧИТЕ 

 
Алкохолот внесен во желудникот преминува во крвта преку 

слузницата на желудникот и цревата, а од таму се пренесува до 
мозокот, срцето, бубрезите и црниот дроб. Ресорпцијата почнува 
веднаш по внесувањето и трае 90-120 минути. Брзината на ресорпцијата 
зависи од повеќе фактори: дали алкохолот е внесен на празен или на 
полн стомак, колкаво е количеството, каква е состојбата на желудникот 
и крвните садови, дали се пиело постепено или одеднаш. Постои 
заблуда кај некои возачи дека алкохолот има стимулативно дејство врз 
способноста за возење, но тоа чувство е лажно. 

Дејството на алкохолот почнува да се манифестира непосредно 
по внесувањето во организмот. Неговата штетност најмногу се одразува 
на работата на централниот нервен систем и предизвикува губење на 
самоконтролата и критичноста во мислењето. Возачот во алкохолизирана 
состојба станува нереален во проценување на сопствените можности, 
па лесно се впушта во ризици, вози пребрзо, не ги почитува 
сообраќајните прописи и другите учесници во сообраќајот. Тој не може 
објективно да ја процени ситуацијата и се чувствува помоќен, похрабар 
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и послободен. Бидејќи попушта цензурата, се отфрлаат сите забрани и 
пречки во однесувањето и доминантни стануваат нагоните, импулсите 
и сé она што било потиснувано под влијание на свесната контрола. 

Под влијание на алкохолот се нарушуваат сетилните способности, 
се намалуваат видното поле и острината на видот, можат да се јават и 
двојни слики, погрешно се перцепира длабочината, потешко се 
разликуваат боите. Опаѓа и слушната осетливост, па возачот не 
реагира адекватно на звучната сигнализација. Силата во мускулите 
ослабува, движењата се некоординирани, рефлексите попуштаат и се 
зголемува времето на реакција, па квалитетот на возењето битно се 
менува. Ослабуваат вниманието и помнењето, процесот на мислење е 
забавен, па се прават повеќе грешки. 

Количеството алкохол во крвта се мери во промили (%о). Кај 
возачите професионалци не е дозволено никакво присуство на алкохол 
во крвта. Со концентрација од 0,8%о алкохол во крвта возачот не е во 
состојба правилно да ги проценува сообраќајните ситуации и ги 
преценува своите способности. Концентрацијата од 1,2%о  предизвикува 
отежнато препознавање на боите на сигналните уреди, отежната 
адаптација од светло на темно, стеснување на вниманието и 
продолжување на реакциското време. Концентрацијата од 1,5%о 
создава целосна неспособност за управување со возило, а во 
границите меѓу 2,5%о и 3,5%о се смета за тешка пијана состојба. 

Успешното возење можат да го попречат и различни лекови кои 
предизвикуваат зашеметеност, забавување на менталните и моторните 
функции, чувство на апатија. Обично станува збор за лекови за 
смирување кои се делат на барбитурати и транквилизатори. Дејството 
на барбитуратите е продолжено и е слично на дејството на алкохолот, 
а особено е опасно ако и двете супстанции се земат во комбинација.  

Лековите го забрзуваат дејството на алкохолот, така што 
возачот прави повеќе грешки при управување со возилото. Негативното 
дејство на транквипизаторите е најголемо кај сетилото за вид и 
обработката на информациите. Истражувањата за влијанието на 
аналгетиците покажале дека по еден час од нивното консумирање 
доаѓа до забавеност на едноставните психомоторни реакции на 
светлосните и на звучните стимуланси. Антидијабетиците се лекови 
кои го регулираат шеќерот во крвта. Тие можат да предизвикаат нагло 
паѓање на шеќерот, а со тоа и намалување на психофизичката 
способност на возачот. 

Според статистиката, 10-12% од возачите кои предизвикале 
сообраќајни незгоди биле под дејство на лекови. Затоа, возачите треба 
да бидат добро информирани за ризикот по нивниот и туѓите животи 
кога тргнуваат на пат. Фармацевтската индустрија има законска обврска 
на упатствата на лековите да стави предупредување за времетраењето 
на дејството на лекот по неговото земање во однос на намалената 
способност за управување со моторно возило. 

Никотинот од цигарите негативно влијае на правилното 
функционирање на сетилото за вид, органите за варење, 
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кардиоваскуларниот систем. Труењето со никотин предизвикува 
главоболка, несвестица, срцебиење, стеснување на крвните садови, 
покачување на притисокот, мачнина и повраќање. Чадот од цигарите 
предизвикува да се намали количеството кислород, а потребата од 
кислород е зголемена за време на возењето затоа што и активноста на 
мозокот е зголемена. Некои истражувања покажале дека е доволно да 
се испушат само три цигари во патничко возило со затворени прозорци 
за да дојде до лесно труење. Дури и ако возачот не пуши, чадот и 
другите штетни материи од цигарите на другите патници ја намалува 
неговата способност за управување со возилото. Статистички е 
утврдено дека добар дел од несреќите се случиле кога возачот 
посегнувал по кутијата со цигари и запалката, ја палел или гасел 
цигарата или таа му паднала, па тој се обидувал да ја дофати. Покрај 
труењето, жарот од цигарата може да предизвика и пожар во   
возилото. 

 
Наркоманијата е физичка и психичка зависност од земање 

дрога. Опијатите (опиум, морфиум, хероин) предизвикуваат физичка 
зависност, сериозно нарушување на здравјето и тешко растројство на 
личноста. Халуциногените дроги (ПСД, мескалин) предизвикуваат појава 
на видни и слушни халуцинации, состојба на блаженство и зголемено 
расположение, поради што создаваат психолошка зависност. Хашишот 
и марихуаната предизвикуваат чувство на телесно лебдење, нарушување 
на просторно-временската ориентација, надразнетост на сетилата. Со 
време, истото количество дрога не предизвикува пријатност, што 
придонесува тоа се повеќе да се зголемува. Доколку не успее да 
набави дрога, наркоманот запаѓа во апстиненцијална криза, која се 
манифестира со психомоторен немир, грчење на мускулите, потење, 
повраќање. 

Лицата кои посегнуваат по дрога се со ниска емоционална и 
социјална зрелост, не се подготвени да ги решаваат животните 
проблеми, па преку дрогирањето бегаат од реалноста и ги запоставуваат 
професионалните и социјалните обврски. Карактеристично за лицата 
кои консумираат дрога е тоа што ја губат способноста за критичко 
размислување, им се менува личноста, па однесувањето е хронично 
проблематично, со агресивни и криминални пориви, обиди за убиство 
и самоубиство. Физичкото здравје е нарушено, а особено страдаат 
срцето, крвните садови, црниот дроб и мозокот. 

Наркоманите не се способни да управуваат возила, но често 
пати скришум ги земаат или ги крадат, па предизвикуваат сообраќајни 
несреќи. Ако возат во состојба на криза, добиваат нереална храброст, 
се чувствуваат како да се сами на патот и ја загрозуваат безбедноста 
на другите учесници во сообраќајот. Ако некој настрада поради нив, не 
покажуваат чувство на емпатија. 
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17.4. МЕНТАЛНИТЕ РАСТРОЈСТВА КАКО ФАКТОР ЗА  
         НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

 
Лицата со ментални растројства имаат променети доживувања 

и однесувања, кои често пати се несоодветни на објективната 
ситуација, па затоа се вбројуваат во т.н. ментални загадувачи во 
сообраќајот, односно сторители на сообраќајни прекршоци и несреќи. 
Овде спаѓаат лицата со невротично, психотично и психопатско 
однесување. 

Неврозите се благи психички нарушувања кај луѓето, кои 
предизвикуваат за одредено време да се намали способноста за 
снаоѓање и за адаптирање во околината. Главни карактеристики на 
невротичната состојба се: чувство на анксиозност, неодреден страв, 
импулсивно и агресивно реагирање, влегување во конфликтни 
ситуации, опсесивно-компулсивни реакции, депресивност. 

Анксиозните возачи во сообраќајот се страшпиви и нерешитепни, 
бараат поддршка од совозачот, бавни се додека го управуваат 
возилото дури и на места каде нема реална потреба од толку голема 
претпазливост, па создаваат нервоза кај другите возачи. Плашејќи се 
на нив да не налета некое возило, не е редок случај самите тие да 
предизвикаат сообраќајна несреќа поради нерешителноста и бавноста 
во реакциите. Друг тип на невротични лица, кои акумулираат секојдневни 
дози на тензија, во сообраќајот ја манифестираат преку агресивно 
однесување. Потиснатите негативни чувства и енергија наоѓаат издувен 
вентил во неконтролираното управување со возилото. Невротичарите 
зад воланот чувствуваат моќ која се јавува како пандан на чувството на 
помала вредност, па кога се сами во возилото несвесно прават грешки 
при управувањето со командните уреди, кои што предизвикуваат 
сообраќајни прекршоци, а некогаш дури завршуваат фатално. Ваквото 
однесување може да биде несвесно мотивирано од желбата невротичарот 
сам да се казни за некои активности кои кај него предизвикуваат 
чувство на вина. За жал, понекогаш се случува жртви на ваквите 
дејствија да бидат не само невротичарите како главни актери, туку и 
други случајни учесници во сообраќајот. 

Психозите се потешки ментални заболувања, каде контактот со 
реалноста е ограничен, понекогаш дури и сосема прекинат. Тие се 
предизвикани од наследни фактори или од заболувања и повреди на 
мозокот, стареење, хронично консумирање алкохол итн. Постојат две 
групи на психози: шизофрении и манијакално-депресивни заболувања. 
Шизофрениите се одликуваат со нарушен однос кон реалниот свет, 
намалување на когнитивните функции, квалитативни промени во 
мислењето, појава на халуцинации, расцеп на личноста. Манијакално-
депресивната психоза е заболување кое се манифестира пред сé во 
емоционалното однесување. Таа има два пола: манија, односно 
интензивна раздразливост и богатство на идеи и депресија, односно 
претерана потиштеност, чувство на помала вредност и вина. 



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

203 

Во почетокот на болеста кај шизофреничарите не е евидентно 
нарушено нормално однесување, но подоцна опаѓаат интелектуалните 
способности и се јавуваат пречки во когнитивното функционирање, што 
претставува проблем за успешно управување со возило. Кај психотичните 
лица кои користат редовна медикаментозна терапија, управувањето со 
возилото го отежнува и дејството на лековите. Возачот е збунет, нема 
претстава како и каде да го управува возилото, реакциите му се бавни 
и некоординирани. Таквиот возач веднаш треба да се отстрани од 
сообраќајот и да му се одземе возачката дозвола, затоа што претставува 
опасност и за себе и за другите учесници во сообраќајот. 

Психопатиите се карактерни девијации кои се одликуваат со 
недостаток на инхибиторни сили и контрола во однесувањето како 
резултат на отфрлување или трауматски доживувања во детството. 
Психопатите се агресивни, свирепи, бунтовни, егоцентрични, 
осветољубиви, без грижа на совеста, емпатија и други алтруистични 
емоции. Тие се незрели личности, несамокритични, неодговорни, 
склони кон криминал и друго асоцијални и антисоцијално однесување. 

Психопатите кога ќе се најдат зад воланот, уживаат да се 
изживуваат со другите учесници во сообраќајот, особено ако се послаби 
од нив (жени, постари лица). Кај нив предизвикува задоволство 
страдањето на другите, па постојано си бараат жртви. Додека 
управуваат со возилото, често пати влегуваат во ножици, одненадеж 
сопираат, пуштаат долги светла ноќе за да ги заслепат другите возачи, 
погрешно ги паркираат возилата и прават сé за да предизвикаат 
конфликти или создаваат ситуации за другите да направат прекршоци 
и сообраќајни незгоди. Бидејќи не ги почитуваат сообраќајните правила, 
спаѓаат во категоријата возачи со најмногу прекршоци и несреќи. Кај 
нив преземените мерки од страна на служба за безбедност во 
сообраќајот не дејствуваат воспитно, затоа што не признаваат никакви 
авторитети, па соработката со нив е најтешка. 
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18. УРЕДИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 
18.1.СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
 

Системот за управување овозможува промена на правецот на 
движењето на возилото. Промената на правецот на движење се врши 
со завртување (отклонување) на управувачките тркала во лево или во 
десно според желбата на возачот. 

Системот за управување треба да овозможи промена на 
правецот на движењето на возилото во согласнот со кинематиката на 
завртување за управувачките тркала, со што се спречува нивно странично 
пролизгување при тркалање, но се обезбедува и задоволителна 
маневарска способност на возилото. 

Активирањето на овој систем го врши возачот делувајќи со 
силата на мускулите на рацете врз воланот. Силата за управување со 
возилото треба да е во оптимални граници со што се обезбедува лесна 
управливост со возилото. Уредот за управување мора да се контролира 
и да се одржува со редовно подмачкување кај сврзните зглобови 
(јаболкца). Воланот треба да биде подеднаков рамен и автоматски да 
се приспособи при свртување во кривина. 

Кај серво уредот редовно да се одржува нивото на хидраулична 
течност. За недостиг на хидраулична течност ќе ве предупреди појавата 
на чкрипење. Кај хидрауличниот серво уред чест недостаток е кинење 
на ременот од пумпата и тогаш може возилото да се управува, но 
отежнато. 

Уредот овозможува возачот безбедно да ја менува и одржува 
насоката на движење. Уредот за управување има повеќе изведби кај 
различни типови на возила, а делувањето, односно менувањето и 
одржувањето на насоката на движење се врши преку предните тркала. 

Уредот за управување е еден од најчуствителните склопови на 
возилото. Затоа е потребно исправноста почесто да се контролира, а 
особено по удар на предните тркала на некоја пречка како тротоар и 
сл. Дека со уредот нешто не е во ред ќе ви укаже тресењето на воланот, 
поголемиот слободен од на воланот и нееднакво истрошените предни 
пневматици. 

Системот за управување мора кинематски да е усогласен со 
системот за потпирање на возилото за да не дојде до неконтролирано 
завртување на тркалата при деформирање на еластичните елементи 
во системот за потпирање. Воедно, од него се бара вибрациите и 
ударите на управувачките тркала од нерамнините на патот во што 
помала мерка да се пренесуваат на воланот. 

Системот мора да има голема надежност со оглед на неговото 
влијание врз безбедното движење на возилото. 

Кинематиката на системот за управување на возилото и силата 
на воланот потребни за управување на возилото, во значителна мера 
зависат од преносниот однос на системот за управување. Преносниот 
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однос на системот за управување е еднаков на производот на преносните 
односи на двата потсистема во системот за управување: механизмот 
за управување и лостовите за пренос на движењата од механизмот     
за управување до тркалата. За овие два потсистема на системот за 
управуавање ќе стане збор во продолжението. 

 
Механизмот за управување е всушност редуктор, најчесто, 

составен од пар запченици сместени во едно куќиште. Тој го зголемува 
вртежниот момент кој што од воланот (влезот во механизмот) се 
пренесува кон управувачкиот лост (излезот од  механизмот), а воедно 
вртењето на воланот го трансформираат во аголот отклонување на 
лостот. 

Од механизмот за управување се бара да има голем коефициент 
на полезно дејство во директна насока (при пренос на силата од 
воланот кон тркалата) со што се олеснува управувањето со возилото, 
а нешто понизок коефициент на полезно дејство во спротивна насока, 
со што се намалува делувањето на силите од ударот на тркалото од 
нерамнините на патот врз воланот. Механизмот за управување не смее 
да биде пречка при стабилизација на управувачките тркала при излезот 
на возилото од кривата. 

Ако управувачот влече на една страна, причината може да биде 
условена од нееднаков притисок на пневматиците, неподесени кочници 
и др. Зимските гуми што имаат добри својства на лизгава подлога, 
побрзо се трошат од универзалните или летни гуми. Трошењето на 
гумите е и корисно. Според тоа, правовремено се воочуваат 
неправилностите во суспензијата и лоша насоченост на геометријата 
на управувачкиот механизам .  
 
 
18.2. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ 

 
Комплексната задача којашто треба да ја исполни системот за 

кочење се остварува со повеќе потсистеми и тоа со: работна кочница, 
помошна кочница, паркирна кочница и дополнителна кочница (забавувач). 
Секое моторно возило треба да има најмалку два уреда за сопирање 
кои се меѓусебно независни. 

Системот за кочење служи за намалување на брзината на 
движењето на возилото до запирање или до некоја помала брзина. 
Оваа задача, системот за кочење, во нормална експлоатација, го 
реализира на три карактеристични начини: 

 нагло кочење во случај на опасност, при што забавувањата 
се максимални; 

 благо краткотрајно кочење, во нормални експлоатациони 
услови; 

 благо долготрајно кочење, при движење на возилото на 
долги надолнини. 
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Освен овие три карактеристични режими на кочење, системот за 
кочење има задача да обезбеди трајна неподвижност на возилото во 
место – паркирно кочење: 

 стабилност за возилото при кочење, т.е. кочење без губење на 
стабилноста на возилото-занесување; 

 мирно и рамномерно кочење, при што возачот треба да го 
чувствува интезитетот на кочењето вршејќи негово дозирање 
со промена на притисокот врз педалот за кочење; 

 активирање на системот за кочење со што е можно помал 
напор на возачот; 

 висока надежност во сите услови на работење, т.е. 
функционирање на системот со мала веројатност за појава на 
неисправност или отказ. 

 

Работната кочница ги извршува најважните задачи на системот 
за кочење – кочење со максимално забавување и благо забавување. 
Според тоа, оваа кочница претставува најодговорен дел од системот 
за кочење. Работната сопирачка кај патничките автомобили дејствува 
на хидрауличен принцип и е изведена така да делува на сите четири 
тркала на возилото. 
 

Помошната кочница има задача да обезбеди кочење на 
возилото во случај да откаже работната кочница. Сопирањето го врши 
по механички принцип и делува на две тркала од возилото (најчесто 
задните). Перфомансите на помошната кочница можат да бидат 
пониски од преформансите на работната кочница. 
 

Паркирната сопирачка го обезбедува запреното или паркираното 
возило од придвижување и треба да осигура возилото да остане во 
положба на мирување на пат со надолжен наклон од 16%. Доколку 
оваа кочница може да се активира во текот на движењето на возилото, 
паркирната кочница се употребува и како помошна кочница. 
 

Забавувачот (дополнителната кочница) е наменета за благо 
долготрајно забавување на возилото на долги надолнини, и се употребува 
кај тешките возила и автобусите. Меѓутоа, возилата со забавувач го 
користат забавувачот и за прикочувањата кои можат да се вршат и со 
работната кочница. 

Треба да се напомене дека поимот „кочница” во горенаведените 
потсистеми за кочење има условно значење и под него се подразбира 
целиот потсистем, а не само кочницата како извршен орган на системот 
за кочење. Истото се однесува на поимите „систем” и „потсистем”. 

Сите гореспоменати потсистеми имаат три функционални 
компоненти: команда, преносен механизам и механизам за кочење 
(рачката). 

Командата служи за активирање на соодветниот потсистем. Секој 
потсистем за кочење има своја команда којашто ја активира возачот – 
за работната кочница тоа е педалот, а за помошната и паркирната тоа 
е лостот (рачката). 
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Преносниот механизам има задача добиениот импулс од командата  
да го пренесе до извршниот орган – кочницата. Овој механизам кај 
системите за кочење ја користи енергијата на возачот или механизмот 
е со серво-засилувач. Овие системи кои ја користат енергијата на 
возачот можат да бидат механички и хидраулични, а оние со 
сервозасилувач можат да бидат вакуумски, со компримиран воздух и 
со течност под притисок  (хидраулични). 

Механизмите за кочење (кочниците) претставуваат извршни 
органи на системот за кочење, со чија помош се реализира неговата 
задача. Сите видови кочници коишто денес се користат на моторните 
возила, со исклучок на забавувачите. 

 
18.2.1. Серво уред кај системот за кочење 
 

Сервоуред за кочење е еден од елементите на хидрауличниот 
преносен систем кај патничките автомобили од средна и висока класа 
и полесните товарни возила. Со него при кочење на возилото, се 
обезбедува дополнителна сила врз главниот цилиндар за кочење, со 
што се олеснува кочењето на возилото. Сервоуредот мора да ги 
исполнува следниве основни услови: сразмерност меѓу силата со која 
се притиска врз педалот и силата што тој ја создава; можност за кочење 
на возилото и во случај на појава на неисправност во серво-системот 
или при неработењето на моторот. 

Сервоуредот најчесто обезбедува енергетско напојување 
користејќи го вакуумот од виснатата гранка на моторот. 

 
18.2.2. АBS систем за кочење 
 

Со нагло кочење на мокра или замрзната подлога возачот може 
лесно да придизвика блокирање на тркалата. Кога се блокирани задните 
тркала, возилото многу лесно странично се занесува, а со блокирани 
предни тркала тој ја губи управливоста. И во двата случаја, возачот ја 
губи контролата врз возилото, што може да има тешки последици. 
Искусните возачи го избегнуваат блокирањето на тркалата со брзо 
„пумпање” врз педалот за кочење, со што вршат брзо блокирање и 
деблокирање на тркалата. Ваквиот начин на задржување на возилото 
под контрола бара од возачот големо искуство и концентрација под 
панични околности. 

„АВЅ“-системот, чие што име доаѓа од англискиот термин 
„Antilock Braking System“, што во слободен превод значи: систем за 
спречување на блокирањето при кочење, му овозможува и на 
неискусниот возач, при нагло кочење да ја задржи контролата врз 
возилото. Овој систем реагира на нагло кочење слично онака како што 
реагира и искусниот возач: брзо го зголемува и намалува притисокот 
на инсталацијата на кочење, при што интензитетот на намалување на 
брзината на тркалата ја одржува на одредено ниво, со што не му 
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дозволува да блокира (да не се врти). На тој начин возилото се сопира 
и се задржува контролата врз управувањето и стабилноста. 

 
18.2.3. Забавувач 

 
Забавувач (ретардер) е дополнителната кочница и е дел од 

системот за кочење на возилото кој има задача да обезбеди долго 
трајно кочење на возилото на подолги надолнини, т.е. му овозможува 
движење на возилото со релативно мали константи брзини на подолги 
надолнини. Таквото кочење се реализира со гушење на енергијата       
на движењето на возилото во подолг временски период. Прописите 
предвидуваат примена на забавувачите кај моторните возила и автобуси 
со поголема маса. Карактеристични изведби на забавувачите се 
моторниот, хидродинамичкиот и електричниот забавувач. 

 

Моторниот забавувач е најчесто во употреба. Со неговото 
активирање работата на моторот се трансформира во режим на работа 
на компресор задвижуван од возилото, поради што во текот на овој 
режим на кочење моторот мора преку трансмисијата да е поврзан со 
погонските тркала на возилото. Возилото притоа ја троши својата 
енергија на движење користејќи се себеси. 

Активирањето на ваквиот вид кочење се врши со затворање на 
издувната гранка на моторот со посебен вентил и искачување на 
доводот на горивото во цилиндрите на моторот. На тој начин клиповите 
на моторот вршат компресија на воздухот и во тактот на издувувањето, 
а енергијата за копримирањето ја добиваат. 

 

Хидродинамичкиот забавувач е всушност хидродинамички 
преносник, поставен во трансмисијата на возилото. Неговото пумпно  
коло, преку трансмисијата, е во врска со погонските тркала на возилото,  
додека  турбинското коло е блокирано, т.е  цврсто врзано за носечката  
конструкција на возилото. Кога возилото треба да се прикочи, во 
работниот простор на кочницата се доведува работен флуид кој,  струејќи 
меѓу лопатките на кочницата, создава кочни моменти. За искачување 
на кочницата, флуидот се испушта од неа. Поради топлината којашто 
се создава при работата на забавувачот, потребно е да се обезбеди 
ладење на флуидот. 

 

Електричниот забавувач е всушност генератор на електрична 
струја чијшто ротор се задржува од тркалата на возилото, додека 
статорот е неподвижен. Конструкцијата е изведена така што меѓу два 
електромагнети се врти метален диск којшто е во врска со 
трансмисијата на возилото (тркалата). Кога електромагнетите не се под  
напон, дискот се врти слободно – не создава никаков отпор на движење. 
Меѓутоа, кога се под напон (обично 24 волти), во дискот  се генерираат  
вртложни струи и тој почнува да кочи. Интензитетот на кочењето се 
подесува со промена на интензитетот на струјата на напојување на 
кочницата.                                   
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18.3. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И СВЕТЛОСНА  
         СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Системите за осветлување и светлосна сигнализација со своето 

ефектно работење ја зголемуваат активната безбедност на возилото. 
Техничките спецификации со кои се пропишани техничките барања во 
однос на местоположбата на светлата на возилото, бојата на светлината 
и други специфичности кои треба да ги исполнуваат светлосните и 
сигналните уреди на возилото се дадени во посебни правилници. 

Основна задача на системот за осветлување е, во услови на 
намалена видливост, да се овозможи добра видливост од возилото, но 
и да овозможи возилото да биде добро видено од останатите учесници 
во сообраќајот. За таа цел во системот за осветлување на возилата се 
предвидени различни видови светла за осветлување: 

 Предни светла (долги и соборени); 

 Предни и задни светла за магла; 

 Задно светло; 

 Позициони светла; 

 Катадиоптери; 

 Светло за задната регистарска табличка; 

 Паркирни светла; 

 Габаритни светла. 
 

Предни светла. Предни светтла се долгите светла, кои што го 
осветлуваат патот со долг светлосен сноп и соборените светла, кои 
што го осветлуваат патот со краток светлосен сноп. При разминување 
на возила долгите светла се исклучуваат, а се вклучуваат светлата      
со краток светлосен сноп (соборени светла) со цел да се избегне 
заслепување на возачот во возилото кое доага од спротивна насока. 
Бојата на светлата е бела. 
 

Предни светла за магла. Се користат за осветлување на патот 
во услови на намалена видливост поради магла, паѓање густ снег или 
силен дожд или облак од прашина. Бојата на светлото е најчесто бела, 
но може да биде и жолта. 
 

Задно светло за магла. На возилото се поставува едно или две 
светла за магла со кои на возачите зад возилото се сигнализира неговото 
присуство во услови на намалена видливост. Бојата на светлото е 
црвена. 

Вградувањето на светлата за магла кај моторните возила не е 
задолжителна. Нивното вклучување мора да биде независно од 
вклучувањето на предните долги и соборени светла. 
 

Задно светло. Ова светло се вградува во возилото од две  
причини: за осветлување на патот и сигнализирање на останатите 
учесници во сообраќајот дека возилото се движи или има намера да се  
движи наназад. 
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На возилото постојат едно или две задни светла чија што 
светлина е бела. Светлата се вклучуваат автоматски кога менувачот  
на брзините ќе се вклучи во од наназад. 
 

Позициони светла. Со предните и задните позициони светла 
визуелно се означува широчината на предната и задната страна на 
возилото. Предните и задните позициони светла мора да се вградат на 
сите моторни возила. Предните позициони светла можат да бидат 
вградени во главните фарови. Бојата на светлината што ја даваат 
предните позициони светла е бела, а бојата на задните позициони 
светла е црвена. 
 

Катадиоптери (мачкини очи) се оптички површини коишто 
светлосните зраци што паѓаат врз нив,  ги  прекршуваат и под зголемен 
агол ги враќаат наназад кон изворот на светлосните зраци. Во 
друмските возила е задолжително вградување катадиоптери. Нивната 
боја, големина, облик и поставување зависи од видот на возилото. 
Бојата на катадиоптерите мора да е црвена. 

Кај моторните возила се вградуваат само задни катадиоптери, 
обликот не смее да биде триаголен. Бојата на катадиоптерите мора да 
е црвена. 

Кај приклучните возила се вградуваат катадиоптери и напред и 
назад. Предните катадиоптери мора да се бели и не смееат да имаат 
триаголен  облик. Двата задни катадиоптери мора да бидат црвени и 
со форма на рамностран триаголник со врвот свртен нагоре. 
 

Светло за задната регистерска табличка. Светлото за 
осветлување на задната регистарска табличка мора да се вгради кај 
сите моторни и приклучни возила и мора да ги исполнува следниве 
услови: 

- Светлината мора да биде во бела боја и да се распространува  
рамномерно под целата табличка, без темни и  изразито светли места; 

- Светлината што се одбива од регистерската табличка не смее 
да блеска, а изворот на светлината не смее да биде непосредно видлив 
за учесниците во сообраќајот што се движат зад возилото; 

- Светлината што ја осветлува задната регистарска табличка  
мора да биде таква што ноќе, при добра видливост да биде можно да 
се читаат ознаките и броевите на таблицата од оддалеченост од 
најмалку 20 м; 

- Светлото на задната регистарска табличка мора да биде  
поврзано на истиот прекинувач со кој се вклучуваат и позиционираат 
светлата. 
 

Паркирни светла. Паркирните светла можат, но не мораат да 
бидат поставени на моторните и приклучните возила. Доколку се 
поставуваат, тогаш тие мора да се постават на еден од следниве 
начини: 

- На бочната страна на возилото – во вид на посебно светло што 
кон предната страна ќе дава светлина во бела боја, а на задната 
старана на возилото светлина во црвена боја; 
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- На предната и задната страна на возилото. Предните светла 
даваат светлина во бела боја насочена напред, а задните светла  
светлина во црвена боја насочена наназад. Во овој случај предното 
светло може да биде вградено. 
 

Предупредувачки светла. Всушност, тоа е систем кој  
истовремено ги активира сите покажувачи на правецот. Системот мора 
да биде вграден кај сите моторни возила на три, четири и повеќе  
тркала и да фукционира и на приклучените возила кога се приклучени  
со соодветно влечно возило. 

Неговото вклучување треба да биде независно од системот за 
покажување на правец – мора да има посебен прекинувач, а мора да 
работи и при исклучен мотор. Контролата на фукционирањето се врши 
преку црвена контролна сијаличка на иструмент таблата на возачот. 
 

Ротациони и трепкачки светла. Ротационите и трепкачките 
светла можат да бидат изведени така што да даваат само светлина во 
жолта или сина боја и мораат да бидат поставени на највисокото место 
на возилото и да бидат видливи од сите страни. Се користат кај 
возилата за специјална намена. 

Долгите и соборените светла на моторните возила (нивните 
фарови) мораат да обезбедат доволно силна светлина без да ги заслепат 
возачите кои наидуваат од спротивна страна.  

За таа цел, при одредени интервенции на возилото како што се: 
поправка на еластичен елемент во системот за потпирање, интервенции 
поради кои може да се поремети подесеноста на фаровите и слично, 
се врши контрола на светлата. Таква контрола се препорачува и по 
замена на сијаличките во фаровите. 

За контрола на усмереноста на долгите и соборените светла и 
за контрола на нивната јачина се користи посебно подвижен оптички 
уред. Контролата се врши на возило со прописно напумпани пневматици; 
на товарно возило без товар, а на патничко возило со едно лице или со 
товар од 75 кг на возачкото седиште. Возилото и уредот за контрола 
мора да се поставени на рамна површина. 
 

Паркинг светлата мораат да светат без останатите светла да 
бидат вклучени. Во повеќето случаи, предното и задното позиционо 
светло ги исполнуваат условите за паркинг светла. 
 

Габаритни светла. Габаритните светла се користат за означување 
на габаритот на товарните возила и автобусите. Се поставуваат на што 
е можно поголема широчина и што е можно на поголема височина. Кон 
предната страна на возилата даваат светлина во бела боја, а кон 
нивната задна страна светлина во црвена боја 
 
 

18.4. СИСТЕМ ЗА СВЕТЛОСНА СИГНАЛИАЦИЈА 
 
Со системот за светлосна сигнализација на учесници во сообраќајот 

се сигнализира намерата на возачот на возилото, а на возачот на 
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возилото му се сигнализира состојбата (вклученоста/ исклученоста) на 
светлосните и сигналните уреди на возилото. Во овој систем спаѓаат: 
 - стоп светла; 

- покажувачи на правец (трепкачи); 
- предупредувачки светла; 
- ротациони и трепкави светла; 
 

Стоп светла. Тоа се две црвени светла поставени на задната 
страна на возилото кои што се активираат при кочење (прикочување) 
на возилото. Покрај овие основни стоп светла, во некои земји е дозволено 
користење и на дополнителни високи поставени стоп свелта. Тие се 
активираат истовремено со основните стоп светла. 
 

Покажувачи на правец (трепкачи). Тие ја сигнализираат намерата 
на возачот на останатите учесници во сообраќајот. Според прописите, 
на возилото постојат два трепкачи напред и два назад, а кај некои 
возила тие се поставени и од страна. Бојата на покажувачите на 
правецот е жолта. 

Вклученоста на трепкачите се сигнализира оптички и/или акустично 
на иструмент таблата на возачот. Вообичаената фрекфенција на трепкање 
е 90 трепкања во минута, но дозволени се отстапувања во границите 
+/- 30 трепкања во минута. При појава на неисправност во системот, 
фрекфенцијата на трепкањето се зголемува (ја пречекорува горната 
граница) или се гасне сигналот за трепкачите на иструмент таблата. 
 
 
18.5. УРЕДИ ЗА НОРМАЛНА ВИДЛИВОСТ 

 

Ветробранското, задното и другите стакла на возилото, брисачите  
и мијачите на ветробранското стакло, огледалата-ретровизори (внатрешни 
и надворешни) се уреди кои обезбедуваат нормална видливост на 
возачот. Патничките возила со пет или повеќе седишта треба да имаат 
најмалку две возачки огледала. 

 
18.5.1. Пропустливост на светлина на стаклата кај возилата 
 

Во возилата се вградуваат одобрени сигурносни стакла кои може 
дополнително да се затемнат до тој степен што пропустливоста на 
светлина на стаклото заедно со налепената фолија на него, да биде 
најмалку: 

– 75% за ветробранското стакло и 
– 70% за предните бочни стакла (кај возачот и совозачот – пред 

„B” носачите). 
 

Ова не се однесува за тесната лента која се поставува на 
горниот раб на ветробранското стакло, и која е наменета за заштита од 
сонце. 

Оттука, на ветробранското стакло дозволено е затемнување до 
25%, додека кај стаклата кај возачот и совозачот дозволено е затемнување 
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до 30%. За задните стакла нема ограничувања доколку возилото има 
два ретровизори. 

Според законот возилото може да има затемнети стакла само 
со А-тестирани фолии. 

На стаклата на возилата не се поставуваат огледални фолии. 
Доколку стаклата на задната страна на возилата се затемнети 

така што пропуштаат помалку од 30% светлина, тогаш возилото треба 
да биде опремено со ретровизори на двете страни. 
 
 
18.6. ПНЕВМАТИЦИ (ГУМИ) 
 

Во возилата се вградуваат одобрени пневматици кои според 
големината, категоријата на носивоста и брзината соодветствуваат     
со пневматиците кои во потврдата за сообразеност на возилата се 
запишани во рубриката „дозволени пневматици” или се запишани во 
други соодветни документи за возилото. Употребата на различни 
пневматици е возможна по проширувањето на одобрението на  возилото. 

На возилата со најголема дозволена маса до и заклучно со 3500 
kg, кои постигнуваат брзина над 40 km/h, сите пневматици треба да 
бидат со иста големина (освен ако производителот на возила не 
предвидел различни пневматици на различни оски), тип (летни, зимски, 
теренски) и градба (радијални, дијагонални), а на иста оска тие треба 
да бидат со иста носивост, брзинска класа и од ист производител и со 
иста шара (примерок на налегнувачката површина). 

На возилата со најголема дозволена маса над 3500 kg кои 
постигнуваат брзина над 40 km/h, пневматиците кои се поставени на 
иста оска треба да бидат идентични во однос на типот, градбата, 
големината, категориите на носивоста и брзината. 

Превисокиот притисок во пневматиците ја намалува газечката 
површина на пневматикот со подлогата на патот, а со тоа и коефициентот 
на триење што доведува до нивно побрзо трошење (абење) по 
средината на шарата. 

Недоволниот притисок во пневматиците на возилото ја проширува 
газечката површина на пневматикот со подлогата на патот и поради 
зголемено триење, воедно и загревање на пневматикот, доаѓа на нивно 
зголемено трошење (абење) по бочните страни на шарата. 

Според конструктивниот облик, пневматиците се поделени на: 
- пневматици со внатрешна гума 
- пневматици без внатрешна гума (тубелес). 
Од безбедносен аспект подобри односно побезбедни се 

пневматиците без внатрешна гума (тубелес), бидејќи при продупчување 
на пневматикот, воздухот се испушта побавно. 

Ознаките на пневматикот се поставени на бочните надворешни 
страни на пневматикот, некои се стандардизирани, а некои се интерни 
ознаки на производителот.  
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На следниов пример е толкувана ознаката на пневматик за патнички 
автомобил 185/60 P14 82T, каде што: 

 - 185 е широчина на пневматикот во мм 
 - 60 е однос на височината спрема широчината на пневматикот 

во % 
 - P е ознака за радијален пневматик 
 - 14 е номинален пречник на наплатката во цоли 
 - 82 е индекс за носивост (одговара на 450 кг максимално 

оптоварување) 
 - Т е ознака за брзина (над 190 км/час) 

 
 
18.7. ИЗДУВНИ ГАСОВИ 

 
Издувните гасови содржат јаглерод моноксид, јаглеродноводорни 

соедниненија и сулфурдиоксид кои во поголема количина се опасни  по 
околината. Јаглеродниот моноксид е гас без боја, мирис, а неговото 
присуство предизвикува главоболка, несвестица, замор, повраќање и 
поспаност во зависност на неговото количество. Обично во издувните 
гасови овој гас е застапен во 70%, а кај неисправните мотори застапеноста 
е поголема. Доколку е оштетен уредот за  одведување на согорените 
гасови, тие можат да навлезат во кабината на возилото и да 
предизвикаат тешки последици. Навлегување на гасови во кабината 
може да биде и преку системот за греење во возилото поради што, при 
греење, треба еден од прозорите да биде малку отворен. Поради 
опасностите од издувните гасови препорачливо е да не се вози во 
збиена колона, и да не се држи подолго време запален моторот во 
гаража. 
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19. СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ,  
      ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАТОТ 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со овој правилник се пропишуваат видот, значењето, 
обликот, бојата, димензиите на сообраќајните знаци, опрема и 
сигнализација што се поставуваат на јавните патишта. 

           На сообраќајниот знак може да се напише и називот на 
одредиштата кои се наоѓаат во друга држава.  
 Називот на одредиштата во друга држава се испишува со 
латинско писмо и меѓународна транскрипција на називот. 
 Со одредиштето во друга држава, се запишува и знакот 390 
(национална автоознака). 

            Сообраќајните знаци се изработуваат така, што нивното 
значење е постојано или променливо. 
 Површината на сообраќајните знаци се изработува од материјали 
со ретрорефлектирачки својства, најмалку од класа на ретрорефлексија 
I, а за автопатишта и патишта наменети исклучиво за сообраќај на 
моторни возила, најмалку од класа на ретрорефлексија II.  
 Бојата на позадината на сообраќајниот знак е со сива боја и 
без сјај, за да се спречи одвраќањето на вниманието на возачите. 

            Сообраќајните знаци треба да бидат изведени со сопствен 
извор на светлина (внатрешно осветлување) или со надворешен 
извор на светлина (осветлени однадвор со посебни светилки).  
 Кога сообраќајниот знак е осветлен однадвор, површината на 
сообраќајниот знак е од класа на ретрорефлексија I. 
 Сообраќајните знаци и знаците со променливи пораки треба 
да бидат изведени со светлечки материјали на подлога со црна боја. 

На опремата и сигнализацијата за означување на работ на 
коловозот, за означување на работите, препреките, оштетувањата на 
коловозот и за водење и насочување на сообраќајот во подрачјата 
на работи на патот и на заштитните огради се поставуваат 
ретрорефлектирачки ознаки од класа на ретрорефлексија II. 

Сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата во сите 
детали се изработуваат и поставуваат според македонските 
стандарди (МКС EN 12899-1). 

Сообраќајните знаци што се поставуваат на ист носач се со 
исти ретрорефлектирачки својства. 
 Дополнителните табли, кои детално го означуваат поимот на 
сообраќајниот знак на кој се додадени, претставуваат составен дел 
на тој сообраќаен знак под кој што се поставени. 

Сообраќајните знаци се поставуваат од десната страна на 
патот покрај коловозот, во насока на движење на возилата. 
 Ако на местото на кое се поставува сообраќајниот знак   постои 
опасност учесниците во сообраќајот да не го забележат сообраќајниот 
знак навреме заради густината на сообраќајот или од други причини, 
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сообраќајниот знак се поставува и на спротивната, лева страна на 
патот или над коловозот. 
 Ако на десната страна на патот покрај коловозот, во насока на 
движење на возилата е невозможно да се постави сообраќаен знак, 
сообраќајниот знак се поставува над коловозот или од левата страна 
на патот покрај коловозот, во насока на движење на сообраќајот и 
има иста важност како кога е поставен од десната страна на патот. 

Сообраќајните знаци се поставуваат на начин на кој не го 
попречуваат движењето на возилата и пешаците. 

Графичките прикази на сообраќајните знаци, опремата и 
сигнализацијата на патот, дадени во овој правилник, се со 
дескриптивна содржина. 

 

 

2. СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 

 
2.1. Знаци за опасност 

 

(101) знак „опасност на патот” 
означува близина на делот од патот или место на 
патот на кое на учесниците во сообраќајот им се 
заканува опасност за која со овој правилник не е 
предвиден посебен знак за опасност. На знакот 
може да биде додадена дополнителна табла која 
ја објаснува опасноста што се заканува. 

 

(102) 
знак „крстосување на патишта со иста важност” 
означува близина на крстосување на патишта, од 
кои ниту еден пат не е пат со првенство на 
минување. 

 

(103.1) 
знак „кривина налево” 

 

(103.2) 
знак „кривина надесно”  

 

(104.1) 
знак „двојна кривина или повеќе кривини 
едноподруго од кои првата е налево” 
означува приближување до кривина или кривини 
кои се опасни заради своите карактеристики или 
заради недоволна видливост. 
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(104.2) 
знак „двојна кривина или повеќе кривини 
едноподруго од кои првата е надесно”  
означува приближување до кривина или кривини 
кои се опасни заради своите карактеристики или 
заради недоволна видливост. 

 

(105) 
знак „крстосување со спореден пат под прав 
агол” 

 

(105.1) 
знак „спојување со спореден пат под прав агол од 
лева страна”  

 

(105.2) 
знак „спојување со спореден пат под прав агол од 
десна страна”  

 

(105.3) 
знак „спојување со спореден пат под остар агол 
од лева страна” и  

 

(105.4) знак „спојување со спореден пат под 
остар агол од десна страна”  
означуваат близина на крстосница на која патот 
со предност на минување се крстосува, односно 
спојува со спореден пат. 

 

(106) знак „опасна надолнина” 
означува приближување кон опасна надолнина, 
ако разликата во висина претставува опасност 
која произлегува од тие услови. Надолнини со 
различни наклони се изразуваат според 
актуелната состојба. 

 

(107) знак „опасна нагорнина”  
означува приближување кон опасна нагорнина, 
ако разликата во висина претставува опасност 
која произлегува од тие услови. Нагорнини со 
различни наклони се изразуваат според 
актуелната состојба. 
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(108) 
знак „нерамен коловоз” означува близина на дел 
од патот на кој патот е нерамен заради близина 
на издадености и вдлабнатини 

 

(108.1) 
знак „нерамен коловоз” означува близина на дел 
од патот на кој патот е нерамен заради близина 
на големи издадености на патот 

 

(108.2) 
знак „нерамен коловоз” означува близина на дел 
од патот на кој патот е нерамен заради близина 
на опасни вдлабнатини на патот 

 

(109) 
знак „опасност од мраз” означува близина на дел 
на патот на кој постои опасност од неочекувана 
појава на мраз.  

 

(110) 
знак „лизгав коловоз”  
означува близина на делот од патот на кој 
коловозот во одредени атмосферски услови или 
слични околности има лизгава површина. 

 

(111.1) 
знак „одронување на камења од десна страна” и 

 

(111.2) знак „одронување на камења од лева 
страна” означува близина на делот од патот на 
кој постои опасност од паѓање на камења или од 
камења што се наоѓаат на десната, односно 
левата страна на патот во насока на движење на 
возилото.   

 

(112) знак „камења прскаат”  
означува близина на делот од патот на кој се 
наоѓа чакалест, односно песоклив материјал или 
кој е послан со ситни камчиња на тврда подлога, 
заради што за другите учесници во сообраќајот 
постои зголемена опасност од прскање на камења. 
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(113.1) 
знак „бочен ветер од десна страна” и 

 

(113.2) 
знак „бочен ветер од лева страна” означува 
близина на делот од патот на кој има појава на 
силен бочен ветер. 

 

(114) 
знак „стеснување на патот”, 

 

(114.1) 
знак „стеснување на патот од десна страна”  

 

(114.2) 
знак „стеснување на патот од лева страна” 
означуваат приближување до стеснување на 
коловозот кое може да биде опасно. 

 

(115) 
знак „работи на патот” означува близина на место 
на кое се изведуваат работи на патот. 

 

(116) 
знак „густ сообраќај” означува близина на делот 
од патот на кој во одредени сообраќајни услови 
или други околности постои опасност од густ 
сообраќај. 

 

(117) 
знак „спојување на два пата со еднонасочен 
сообраќај во пат со двонасочен сообраќај” 
означува близина на завршување на пат со 
еднонасочен сообраќај и продолжување на 
движење по пат со двонасочен сообраќај. 
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(118) 
знак „сообраќај во две насоки” означува место на 
патот од кое сообраќајот се одвива во две 
насоки. 

 

(119) 
знак „подвижен мост”  
означува близина на место на кое патот минува 
преку подвижен мост. 

 

(120) 
знак „близина на брег”  
означува близина на место на кое патот наидува 
на брег. 

 

(121.1) 
знаците „наидување на сообраќајни светлосни 
знаци”  
означува близина на вкрстосување или обелажан 
пешачки премин на кој сообраќајот е управуван 
со уреди за давање светлосни сигнали. 

 

(121.2) 
знаците „наидување на сообраќајни светлосни 
знаци”  
означува близина на вкрстосување или обелажан 
пешачки премин на кој сообраќајот е управуван 
со уреди за давање светлосни сигнали. 

 

(122) 
знак „пешаци на патот”  
означува близина на делот од патот по кој се 
движат пешаци. 

 

(123) 
знак „обележан пешачки премин”  
означува близина на место на кое се наоѓа 
обележан пешачки премин. 

 

(124) 
знак „деца на патот”  
означува близина на место на патот на кое се 
движат деца (пред училиште, детска градинка, 
игралишта и сл.). 
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(125) 
знак „велосипедисти на патот”  
означува близина на дел од патот по кој се 
движат велосипедисти или близина на места на 
кое велосипедистите наидуваат на патот од 
бочен пат или од велосипедска патека. 
 

 

(126) 
знак „животни на патот”  
означува место на кое домашните животни 
минуваат преку патот или се движат по должина 
на патот под надзор. 

 

(127) 
знак „дивеч на патот”  
означува посебно опасни места на кои дивечот 
често минува преку патот. 

 

 

(128) 
знак „близина на воздухопловна писта”  
означува дел од патот преку кој прелетуваат 
воздухоплови во низок лет, при слетување 
односно полетување. 
 

 

(129) 
знак „близина на автобуска станица”  
означува близина на автобуска станица. 

 

(130) 
знак „трамвајска пруга”  
означува близина на место на кое патот минува 
преку трамвајска пруга во ниво; 

 

(131) 
знак „вкрстосување со кружен тек на сообраќајот”  
означува близина на крстосница на која 
сообраќајот се одвива кружно. 

 

 

(132) 
знак „превртување или излизгување на возила”  
означува близина на делот од патот на кој постои 
зголемена опасност од излизгување или 
превртување на возилата. 
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(133) 
знак „неутврдена банкина”  
означува близина на делот од патот каде покрај 
коловозот, не е утврдена банкина.  

 

(134) 
знак „тунел (галерија)”  
означува близина на тунел или галерија на патот. 

 

(135) 
знак „опасност од пожар”  
означува подрачје во кое постои зголемена 
опасност од настанување на пожар. 

 

(136) 
знак „премин на патот преку железничка пруга со 
браници или полубраници”  
означува близина на премин на патот преку 
железничка пруга во ниво која е обезбедена со 
браници или полубраници. 

 

(137) 
знак „премин на патот преку железничка пруга 
без браници или полубраници”  
означува близина на премин на патот преку 
железничка пруга во ниво, кој не е обезбеден со 
браници или полубраници. 

 

(138) 
знак „Андреин крст”  
означува место на кое патот минува преку 
железничка пруга во ниво без браници или 
полубраници со еден колосек 

 

(139) 
знак „Андреин крст”  
означува место на кое патот минува преку 
железничка пруга во ниво без браници или 
полубраници со два или повеќе колосеци. 

 

(140) 
знак „приближување кон премин на патот преку 
железничка пруга со браници или полубраници”  
означува оддалеченост до преминот на патот 
преку железничка пруга во ниво кој е обезбеден 
со браници или полубраници.  
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(141) 
знак „приближување кон премин на пат преку 
железничка пруга без браници или полубраници”  
означува оддалеченост до преминот на патот 
преку железничка пруга во ниво кој не е 
обезбеден со браници или полубраници.  

 
Симболите на знаците за опасност: 105; 105.1; 105.2; 105.3; 

105.4, како и знаците 126 и 127 може да бидат различни, што зависи 
од вистинската ситуација и околности на патот. 

Знаците за опасност имаат облик на рамностран триаголник, 
чија долна страна е хоризонтална, со врвот свртен нагоре. 

Основната боја на знаците за опасност е бела, а рамката на 
триаголникот е црвена.  
 Симболите на знаците за опасност се со црна боја. 

Должината на страната на рамностраниот триаголник кај 
знаците за опасност изнесува: 

120 см на автопатишта, експресни патишта и магистрални патишта 

90 см 
на регионални патишта од прва и од втора категорија и на 
магистрални и собирни градски сообраќајници 

60 см на сите останати патишта и градски сообраќајници 

60 см во тунели и галерии 

мин. 40 см кога се употребуваат како вметнати знаци 

120 см 
На патиштата од алинеја 2 на став 1 на овој член, според 
потребата може да се поставуваат и знаци за опасност чија 
страна на триаголникот изнесува  

90 см 
на патиштата од алинеја 3 на став 1 на овој член и знаци за 
опасност чија страна на триаголникот изнесува 

Според обликот, бојата или големината отстапуваат следните 
знаци за опасност од одредбите од членовите 10, 11, 12, 13 и 14 од овој 
правилник: 

1) според обликот:  
 - знаците 138 и 139 („Андреин крст“) кои имаат облик на еден, 
односно два вкрстени краци. Заради подобра воочливост на знакот 
„Андреин крст”, тој може да биде вметнат на табла со бела подлога.   
 - знаците 140 („приближување кон премин на пат преку железничка 
пруга со браници или полубраници“) и 141 („приближување кон премин на 
пат преку железничка пруга без браници или полубраници“) кои имаат 
облик на правоаголник, чија основа ја сочинува покусата страна.  

2) според бојата:  
 - симболите на знаците 121.1 и 121.2 („наидување на сообраќајни 
светлосни знаци“), кои по вертикалната оска имаат црвено светло на 
горната страна, жолто светло во средината, зелено светло долната 
страна, а по хоризонтална оска - црвено светло на левата страна, жолто 
светло на средина и зелено светло на десната страна;  
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 - знакот 115 („работи на патот“) има основна портокалова боја со 
ретрорефлексија од класа 2 
 - на знакот 135 („опасност од пожар“) симболот на кибритот е со 
бела боја, а симболот на оган - со црвена боја, 
 - знакот 116 („густ сообраќај“) светлата на возилата се со црвена 
боја, 
 - кога знаците за опасност се поставуваат за означување на работи 
на патот, на препреки и оштетувања на коловозот, како дел од времената 
сигнализација, бојата на основата на знакот е портокалова, а кога се 
употребуваат како вметнати знаци основата на таблата во која се 
вметнуваат е портокалова. 

(Слика 1.1  и 1.2 )     

3) според големина:  
- знаците 138 и 139 („Андреин крст“), кои имаат краци со должина 

120 см и ширина 12 см;  
- знаците 140 („приближување кон премин на пат преку железничка 

пруга со браници или полубраници“) и 141 („приближување кон премин на 
пат преку железничка пруга без браници и полубраници“), чија големина е 
30 х 100 см, а косите линии на знакот чија ширина е 8 см се поставени под 
агол од 30 степени.  

 
 

2.2. Знаци за изречни наредби 
 

 

(201)  
Знак „крстосување со пат со првенство на 
минување”  
означува близина на крстосница на која возачот 
дава предност на сите возила што се движат на 
патот на кој тој наидува. 

 

(202) Знак „задолжително запирање”  
означува место пред влезот во крстосница на кое 
возачот го запира возилото и дава првенство на 
минување на сите возила што се движат по патот 
на кој што тој наидува, или означува место пред 
премин на пат преку железничка пруга во исто 
ниво на кој возачот го запира возилото и дава 
првенство на минување на сите возила што се 
движат по железничката пруга на која тој наидува. 

 

(203) Знак „првенство на минување за возила од 
спротивна насока”  
означува забрана за пристап на возила на 
тесниот дел од патот пред да поминат возилата 
од спротивна насока на тој дел од патот.  
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(204) 
Знак „забрана за сообраќај во двете насоки”  
означува пат, односно дел од патот на кој 
сообраќајот е забранет за сите возила во двете 
насоки.  

 

(205) 
Знак „забрана за сообраќај во една насока”  
 означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возилата од насоката 
кон која е свртен знакот.  

 

(206) Знак „забрана за сообраќајот за сите возила 
на моторен погон освен за моторцикли без 
приколка и мопеди”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за сите возила на моторен 
погон освен за моторцикли без приколка и за 
мопеди.   

 

(207) 
Знак „забрана на сообраќајот за автобуси”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за автобуси. 

 

(208) Знак „забрана на сообраќајот за товарни 
моторни возила”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за товарни возила. Ако под 
симболот за камион на знакот е напишана 
најголемата дозволена маса на камионот, 
забраната важи само за оние товарни возила чија 
најголема дозволена маса ја надминува 
означената.  

 

(209) 
Знак „забрана на сообраќајот за цистерни”  
означува пат односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возила кои превезуваат 
материи кои можат да ја загадат околината, со 
исклучок на погонското гориво во резервоарот, 
ако резервоарот ги исполнува условите на ЕЦЕ. 

 

(210) Знак „забрана на сообраќајот за возила што 
превезуваат експлозив или некои запалливи 
материи”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возила што превезуваат 
експлозив и некои лесно запалливи материи. 
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(211) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила што 
превезуваат опасни материи”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возила што превезуваат 
опасни материи.  

 

(212) Знак „забрана на сообраќајот за возила на 
моторен погон што влечат приклучно возило, 
освен полуприколка”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за товарни возила кои 
влечат приклучно возило. 

 

(213) 
Знак „забрана на сообраќајот за сите возила на 
моторен погон што влечат приклучно возило”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за сите возила на моторен 
погон што влечат приклучно возило. 

 

(214) 
Знак „забрана на сообраќајот за трактори”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за трактори.  

 

(215) 
Знак „забрана на сообраќајот за моторцикли”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за моторцикли и моторни 
возила на три тркала. 

 

(216) 
Знак „забрана на сообраќајот за мопеди”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за мопеди на две или три 
тркала.  

 

(217) 
Знак „забрана на сообраќајот за велосипеди”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за велосипеди. 

 

(218) 
Знак „забрана на сообраќајот за запрежни 
возила”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за запрежни возила.  
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(219) 
Знак „забрана на сообраќајот за коњаници”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за коњаници.  

 

(220) 
Знак „забрана на сообраќајот за рачна количка”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за рачни колички.  

 

(221) 
Знак „забрана на сообраќајот за пешаци”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забрането движењето на пешаци. 
 

 

(222) 
Знак „забрана на сообраќајот за сите возила на 
моторен погон”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за сите возила на моторен 
погон. 

 

(223)  
Знак „забрана на сообраќајот за сите возила на 
моторен погон и запрежни возила”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за сите возила на моторен 
погон и запрежни возила. 
За забрана за сообраќај на различни типови на 
возила или на корисници на патот, на знакот 223 
може да бидат употребени и други симболи 
употребени во знаците од 206 до 221. 

 

 

(224) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна 
широчина ја преминува определената широчина”  
означува пат, односно дел од патот на кој е забранет 
сообраќајот за возила, чија вкупна широчина ја 
преминува широчината што е означена на знакот. 
 

 

 

(225) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна 
висина ја преминува определената висина”  
означува пат, односно дел од патот на кој е забранет 
сообраќајот за возила, чија вкупна висина ја 
преминува висината што е означена на знакот. 
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(226) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила чија 
вкупна маса ја преминува определената маса”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возила, чија вкупна маса 
ја преминува масата што е означена на знакот.  

 

(227) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила што го 
пречекоруваат определеното оскино оптоварување”  
означува пат, односно дел од патот на кој е забранет 
сообраќајот за возила со поголемо оскино 
оптоварување од она што е означено на знакот. 

 

(228) 
Знак „забрана на сообраќајот за возила што ја 
пречекоруваат определената должина”  
означува пат, односно дел од патот на кој е забранет 
сообраќајот за возила чија вкупна должина ја 
пречекорува должината што е означена на знакот.  

 

(229) 
Знак „најмало растојание меѓу возилата”  
означува најмало растојание меѓу возилата во 
движењето, кон кое возачите треба да се 
придржуваат. 

 

(230) 
Знак „забрана за свртување налево”  
означува вкрстување на кое свртувањето налево 
е забрането.  

 

(231) 
Знак „забрана за свртување надесно”  
означува вкрстување на кое свртувањето надесно 
е забрането.  

 

(232) 
Знак „забрана за полукружно свртување”  
означува место на кое полукружното свртување е 
забрането.  

 

(233) Знак „забрана за престигнување на сите возила 
на моторен погон, освен на моторцикли без приколка 
и мопеди”  
означува пат, односно дел од патот на кој е 
забрането престигнувањето на сите моторни возила 
освен на моторцикли без приколка и на мопедите.  
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(234) Знак „забрана за престигнување за товарни 
возила”  
означува пат, односно дел од патот на кој на 
товарните возила, чија најголема дозволена маса 
надминува 3,5т, им се забранува да 
престигнуваат други моторни возила, освен 
моторцикли без приколка и мопеди.  
Ако на знакот 234 е додадена дополнителна 
табла на која е назначена друга најголема 
дозволена маса, забраната важи само за оние 
товарни возила чија најголема дозволена маса ја 
надминува означената. 

 
 

(235) Знак „ограничување на брзината”  
означува пат, односно дел од патот по кој 
возилата не треба да се движат со брзина 
поголема од означената на знакот (во км/час).  
Симболот на знакот 235 има дескриптивно 
значење. 
Во знакот, ограничената брзина се впишува 
според вистинските услови и околности на патот, 
како и потребите за безбедноста на сообраќајот. 
Ако на знакот 235 се додаде дополнителна табла 
на која е означен видот на моторното возило или 
масата на возилото, означеното ограничување на 
брзината се однесува само на тој вид возила или 
на возила чија најголема дозволена маса ја 
надминува означената. 
Кога знакот 235 е поставен во знакот 360 („назив 
на населено место“), ограничувањето на 
брзината важи за целото подрачје на населбата.  

 

(236) 
Знак „забрана за запирање и паркирање”  
означува страна од патот на која запирањето и 
паркирањето на возила е забрането.  

 

(237) 
Знак „забрана за паркирање”  
означува страна од патот на која паркирањето на 
возила е забрането.  

 

(238) 
Знак „наизменично паркирање”  
означува дел од патот на кој паркирањето во 
непарни денови е забрането. 
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(239) 
Знак „наизменично паркирање”  
означува дел од патот на кој паркирањето во 
парни денови е забрането. 

 

(240) Знак „забрана за минување без запирање – 
царина”  
означува близина на царинарница каде возилото 
треба да запре.  
На знакот се испишани зборовите: „ЦАРИНА – 
DOUANE”. 

 

(241) Знак „забрана за минување без запирање – 
полиција” 
означува близина на полиција каде возилото 
треба да запре.  
На знакот се испишани зборовите: „ПОЛИЦИЈА – 
POLICE”. 

 

(242)  
Знак „забрана за минување без запирање – 
патарина”  
означува близина на место каде возилото треба да 
запре заради наплата на патарина. На знакот се 
испишани зборовите: „ПАТАРИНА – PEAGE”. 
Знак 242 може да се употреби за означување 
близина на други места на кои возилото треба да 
запре, при што зборовите што се испишани на знакот 
се заменуваат со соодветен натпис што ја означува 
причината за задолжителното запирање.  

 

(243) Знак „забрана за давање звучни знаци”  
означува пат, односно дел од патот на кој не 
треба да се даваат звучни знаци со уреди во 
возилото, освен во случај на непосредна 
опасност.  

 

(244) 
Знак „забрането фотографирање”  
означува простор крај патот на кој 
фотографирањето е забрането. 

 

На знаците  236 „забрана за запирање и паркирање” и  
                     237 „забрана за паркирање”  

може да се додаде дополнителна табла со ознака на: 
- денот во седмицата односно месецот и времето во текот на 

денот на кои се однесува забраната;  
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- најдолгото дозволено времетраење на запирањето односно 
паркирањето;  

- категориите на возила на кои се однесува забраната;  

Симболите на знаците за забрана односно ограничување   
          224 „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја 
пречекорува определената широчина”, 
          225 „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја 
преминува определената висина”,  
          226 „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна маса ја преминува 
определената маса”, 
          227 „забрана на сообраќајот за возила што го пречекоруваат 
определеното оскино оптоварување”,  
          228 „забрана на сообраќајот за возила што ја пречекоруваат 
определената должина”,  
          229 „најмало растојание меѓу возилата”,  
          235 „ограничување на брзината”,  
се дадени како пример, додека вистинските вредности се впишуваат 
според условите и околностите на патот, како и потребите на безбедноста 
на сообраќајот. 

Знакот  209 „забрана на сообраќајот за цистерни”,  
                            210 „забрана на сообраќајот за возила што превезуваат 
експлозив или некои запалливи материи”  и  
                            211 „забрана на сообраќајот за возила што превезуваат 
опасни материи”,  
се поставуваат во согласност со одредбите на Законот за превоз на 
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 92/07). 

 

Знаците за изречни наредби кои за учесниците во сообраќајот 
на патиштата претставуваат обврска се: 

 

(245) 
Знаците „задолжителна насока”  
(245.1), (245.2), (245.3), (245.4) и (245.5) означуваат 
насоки по кои возилата треба да се движат.  

 

(245.1) 

 

(245.2) 
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(245.3) 
 
 
 
 
 

 

 

(245.4) 
 
 
 
 
 
 

 

 

(245.5) 
 
 
 
 
 
 

 

 

(246.1) 
Знак „дозволени насоки”  
означува насоки по кои возилата можат да се 
движат.  
 
 
 

 

 

(246.2) 
Знак „дозволени насоки”  
означува насоки по кои возилата можат да се 
движат. 
 
 

 

 

(246.3) 
Знак „дозволени насоки”  
означува насоки по кои возилата можат да се 
движат. 
 
 

 

(247), 
Знак „кружен тек на сообраќајот”  
означува коловоз односно дел од коловозот по кој 
возилата треба да се движат при обиколувањето на 
пешачките острови, на островите за насочување на 
сообраќајот и на другите објекти на коловозот.  
Знак (247) се поставува на места каде што започнува 
задолжителната насока за движење на возилата 
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(248.1) 
Знак „задолжително обиколување од левата страна”  
означуваат коловоз односно дел од коловозот по кој 
возилата треба да се движат при обиколувањето на 
пешачките острови, на островите за насочување на 
сообраќајот и на другите објекти на коловозот.  
Знак (248.1) се поставува на места каде што започнува 
задолжителната насока за движење на возилата и пред 
места каде што почнува задолжителната насока за 
движење на возилата. 

 

(248.2) 
Знак „задолжително обиколување од десната страна”  
означува коловоз односно дел од коловозот по кој 
возилата треба да се движат при обиколувањето на 
пешачките острови, на островите за насочување на 
сообраќајот и на другите објекти на коловозот.  
Знак (248.2) се поставува на места каде што започнува 
задолжителната насока за движење на возилата и пред 
места каде што почнува задолжителната насока за 
движење на возилата. 

 

 
 

(249) 
Знак „патека за велосипедисти”  
означува патека по која треба да се движат 
велосипедите. 
 
 

 

 

 
(250) 
Знак „патека за коњаници”  
означува патека по која треба да се движат 
јавачите. 
 
 

 

 

 
 

(251) 
Знак „патека за пешаци”  
означува посебно изградена пешачка патека по која 
пешаците треба да се движат.  
 
 

 

(252) 
Знак „одвоена патека за велосипедисти и пешаци”  
означува посебно изградена патека по која пешаците и 
велосипедистите треба одделно да се движат.  
Површината за пешаци е одделена од површината за 
велосипедисти со бела вертикална линија на 
површината на патеката.  



             П Р И Р А Ч Н И К за подготовка за полагање за стручен испит            ј  

234 

 

(253) 
Знак „патека за велосипедисти и пешаци”  
означува посебно изградена патека по која пешаците и 
велосипедистите треба да се движат.    
Површината за пешаци не е одделена од површината 
за велосипедисти. 

 

(254) 
Знак „зимска опрема” (синџири за снег)  
означува дел од патот на кој моторните возила, освен 
моторциклите, треба да имаат пропишана зимска 
опрема во зимски услови.  

 

(255) 
Знак „најмала дозволена брзина”  
означува пат односно дел од патот на кој во нормални 
услови возилата треба да се движат најмалку со 
брзината (во км/час) што е означена на знакот. 
Брзината наведена на знакот 255 е дадена како 
пример.  
Во знакот, дозволената најмала брзина се впишува 
според вистинските услови и околности на патот и 
потребите за безбедноста на сообраќајот.  

 
Знаците за изречни наредби имаат облик на круг, освен 

знаците  
 201 „вкрстосување на пат со првенство на минување”  и  
 202 „задолжително запирање” 

Основната боја на знаците за забрана, односно ограничување 
е бела, а основната боја на знаците за обврски е сина.  

Симболите и натписите на знаците за забрана, односно 
ограничување се со црна боја, а на знаците за обврски со бела.  

Рамката на кругот, како и рамните и косите линии на знаците 
за изречни наредби се со црвена боја. 

Дијаметарот на кругот на знаците за изречни наредби 
изнесува:  

90 см 
на автопатишта, експресни патишта и магистрални 
патишта;  

60 см 
на регионални патишта од прва и од втора категорија со 
ширина на коловозот од 5,0 до 7,0 м и на магистрални и 
собирни градски сообраќајници; 

40 см на сите останати патишта и градски сообраќајници 

60 см во тунели или галерии 

40 см кога се користат како вметнати знаци - минимално 40 см.  

90 см 
на патиштата од став 1 алинеја 2 на овој член може 
според потребата, да се постават и знаци за изречни 
наредби чиј дијаметар на кругот изнесува 90 см, 
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60 см 
на патиштата од став 1 алинеја 3 на овој член, и знаци  
за изречни наредби чиј дијаметар на кругот изнесува    
60 см. 

Косите линии на знаците за изречни наредби:  
222 „забрана на сообраќајот за сите возила на моторен 

погон”,   
223 „забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон 

и запрежни возила”, 
230 „забрана за свртување налево”,  
231 „забрана за свртување надесно”,  
232 „забрана за полукружно свртување”,  
237 „забрана за паркирање”,  
238 „наизменично паркирање”,  
239 „наизменично паркирање”,  
243 „забрана за давање звучни знаци” и  
244 „забрането фотографирање”  

се поставуваат под агол од 45 степени во правец од горната лева 
страна кон долната десна страна во однос на хоризонталната 
рамнина, освен знакот „забрана за запирање и паркирање” 236, каде 
има две коси линии кои се сечат под прав агол и се под агол од 45 
степени во однос на хоризонталата. 

Според обликот, бојата, симболите или големината, 
отстапуваат следните знаци за изречни наредби од членовите 16, 17, 
18, 19, 20, 21 и 22 од овој правилник:  

1) според обликот:  
 - знакот 201 („крстосување со пат со првенство на минување“) 
кој има облик на рамностран триаголник, чија една страна е 
поставена хоризонтално, а врвот наспроти неа е свртен кон долната 
страна. 
 - знакот 202 („задолжително запирање“), кој има облик на 
правилен осумаголник.  

2) Според бојата и симболот:  
 - знакот 201 („задолжително запирање“), кој има основа со 
црвена боја, а раб и симбол „STOP” со бела боја.  
 - симболот на знакот 209 („забрана на сообраќајот за 
цистерни“), кој е со црвена боја, оската со тркалата односно оската 
на тркалото-со црна боја, а двете брановидни линии-со сина боја. 
 - симболот на знакот 210 („забрана на сообраќајот за возила 
што превезуваат експлозив или лесно запалливи материи“) и на 
знакот 211 („забрана на сообраќајот на возила што превезуваат 
опасни материи“), кои се со црвена боја, а оската на возилата и 
тркалата-со црна боја. 
 - симболот на знакот 215 („забрана на сообраќајот за 
моторцикли“) и на знакот 216 („забрана на сообраќајот за мопеди“), 
кои може да бидат и во облик на возила на моторен погон на три 
тркала. 
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 - симболот на знакот 240 („забрана на минување без 
запирање – царина“), знакот 241 („забрана на минување без 
запирање – полиција“) и знакот 242 („забрана на минување без 
запирање – патарина“) се испишани зборови што ја означуваат 
причината за задолжително запирање. 
 - симболот на знакот 203 („првенство на минување на возила 
од спротивна насока“) има стрелка што ја означува насоката која 
нема првенство – со црвена боја. 
 - знакот 236 („забрана за запирање и паркирање“) и знакот 237  
(„забрана за паркирање“), има основна сина боја; 
 - знакот 238 и знакот 239 („наизменично паркирање“), имаат 
сина основна боја, а симболот е со бела боја; 
 - таблите на кои се поставени знаците за забрана и за 
ограничување, кога се користат за означување работи на патот, за 
препреки и оштетувања на коловозот како дел од времената 
сигнализација, бојата на основата на знакот е портокалова, а кога се 
употребуваат како вметнати знаци, основата на таблата во која се 
вметнуваат е портокалова.  

3) Според големината:  
 Страните на рамностраниот триаголник на знакот 201 
(„крстосување со пат со првенство на минување“) се со должина:  

120 см 
на автопатишта, експресни патишта и магистрални 
патишта, со широчина на коловозот од 7,0 и повеќе 
метри; 

90 см 
на регионални патишта од прва и од втора категорија и 
на магистрални и собирни градски сообраќајници, со 
ширина на коловоз помалку од 7,0 м; 

60 см 
на велосипедски патеки, на патишта во подрачјето на 
смирен сообраќај и на некатегоризирани патишта; 

45 см 
кога се употребуваат како вметнат знак на знаците за 
водење на сообраќајот по насоката на возење.  

Дијаметарот на кругот во кој е впишан правилниот 
осумаголник на знакот 202 („задолжително запирање“), е: 

90 см 
на автопатишта, експресни патишта и магистрални 
патишта, со широчина на коловозот од 7,0 и повеќе 
метри; 

60 см 
на регионални патишта од прва и од втора категорија и 
на магистрални и собирни градски сообраќајници со 
ширина на коловоз под  7,0 м; 

60 см кога се поставува во тунели и галерии; 

40 см 
кога се употребува како вметнат знак на знаците за 
водење на сообраќајот по насока на возење. 
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2.3. Знаци за известување 

 

 

(301) знак „првенство на минување во однос на 
возилата од спротивна насока”  
го известува возачот дека на тесен премин има 
право на првенство во однос на возилата што 
доаѓаат од спротивна насока.  
Кога се употребува знакот 301, на приодот на 
тесен премин од спротивна насока треба да биде 
поставен знакот „првенство на минување за 
возила од спротивна насока” (203).  

 

(302.1) 
знак „обележан пешачки премин”  
означува место на патот на кое се наоѓа 
обележан пешачки премин. 

 

(302.2) 
Знак „обележан премин за велосипедска патека”  
означува место на патот на кое се наоѓа 
обележан премин за велосипедска патека.  

 

(303) 
знак „деца на патот”  
означува место на патот на кое се движат деца.  

 

(304) 
знак „подземен или надземен пешачки премин”  
означува место на кое се наоѓа подземен или 
надземен пешачки премин.  

 

(305) 
знак „пат со еднонасочен сообраќај” 
ги известува учесниците во сообраќајот за 
еднонасочниот пат. 

 

(305.1) знак „пат со еднонасочен сообраќај” 
ги известува учесниците во сообраќајот за 
еднонасочниот пат. 
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(306) 
знак „пат со првенство на минување”  
означува пат или дел од патот на кој возилата 
имаат првенство на минување во однос на 
возилата што се движат на патишта што се 
вкрстосуваат со тој пат односно со дел од патот.  

 

(307) 
знак „завршување на патот со првенство на 
минување”  
означува место на кое завршува патот или дел од 
патот со првенство на минување. 

 

(308) 
знак „престанување на ограничување на брзината”  
означува место од каде престанува 
ограничувањето на брзината. Брзината наведена 
на знакот е дадена како пример. 

 

(309) 
знак „престанување за најмала дозволена брзина”  
означува место на кое престанува пропишаната 
најмала дозволена брзина. Брзината наведена на 
знакот е дадена како пример. 

 

(310) 
знак „престанување на забраната за престигнување 
на сите возила на моторен погон освен на мопеди”  
означува место од каде престанува забраната за 
престигнување на сите моторни возила, освен на 
моторцикли без приколки и мопеди.  

 

(311) 
знак „престанување на забраната за престигнување 
на товарни возила” означува место на кое 
престанува забраната за престигнување на товарни 
возила.  

 

(312) 
знак „престанување на забраната за давање звучни 
знаци”  
означува место на кое престанува забраната за 
давање звучни знаци. 

 

(313) 
знак „престанување на сите забрани”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 
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(314.1) 
знак „завршеток на велосипедската патека”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(314.2) 
знак „завршеток на патека за коњаници”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(314.3) 
знак „завршеток на пешачката патека”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(314.4) 
знак „завршеток на одвоена патека за 
велосипедисти и пешаци”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(314.5) 
знак „завршеток на патека за велосипедисти и 
пешаци”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(314.6) 
знак „престанување на обврската за употреба на 
зимска опрема”  
означува места на кои престанува да важи 
соодветната забрана. 

 

(315.1) знак „зона во која е ограничена брзината”  
означува подрачје, т.е. зона во која возилата не 
треба да се движат со брзина (во км/час) поголема 
од онаа што е означена на знакот.  
Брзината наведена на знакот е дадена како пример. 

 

(315.2) знак „завршеток на зоната во која е 
ограничена брзината”  
означува место на кое престанува ограничувањето 
на брзината.  
Брзината наведена на знакот е дадена како пример.  
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(316.1) 
знак „пешачка зона”  
означува подрачје кое е наменето за движење на 
пешаци. 

 

(316.2) 
знак „завршеток на пешачка зона”  
означува место на која престанува подрачјето кое е 
наменето за движење на пешаци.  

 

(317.1) знак „зона во која е ограничено 
времетраењето на паркирање”  
означува место во населба од кое се влегува во 
зона каде што е спроведено општо ограничување  
на времетраењето на паркирање на одредено 
време, без оглед на тоа дали се плаќа надомест за 
паркирање или не. На знакот 317.1 може да биде 
додадена дополнителна табла на која ќе се означат 
деновите или часовите за кое важи ограничувањето.  

 

(317.2) 
знак „завршеток на зоната во која е ограничено 
времетраењето на паркирање”  
означува место во населба од кое се излегува од 
зоната во која е предвидено општо ограничување 
на времетраењето на паркирањето. 

 

(318.1) знак „подрачје на смирен сообраќај”  
означува место во населба од каде се влегува во 
подрачје во кое не треба да се вози побрзо од 
брзината на пешачење. 

 

(318.2) знак „завршеток на подрачјето на смирен 
сообраќај”  
означува место на кое се излегува од подрачјето на 
смирен сообраќај.  

 

(319.1) 
знак „брзина што се препорачува”  
означува брзина која се препорачува на одреден 
дел од патот. 
Брзината наведена на знакот е дадена како 
пример. 

 

(319.2) 
знак „престанок на препорачаната брзина”  
означува место на кое престанува препорачаната 
брзина. 
Брзината наведена на знакот е дадена како 
пример. 
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(320) 
знак „издаденост на патот”  
означува место каде се поставени технички 
средства за намалување на брзината.  

 

(321) 
знак „дозволено обиколување”  
означува коловоз или дел од коловозот по кој 
можат да се движат возилата при обиколување на 
пешачките острови, острови за насочување на 
сообраќајот и други препреки на коловозот. 

 

(322) 
знак „училишна патрола”  
ги известува возачите за близината на места или 
место на кое припадниците на училишната 
сообраќајна единица обезбедуваат премин на 
децата преку коловозот или на обележаниот 
пешачки премин. 

 

(323) 
знак „болница”  
означува близина на болница и предупредување за 
возачот да не создава дополнителна бучава со 
своето возило. 

 

(324) 
знак „станица за прва помош”  
означува близина на место или место на кое се 
наоѓа станица за итна медицинска помош. 

 

(325.1) знак „паркиралиште”  
означува простор кој е одреден или посебно уреден 
за паркирање на возила.  
На знак 325.1 или на дополнителна табла може со 
соодветни симболи или натписи да се означи 
начинот на паркирање, насоката во која се наоѓа 
паркиралиштето, оддалеченоста во метри до 
паркиралиштето, категориите на возила за кои е 
наменето паркиралиштето. 

 

(325.2) 
знак „гаража”  
означува простор кој е одреден или посебно уреден 
за паркирање односно гаражирање на возила.  
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(325.3) 
знак „временско ограничување на паркирањето”  
означува простор кој е одреден или посебно уреден 
за паркирање односно гаражирање на возила.  
На знакот или на дополнителна табла може со 
соодветни симболи или натписи да се означи и 
евентуалното временско ограничување на 
паркирањето (325.3).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(326) 
знак „работилница за поправка на возила”  
означува близина на место на кое се наоѓа 
работилница за поправка на возила.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(327) 
знак „телефон”  
означува близина на места или место каде се наоѓа 
телефонска говорница.  
 
 
 
 
 
 
 

 

(328) 
знак „бензиска станица”  
означува близина на место на кое се наоѓа 
бензиска станица. 
 

 

(329) 
знак „вода за пиење”  
означува близина на места или место каде се наоѓа 
вода за пиење. 

 

(330) 
знак „стојалиште за автобус”  
означува место каде се наоѓа стојалиште за 
автобус.  
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(331) 
знак „стојалиште за трамвај”  
означува место каде се наоѓа стојалиште за 
трамвај.  
 
 
 
 

 

 

 

 
(332) 
знак „информација”  
означува близина на места или место во кое може 
да се добијат туристички информации. 
 
 
 

 

 

 

 
(333) 
знак „аеродром”  
означува близина на воздушно пристаниште или 
место на воздушно пристаниште.  
 
 
 

 

 

 
(334) 
знак „марина”  
означува близина на места или место каде што се 
наоѓа  пристаниште за спортски и туристички 
пловила. 
 
 

 

 

 

 
(335) 
знак „терен уреден за излетници”  
означува близина на места или место на кое се 
наоѓа уреден терен за излетници. 
 
 

 

 

 

(336.1) 
знак „терен за кампување под шатори”  
означува близина на терени или терен уреден за 
кампување под шатори. 
Знаците (336.1), (336.2) и (336.3) може меѓусебно 
да се комбинираат според намената на теренот за 
кампување. 
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(336.2) 
знак „терен за кампување во приколки”  
означува близина на терени или терен уреден за 
кампување во приколки. 
Знаците (336.1), (336.2) и (336.3) може меѓусебно 
да се комбинираат според намената на теренот за 
кампување. 
 
 

 

 
 

(336.3) 
знак „терен за кампување во возила”  
означува близина на терени или терен уреден за 
кампување  во возила.  
Знаците (336.1), (336.2) и (336.3) може меѓусебно 
да се комбинираат според намената на теренот за 
кампување. 
 
 

 

 

 
(337) 
знак „планинарски дом”  
означува близина на места или место на кое се 
наоѓа планинарски дом.  
 
 

 

 

 

 
(338) 
знак „противпожарна служба”  
означува близина на места или место во кое се 
наоѓа служба за гаснење на пожар. 
 
 
 

 

 

 
(339) 
знак „возило за помош на патот”  
означува близина на места или место во кое се 
наоѓа служба за давање помош во случај на дефект 
на возило. 
 
 

 

(340) 
знак „хотел или мотел”  
означува близина на места или место каде се наоѓа 
хотел, односно мотел. 
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(341) 
знак „ресторан”  
означува близина на места или место каде се наоѓа 
ресторан. 
 
 

 

 

 
(342) 
знак „кафетерија”  
означува близина на места или место на кое се 
наоѓа кафетерија. 
 
 

 

 

 
(343) 
знак „WC”  
означува близина на место на кое се наоѓа јавен 
санитарен јазол.  
 
 

 

 

 
(344) 
знак „пералница за возила”  
означува близина на место на кое се наоѓа сервис 
за миење возила. 
 
 

 

 

 
 
(345) 
знак „ПОЛИЦИЈА-POLICE”  
означува место на кое се наоѓа полициска станица. 
 
 
 

 

(346) 
знак „TAXI”  
означува место каде што се наоѓа такси 
стојалиште.  
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(347) 
знак  „пристаниште”  
означува близина на пристаниште. 
 
 
 

 

 

 
 
(347.1) 
знак  „траект”  
означува близина на траект. 
 
 
 

 

(348) 
знак „радиостаница”  
означува подрачје на чујност на радиостаницата 
која дава службени информации за состојбата на 
патиштата, чиј назив и фреквентно подрачје се 
напишани на знакот. 

 

(349) 
знак „подрачје на заштитени води”  
означува место на патот од каде патот се простира 
по подрачје на заштитени води и каде сите возачи 
треба да бидат особено внимателни. 

 

(350) 
знак „автопат”  
означува место од каде што започнува автопатот.  

 

(351) 
знак „завршеток на автопат”  
означува место на кое завршува автопатот.  
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(352) 
знак „пат резервиран за сообраќај на моторни 
возила “  
означува место од кое започнува патот резервиран 
исклучиво за сообраќај на моторни возила. 
 

 

 

(353) 
знак „завршеток на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила” означува место на кое завршува 
патот наменет исклучиво за сообраќај на моторни 
возила. 
  

 

(354) 
знак „слеп пат”  
означува близина и положба на пат кој нема излез 
(слеп пат). Положбата на симболот и знакот треба 
да одговараат на положбата на слепиот пат кон 
патот на кој се поставува тој знак. 

 

(355) 
знак „насока на движење на возила што имаат 
намера да свртат налево на крстосница на која 
свртувањето налево е забрането”  
означува пат по кој возилото треба да се движи, ако 
има намера да заврти налево на следната 
крстосница на која свртувањето налево е 
забрането. 

 

(356.1) знак „проширување за принудно запирање 
на возила”  
кој со црвен симбол „SOS”  означува место или 
близина на места на кои е изградена посебна 
површина на коловозот за принудно запирање на 
возила.  
Знакот се поставува на 250 м пред проширувањето, 
а по исклучок, ако условите и околностите на 
патотот не го дозволуваат тоа, и на 150 м пред 
местото кое го означува. 

 

(356.2) знак „проширување за принудно запирање 
на возила” 
кој е без црвен симбол „SOS” телефон означува 
место или близина на места на кои е изградена 
посебна површина на коловозот за принудно 
запирање на возила.  
Знакот се поставува на 250 м пред проширувањето, 
а по исклучок, ако условите и околностите на 
патотот не го дозволуваат тоа, и на 150 м пред 
местото кое го означува. 
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(357) 
знак „река”  
означува име на река преку која преминува патот.  

 

(358) 
знак „патен објект”  
означуваат назив и должина на патниот објект од 
посебно значење (тунел и сл.).  

 

(358.1) 
знак „патен објект”  
означуваат назив и должина на патниот објект од 
посебно значење (вијадукт и сл.).  

 

(359) 
знак „планински превој”  
означува планински превој со надморска висина. 

 

(360) 
знак „назив на населено место”  
означува назив на место (населба) во кое влегува 
патот и границата од која почнува тоа место. 

 

(361) 
знак „завршеток на населено место”  
означува место на кое завршува населбата низ која 
минува патот. 

 

(362) 
знак „завршеток на населено место”  
означува место на кое завршува едно населено 
место, а започнува следното населено место. 

 

 
 

(363) 
знак „патоказ”  
означува место, карактеристичен објект или 
содржина кон која води патот на кој упатува 
патоказот. 

 
 

 

(363.1) 
знак „патоказ”  
Ако на патоказот се напише и бројот на патот со кој 
тој се означува, бројот се впишува на спротивната 
страна од стрелката и се одвојува со линија од 
другите натписи на патоказот. На патоказот можат 
да бидат напишани најмногу три редови, и тоа еден 
под друг, како и оддалеченоста на местата во која 
води патот, изразена во километри. 
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(364) 
знак „патоказ за аеродром”  
означува насока за патот кон аеродром.  

 

(365) 
знак „патоказ за обиколување”  
означува насока за привремено обиколување. 

 

(365.1) 
знак „патоказ за обиколување”  
означува насока за привремено обиколување. 

 

(365.2) 
знак „патоказ за обиколување”  
означува насока за привремено обиколување. 

 

(366) знак „престројување на возила”  
означува место за престројување на крстосница со 
повеќе сообраќајни ленти. 
Бројот на стрелките треба да одговара на бројот на 
сообраќајните ленти и на начинот на уредување на 
сообраќајните ленти во конкретниот случај. 

 

(366.1) знак „престројување на возила со назив на 
населени места”  
означува место за престројување на крстосница со 
повеќе сообраќајни ленти. 
Бројот на стрелките треба да одговара на бројот на 
сообраќајните ленти и на начинот на уредување на 
сообраќајните ленти во конкретниот случај. На 
знакот можат да бидат напишани и називите на 
местата (360). 

 

(367) знак „предзнак за обиколување”  
означува правец и насока на обиколување околу 
населено место.  
Знакот „предзнак за обиколување” означува правец 
и насока на обиколно пренасочување на 
сообраќајот, кога заради обиколување на населби, 
забрана или оштетувања на коловозот, сообраќајот 
делумно или целосно е забранет.  
Кај понатамошно насочување на сообраќајот, на 
знакот треба да се додаде дополнителна табла со 
натпис „ОБИКОЛУВАЊЕ … км”;  

 

(368) 
знак „сообраќајна лента за возила на јавен превоз 
на патници”  
означува сообраќајна лента со симбол или текст по 
која се движат само возила за јавен превоз на 
патници. На знак 368 наместо симболот може да 
има текст: „Tram”, „Bus”, „Taxi”, или комбинација од 
нив. 
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(368.1) знак „сообраќајна лента за возила на јавен 
превоз на патници”  
означува сообраќајна лента со симбол или текст по 
која се движат само возила за јавен превоз на 
патници. На знак 368.1, наместо симболот може да 
има текст: „Tram”, „Bus”, „Taxi”, или комбинација од 
нив. 

 

(369) 
знак „завршување на сообраќајна лента за возила 
на јавен превоз на патници”  
означува место на кое завршува сообраќајната 
лента за движење на возила за јавен превоз на 
патници. На знак 369 наместо симболот може да 
има текст: „Tram”, „Bus”, „Taxi”, или комбинација од 
нив. 

 

(369.1) 
знак „завршување на сообраќајна лента за возила 
на јавен превоз на патници”  
означува место на кое завршува сообраќајната 
лента за движење на возила за јавен превоз на 
патници. На знак 369.1, наместо симболот може да 
има текст: „Tram”, „Bus”, „Taxi”, или комбинација од 
нив. 

 

(370) 
знак „сообраќајна лента за бавни возила”  
означува почеток на сообраќајната лента по која 
треба да се движи бавно возило што се движи со 
брзина помала од брзината вметната во знакот. 
Брзината наведена на знакот е дадена како 
пример. 

 

(370.1) 
знак „завршеток на сообраќајна лента за бавни 
возила”  
означува место на кое завршува сообраќајната 
лента за движење на бавни возила.  

 

(371) 
знак „дозволена брзина на поединечна сообраќајна 
лента”  
означува најмала дозволена брзина на поединечна 
сообраќајна лента.   
Брзината наведена на знакот е дадена како 
пример;  
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(372) 
знак „ограничување на најголема дозволена брзина 
на патиштата во Република Македонија”  
означува општо ограничување на дозволената 
брзина во Република Македонија според видот на 
патот и обврска за палење на кратки светла кога 
возилото е во сообраќај. 

 

(373) 
знак „Република Македонија”  
означува влез на патот на територијата на 
Република Македонија.  

 

(374) 
знак „угасни го моторот”  
означува потреба од исклучување на работата на 
моторот  од возилото во случај на запирање.  

 

 

(375) знак „табла за означување назив на улица”  
го означува називот на улицата низ која минуваат 
или во која влегуваат возачите и пешаците.  
Знакот 375 може да ги има и куќните броеви на 
блокот на кој се однесува.   

 

(376) знак „станица на полиција”  
означува близина на  место каде што е станицата 
на полиција.  
Под стрелката може да се напише оддалеченоста 
во метри до местото каде што е полициската 
станица. 

 

(377) 
знак „обиколна насока за одредени видови возила”  
ги известуват возачите дека возилата што се 
прикажани на знакот треба да возат во насока која 
е одредена со вметнатиот сообраќаен знак за 
задолжителна насока. 

 

(377.1) 
знак „обиколна насока за одредени видови возила”  
ги известуват возачите дека возилата што се 
прикажани на знакот треба да возат во насока која 
е одредена со вметнатиот сообраќаен знак за 
задолжителна насока. 
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(378.1) знак „сообраќајна лента наменета за 
одреден вид возила”,  
кој со симболот означува број и намена на 
сообраќајните ленти, кога заради одржување на 
пропусната моќ на патот во подрачјето на 
изведување на работи, краткотрајно ограничување 
или оштетувања на коловозот, сообраќајот е 
уреден на таков начин што сообраќајните ленти се 
наменуваат за одредени видови.  

 

(378.2) знак „сообраќајна лента наменета за 
одреден вид возила”,  
кој со вметнат сообраќаен знак означува број и 
намена на сообраќајните ленти, кога заради 
одржување на пропусната моќ на патот во 
подрачјето на изведување на работи, краткотрајно 
ограничување или оштетувања на коловозот, 
сообраќајот е уреден на таков начин што 
сообраќајните ленти се наменуваат за одредени 
видови. Ширината што е наведена на знакот е 
дадена како пример. 

 

(379) 
знак „предзнак за рачно регулирање на 
сообраќајот”  
го известува возачот за близината на место каде се 
изведуваат работи и каде сообраќајот се пропушта 
наизменично во една насока.  

 

(380) 
знак „слепо лице”  
го известува возачот дека се приближува до место 
на патот или зона во која се движат слепи лица. 

 

(381.1) и (381.2) 
знаците „предзнак за затворање на сообраќајната 
лента”  
означуваат оддалеченост до местото, односно 
завршување на една од сообраќајните ленти 
наменета за движење на возила во иста насока.  
Бројот на стрелки на знакот треба да биде еднаков 
на бројот на сообраќајни ленти по кои се одвива 
сообраќајот; 
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(382.1) и (382.2) 
знаците „затворање на сообраќајната лента”  
означува место каде е затворена, односно укината 
една од сообраќајните ленти наменети за движење 
на возила во иста насока.  
Бројот на стрелките на знакот треба да одговара на 
бројот на сообраќајните ленти по кои се одвива 
сообраќајот. 
 
 

 
 

 

(383.1), (383.2), (383.3) и (383.4) 
знаците „предзнак за пренасочување на 
сообраќајот на пат со одвоени коловозни ленти”  
известуваат и означува правец  и начин на 
пренасочување на сообраќајот, кога заради 
препреки или оштетувања на коловозот, 
сообраќајот се пренасочува од коловозна лента за 
еднонасочно движење на коловозна лента 
наменета за сообраќај од спротивна насока на 
одредено време, па со тоа на одредено време е 
воспоставен двонасочен сообраќај, и обратно, при 
премин од двонасочен сообраќај во еднонасочен 
сообраќај.  
Бројот на стрелки на знакот треба да одговара на 
бројот на сообраќајни ленти по кои се одвива 
сообраќајот.  

 

(384.1) 
знак „број на меѓународен пат”  
означува број на меѓународен пат. 

 

(384.2) 
знак „број на автопат”  
означува број на автопатот.  

 

(384.3) 
знак „број на експресен пат,  магистрален пат, и пат 
резервиран само за моторни возила “  
означува број на експресен пат, магистрален пат, и 
пат резервиран само за моторни возила.  

 

(384.4), 
знак „број на регионален пат”  
означува број на регионален пат.  
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(385.1) 
знак „ознака на делница од магистрален пат”  
означува број на патот, број на делницата и 
километрите на делницата од патот на која знакот е 
поставен. 

 

(385.2) 
знак „ознака на делница од регионален пат”  
означува број на патот, број на делницата и 
километрите на делницата на која знакот е 
поставен.  

 

 
(385.3) 
знак „километарска ознака за автопат “  
ги означува километрите на кои знакот е поставен. 

 

 
(386) 
знак „ознака на излез од автопат”  
означува приближување на излез од автопат или 
друг пат. 

 

(387) 
знак „ознака за јазли на автопатишта”  
означува приближување кон вкрстосување на 
автопатишта или автопат и пат резревиран само за 
моторен сообраќај. 

 

(388) 
знак „ознака за бројот на излез или јазол “  
означува број на излези или јазли на автопатот, 
односно на патот резервиран за сообраќај на 
моторни возила. 

 

 
(389) 
знак „излез од автопат или од пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила”  
означува оддалеченост до почетокот на 
сообраќајниот знак за излез од патот; 

 

(390) 
знак „национална автоознака на сообраќајните 
знаци”  
Во знакот се впишува ознаката на државата на која 
автоознаката се однесува. 

 
Основната боја на знаците за известување е: 
- сина со симболи и натписи во бела и црна боја,  
- зелена со симболи и натписи во бела боја и 
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- жолта со симболи и натписи во црна боја. 
По исклучок од став 1 на овој член црвената боја може да 

биде употребена на знаците за известување и не може да 
преовладува на знаците 356.1 и 356.2 („проширување за принудно 
запирање на возила“), а портокалова боја може да биде употребена 
кај привремено насочување на сообраќајот на знаците 365, 365.1 и 
365.2 („патоказ за обиколување“), 366 и 366.1 („престројување на 
возила“). 

На ист знак (табла) може на основната подлога да се вметнат 
подлоги со соодветни бои, зависно од видот на патот кој води до 
назначеното одредиште. 

Знаците за известување имаат облик на квадрат, 
правоаголник или круг.  

Дијаметарот на кругот на знаците за известување изнесува:  

90 см 
на автопатишта, експресни патишта и на патишта 
резервирани за сообраќај на моторни возила, што не се 
улици, со ширина на коловоз од седум и повеќе метри; 

60 см 
на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 м и на 
главни градски сообраќајници (или улици); 

60 см во тунели и галерии; 

40 см 
на сите останати патишта и градски улици и кога е 
вметнат знак. 

 

Големината на страната на знаците за известување со облик 
на квадрат изнесуваат: 
 

90 см 
на автопатишта, експресни патишта и на патишта 
резревирани за сообраќај на моторни возила, што не се 
улици, со ширина на коловоз од седум и повеќе метри; 

60 см 
на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 м и на 
главни градски сообраќајници (или улици); 

60 х 60 см во тунели и галерии; 

40 х 40 см 
на сите останати патишта и градски улици и кога е 
вметнат знак, минимално. 

 

Големината на страната на знаците за известување во облик 
на правоаголник изнесува: 
 

90 х 135 
см 

на автопатишта, експресни патишта и на патишта 
резервирани за сообраќај на моторни возила, што не се 
улици, со ширина на коловоз од седум и повеќе метри; 

60 х 90 см 
на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 м и на 
главни градски сообраќајници (или улици); 

60 х 90 см во тунели и галерии; 

40 х 60 см 
на сите останати патишта и на градски улици, и кога е 
вметнат знак. 

 

Димензиите на знаците „ознака на патот“ изнесуваат 35х25см, 
35х30 см односно 45х40 см. 
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Според обликот, бојата, симболите или големината, 
отстапуваат следните знаци за известување од членовите 24, 25, 26 
и 27 од овој правилник, 

1) Според обликот:  
- знакот 363 и 363.1 („патоказ“) и  
- знакот 364 („патоказ на аеродром“) кои завршуваат во облик 

на стрелка.  
 - знакот 389 („излез од автопат, експресен пат или од пат 
резервиран за сообраќај на моторни возила“), чија една страна на 
правоаголникот е 100 см, другата е 30 см, а косите линии на знакот 
се со ширина од 8 см, поставени под агол од 30 степени. 

2) Според бојата и симболот 
 - знаците 308 („престанок на ограничување на брзината“), 310 
(„престанок на забрана за престигнување на сите возила на моторен 
погон, освен на мопеди“), 311 („престанок на забраната за 
престигнување на товарни возила“), 313 („престанок на сите 
забрани“) и 312 („престанок на забраната за давање звучни 
сигнали“), кои се со бела боја, а симболот и петте коси линии - во 
црна боја. 
 - знаците 306 („пат со првенство на минување“) и 307 
(„завршеток на пат со првенство на минување“), кои имаат 
внатрешен квадрат со жолта боја, а појасот меѓу внатрешните 
квадрати и надворешниот раб на знакот е со бела боја.  
 - знакот 303 („деца на патот“), кој е со бела боја, рамката е со 
сина боја, а симболот на знакот е со црна боја. 
 - знаците 351 („завршеток на автопат“), 353 („завршеток на пат 
резрервиран за сообраќај на моторни возила“), 361 и 362 („завршеток 
на населено место“), 309 („престанок на најмала дозволена брзина“), 
314.6 („престанок на обврската за употреба на зимска опрема“), 314.1 
(„завршеток на велосипедска патека“), 314.3 („завршеток на пешачка 
патека“), 314.2 („завршеток на патека за коњаници“), 314.4 
(„завршеток на одвоена патека за велосипедисти и пешаци”), 314.5 
(„завршеток на патека за велосипедисти и пешаци”), 316.2 
(„завршеток на пешачка зона“), 318.2 („завршеток на подрачјето за 
смирен сообраќај“), 319.2 („престанок на препорачаната брзина“) кои 
се прецртани со коса линија во црвена боја; 
 - знаците 315.1 („зона во која е ограничена брзината“), 315.2 
(„завршеток на зона во која е ограничена брзината“), 316.1 („пешачка 
зона“), 316.2 („завршеток на пешачка зона“), 317.1 („зона во која е 
ограничено времетраењето на паркирање“), и 317.2 („завршеток на 
зона во која е ограничено времетраењето на паркирање“), кои имаат 
поле во бела боја, натпис во црна боја и вметнат знак во соодветни 
бои; 
 - знакот 315.2 („завршеток на зона во која брзината е 
ограничена“) и знакот 317.2 („завршеток на зона во која е ограничено 
времетраењето на паркирање“) - знаците се вметнати во 
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соодветните сообраќајни знаци и прецртани со 5 коси линии во црна 
боја; 
 - знаците 350 („автопат“) и 351 („завршеток на автопат“), кои 
се во зелена боја и знаците 352 („пат резревиран за сообраќај на 
моторни возила“) и 353 („завршеток на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила“), кои се со сина боја; 
 - знакот 363 и 363.1 („патоказ“), кои може да содржат натпис, 
симбол, или натпис и симбол што поблиску го одредуваат 
карактеристичниот објект на кој се однесуваат;  
 - знаците 364 („патоказ на аеродром“), 385.3 („километарска 
ознака на автопат“), 367 („насока на обиколување“), 374 („угасни го 
моторот“), 375 („табла за означување називи на улици“), 385.1 
(„ознака на делница од магистрален пат“), кои се во бела боја со 
натпис и рамки во црна боја;  
 - знаците 358 и 358.1 („патен објект“), 366.1 („престројување 
на возила со називи на населени  места“), 363 и 363.1 („патоказ“), 360 
(„назив на населено место“), 361 и 362 („завршеток на населено 
место“), 370 („сообраќајна лента за бавни возила“), 370.1 („завршеток 
на сообраќајна лента за бавни возила“) и 371 („дозволена брзина на 
поединечна сообраќајна лента“), кои ако се однесуваат на автопат, 
имаат зелена боја со раб во бела боја, а бојата на буквите е бела; 
ако се однесуваат на магистрален пат и експресен пат, имаат поле 
во сина боја со раб во бела боја, а симболите и натписите на нив се 
во бела боја; ако се однесуваат на останатите патишта, имаат поле 
во жолта боја со раб во црна боја, а бојата на буквите е црна; ако се 
однесуваат на називи на дел од населби, значајни објекти, имаат 
поле од бела боја, а работ и натписите се во црна боја; 
 - знакот 373 („Република Македонија“), кој е во бела боја, 
надворешниот раб го сочинуваат две меѓусебно одвоени линии со 
црвена и жолта боја, натпис со црна боја и грбот на Република 
Македонија; 
 - знакот 356.2 („проширување за запирање на возила под 
принуда“) има натпис SOS на бела подлога; 
 - знакот 379 („предзнак за рачно регулирање на сообраќајот“), 
кој е во портокалова боја, а симболот и работ на знакот се во црна 
боја, 
 - знаците 384.1 („број на меѓународен пат“) и 384.2 („број на 
автопат“), кои се во зелена боја, а симболот и надворешниот раб во 
бела боја; 
 - знакот 384.3 („број на магистрален пат и пат резервиран 
само за моторни возила“), кој е во сина боја, а симболот и 
надворешниот раб во бела боја; 
 - знакот 384.4 („број на регионален пат“) кој е во жолта боја, а 
симболот и надворешниот раб во црна боја; 
 - знаците 385.3 („километарска ознака за автопат“), 388 
(„ознака за бројот на излези или јазли“) е за автопат во зелена боја, 
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а за магистрален пат – со сина боја, а симболот односно бројот и 
надворешниот раб – со бела боја; 
 - знаците 386 („ознака за излез од автопат“), 387 („ознака за 
јазол на автопатишта“) и 390 („национална автоознака на 
сообраќајните знаци“) имаат поле во бела боја со симбол и рамки во 
црна боја;  
 - знакот 389 („излез од автопат, експресен пат или од пат 
резревиран за моторни возила“), кој е за автопат во зелена боја, за 
магистрален пат со сина боја, бројките буквите и косите линии се во 
бела боја. 

На делот од знакот под белото поле (знаците 340, 363 и 363.1) 
може со симболи или натписи да се означи називот и видот на 
угостителскиот објект и насоката во која се наоѓа местото,просторот 
или службата на кој се однесува знакот како и оддалеченоста во 
метри. 

 
 

2.4. Знаци за известување при водење на сообраќајот 
 

 

(401) 
знак „крстосница”  
означува меѓусебна положба на насоките на 
патиштата, како и местата до кои водат 
патиштата што се вкрстосуваат.  
Положбата на стрелките треба да одговара на 
положбата на патиштата на теренот.  

 

(401.2) 
знак „крстосница”  
означува меѓусебна положба на насоките на 
патиштата, како и местата до кои водат 
патиштата што се вкрстосуваат.  
Положбата на стрелките треба да одговара на 
положбата на патиштата на теренот. 

 

(401.3) 
знак „крстосница”  
означува меѓусебна положба на насоките на 
патиштата, како и местата до кои водат 
патиштата што се вкрстосуваат.  
Положбата на стрелките треба да одговара на 
положбата на патиштата на теренот. 

 

(402) 
знак „крстосница со кружен облик”  
означува крстосница на која сообраќајот се 
одвива кружно. 
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(403) 
знак „претпатоказ”  
означува насока на движење до населените 
места. 

 

(404) знак „патоказна табла”  
означува насока на патот за населеното место 
што е напишано на знакот.  
Кога знакот се поставува над коловозот (на 
портал), секое поле се поставува како посебен 
знак над сообраќајните ленти на кои знакот се 
однесува. 

 

(405) 
знак „најава на населено место”  
означува наидување и оддалеченост до првото 
населено место што е испишано на знакот. 

 

(406.1), 
знак „предпатоказна табла за излез”  
означува име на излезот или издвојување на 
автопатот и патиштата со вкрстосување во две 
нивоа. Положбата на стрелките треба да 
одговара на положбата на патиштата на теренот.  

 

(406.2) 
знак „предпатоказна табла за излез”  
означува име на излезот или издвојување на 
автопатот и патиштата со вкрстосување во две 
нивоа.  
Положбата на стрелките треба да одговара на 
положбата на патиштата на теренот. 

 

(406.3) 
знак „предпатоказна табла за излез”  
означува име на излезот или издвојување на 
автопатот и патиштата со вкрстосување во две 
нивоа.  
Положбата на стрелките треба да одговара на 
положбата на патиштата на теренот. 

 

(407) 
знак „предпатоказ за излез од автопат или брз 
пат со ознака за излез”  

 

(408) 
знак „предпатоказ за јазол на автопатот со ознака 
за јазол”  
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(409) 
знак „предпатоказ за излез”  
на автопатот - означува правец на движење до 
населените места испишани на знакот.  

 

 

(414) и (415) 
знаците „патоказ на портал над една сообраќајна 
лента” и  
означуваат насока на движење до населените 
места што се напишани на знаците. 

 

 

(416) и (417) 
„патоказ на портал над две сообраќајни ленти” на 
автопат и пат со вкрстосувања на повеќе нивоа, 
означуваат насока на движење до населените 
места што се напишани на знаците. 

 

(418) 
знак „патоказ  за престројување над 
сообраќајните ленти” – на портал на автопат и 
пат со вкрстосувања во повеќе нивоа, ги 
известува возачите за сообраќајната лента за 
движење до населеното место, испишано на 
знакот. 

 

(419) знак „потврдување на насоката” 
 означува потврдување на насоката за движење 
после минување на крстосницата. Знакот 419 
содржи назив на местата и оддалеченоста, 
изразена во километри. На знакот може да биде 
испишан бројот на патот и најмногу пет редови, 
како и оддалеченоста во километри до тие места.  

 

(420) 
знак „табла за означување излез”  
означува место на излез од автопат или од пат 
резервиран за сообраќај на моторни возила.  

 

(421) знак „одмаралиште”  
означува наидување на место на кое се наоѓа 
одмаралиште со услужни содржини и простор за 
одмор на патниците.  
На знакот 421 се наоѓаат симболи на содржините 
на станицата за одмор и оддалеченоста до неа, 
односно до наредната бензинска станица 422. 
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(422) знак „одмаралиште”  
означува наидување на место на кое се наоѓа 
одмаралиште со услужни содржини и простор за 
одмор на патниците. Кога знакот 422 се 
поставува на почетокот на сообраќајната лента 
за исклучување, под симболот на содржината на 
станицата за одмор се наоѓа коса стрелка 
надесно. 

 

(423) 
знак „забрана за влегување на одредени видови 
возила на автопат или на пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила”  
означува за кои видови возила и учесници во 
сообраќајот е забрането движењето по автопатот 
или по патот резервиран за сообраќај на моторни 
возила. 

 

(424) 
знак „патарина”  
поставен над сообраќајните ленти, означува 
наидување на објект за наплата на патарина.  

 

(425) 
знак „известување за наплата на патарина” 
означува наидување на објектот за наплата на 
патарина. 

 

(426), 
знак поставен над сообраќајните ленти, означува 
класифицирање на возила според видови во 
сообраќајните ленти при наидување на објект за 
наплата на патарина. 

 

(427) 

 

(428) 

 

(429) 
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(430) 

 

(431) 
знак „задолжително земање на наплатна карта”  
означува задолжително земање наплатна карта. 

 

(432) 
знак  „наплата на патарина”  
означува задолжително плаќање патарина во 
објектот за наплата на патарина. 

 

Основната боја на знаците што известуваат за водење на 
сообраќајот е: жолта, со симболи и натписи во црна боја, сина со 
симболи и натписи во бела и црна боја, како и зелена, со симболи и 
натписи во бела боја.  
 По исклучок од став 1 на овој член портокаловата боја може 
да биде употребена кај привремените насочувања на сообраќајот на 
знаците „крстосница” (401, 402, 403, 404), „претпатоказ” (405) и 
„патоказна табла” (406).  
 Знаците 401 и 402 („крстосница“), 406 („патоказна табла“), 419 
(„потврдување на насоката“), 408, 409 и 410 („претпатоказна табла за 
излез“), 413 („претпатоказ за излез“), 414, 415, 416 и 417 („патоказ на 
коловозот на портал“), кои ако се однесуваат на автопат, имаат поле 
во зелена боја со раб во бела боја, а бојата на буквите е бела; ако се 
однесува на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, имаат 
поле во сина боја, со раб во бела боја, а симболите и натписите на 
нив се во бела боја; ако се однесуваат на останатите патишта, имаат 
поле во жолта боја со раб во црна боја, а бојата на буквите е црна; 
ако се однесуваат на делови од населби, значајни објекти, имаат 
поле во бела боја, а работ и натписите се во црна боја.  
 На истиот знак (табла), може на основната подлога да се 
вметнат подлоги со соодветни бои, зависно од видот на патот што 
води до назначеното одредиште. 

Големината на знаците за известување при водење на 
сообраќајот, зависи од висината и бројот на поими (букви) на знакот. 
Минималната висина на поимите изнесува: 

35 см 
28 см 

а) за автопатишта и експресни патишта: 
 - знак поставен над коловозот 
 - знак поставен од страна на коловозот 

28 см 
б) за патишта резервирани за сообраќај на моторни 
возила 

21 см 
в) за приклучни патишта на автопат и на патишта 
резервирани за сообраќај на моторни возила 
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17.5 см 
г) за регионални патишта, патишта во населени места 
каде ограничувањето на брзината е до 60 км/ч 

14 см 
д) за патишта во населени места со ограничување на 
брзина до 40 км/ч 

 
 

2.5. Дополнителни табли 
 

 

501.1, 501.2, 501.3 
дополнителни табли 
означуваат примена на 
забрана за паркирање или 
запирање на возила до 
знакот, од знакот односно 
од едната или другата 
страна на знакот.  
  
 

          

 
 

501.4, 501.5, 501.6 
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502  
дополнителната табла  
означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е 
поставена дополнителната табла и објектот, 
теренот или делот од патот на кој се однесува 
известувањето.  
 

 

503 
дополнителната табла  
означува должина на дел од патот на кој се 
заканува опасноста означена со знакот, односно на 
кој се применува изречната наредба означена со 
знакот, или на кој се однесува содржината на знакот 
кон кој се истакнува дополнителната табла.  

 

 

 

 
 
504.1 
дополнителна табла 
означува положба на патот со право на првенство.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
504.2 
дополнителна табла 
означува положба на патот со право на првенство. 
 
 
 
 

 

505 
дополнителната табла  
означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е 
поставена дополнителната табла и почетокот на 
делот на патот односно местото на кое се однесува 
знакот.   

 

506 
дополнителната табла  
означува оддалеченост до местото на кое стои 
знакот 202 („задолжително запирање”), каде што 
возачот го запира возилото. 
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507 
дополнителната табла  
означува близина на место на патот на кое се 
случила сообраќајна незгода. 

 

508 
дополнителната табла  
појаснува дека во време на миграција, жабите во 
голем број преминуваат преку патот, и во врска со 
тоа, претставуваат одредена опасност за возачот.  
Дополнителната табла, се додава кон знакот 101 
(„опасност на патот“). 

 

509.1 
дополнителна табла  
означува почеток на делот од патот односно 
местото на кое постои опасност од неочекуван 
дожд.   

 

509.2 
дополнителна табла  
означува почеток на делот од патот односно 
местото на кое постои опасност од опасност од 
мраз.   

 

510.1 
дополнителна табла 
означува време за кое важи изречната наредба, ако 
таа не важи непрекинато.  
 

 

510.2 
дополнителна табла 
означува време за кое важи изречната наредба, ако 
таа не важи непрекинато.  
 

 

511 
дополнителната табла  
означува место на кое паркирањето е резервирано 
за возила на инвалиди или близина на пат на кој 
може да се појави инвалидизирано лице во количка.   
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512.1 
дополнителните табли  
до 512.7 содржат симболи кои поблиску го 
одредуваат значењето на знакот кон кој се 
поставуваат.  

 

512.2 

 

512.3 

 

512.4 

 

512.5 

 

512.6 

 

512.7 

 

513.1 
дополнителните табли  
до 513.8 означуваат положба при паркирање на  
возила.  

 

513.2 

 

513.3 

 

513.4 

 

513.5 

 

513.6 

 

513.7 
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513.8 

 

514 
дополнителната табла  
содржи поблиско објаснение на знакот со зборови 
или на друг начин, ако тоа не е јасно определено со 
симболот на знакот. 

 

515 дополнителната табла  
означува отстранување на возилата со специјални 
возила наменети за отстранување на непрописно 
паркираните возила како и запуштените возила на 
местата на кои паркирањето или запирањето на 
возила е забрането со сообраќаен знак. 

 

516 
дополнителната табла  
означува место на кое паркирањето е резервирано 
за одредени корисници.   

 

517 дополнителна табла  
означува делница на патот која може да биде 
поплавена во специфични атмосферски околности. 

 

518 дополнителната табла  
означува близина на дел од патот на кој можат да 
се појават постари и изнемоштени лица. 

 

519 дополнителната табла  
означува близина на дел од патот на кој можат да 
се појават слепи лица 

 

520 дополнителната табла  
означува почеток на дел од патот на кој се врши 
чистење на снегот. 

 

521 дополнителната табла  
појаснува дека на патот се изведуваат работи во 
врска со обележувањето на ознаки на коловозот. 

 

522 дополнителната табла  
појаснува дека сообраќајниот знак, кон кој е 
додадена дополнителната табла, е поставен заради 
коловозни траги. 

 

523 дополнителнатата табла  
означува место на патот каде што се наоѓа опрема 
за смирување на сообраќајот (издадености).  
Се поставува со знакот 123 („деца на патот“), 223 
(„ограничување на брзината“) и 303 („деца на 
патот“);   
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524 дополнителна табла  
означува бензинска станица со место за точење на 
гас. 

  

Основната боја на дополнителната табла е бела, а бојата на 
натписот и симболот на дополнителната табла е црна, освен 
дополнителната табла 517 чиј симбол е со сина боја.  
 Според бојата, отстапуваат дополнителните табли што се 
додадени кон знакот со кој се означуваат работи на патот, препреки 
и оштетувања на коловозот, или кај привременото насочување на 
сообраќајот, и имаат портокалова како основна боја, а симболите и 
натписите се со црна боја.  

Ширината на дополнителната табла што е поставена кон 
знакот на патот не треба да биде поголема од должината на онаа 
страна на знакот кон која се поставува дополнителната табла, 
односно од проекцијата на крајните точки на знакот.  
 Висината на дополнителната табла не треба да изнесува 
повеќе од половина од нејзината должина, освен дополнителните 
табли 501.4, 501.5, 501.6, 504.1 и 504.2. 

Ако со овој правилник не е одреден симболот на 
дополнителната табла, може да се употреби меѓународен симбол. 

 
 

3. ОЗНАКИ НА КОЛОВОЗОТ 

 
Ознаки на коловозот се: 
1) надолжните ознаки;  
2) напречните ознаки;  
3) останатите ознаки на коловозот и на останатите 

сообраќајни површини покрај работ на коловозот.  

Ознаките на коловозот се вцртуваат (тенкослојни и 
дебелослојни), лепат, вградуваат или втиснуваат во коловозната 
површина, и не треба да ја зголемат лизгавоста на коловозот.  

Тенкослојните ознаките на коловозот се со дебелина од 0,2 
см до 0,8 см. 
 Ознаките на коловозот треба да имаат рефлексија утврдена 
со македонските стандарди МКС 240. 
 По исклучок од став 1 на овој член се висината на маркерите 
(делинеатори) со кои се означува централната или рабната линија 
на објектите или девијациите не треба да биде поголема од 2,0 см од 
површината на коловозот.  

Ознаките на коловозот се со бела боја. 
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По исклучок од став 1 на овој член со жолта боја (точка 1, 2, и 
3), со портокалова боја (точка 4) и со црвена боја (точка 5) се 
обележуваат: 

1) испрекинатата линија за одвојување на лентата за движење 
на возилата на јавен превоз на патници; 

2) ознаките со кои се обележуваат местата за одредена намена 
(автобуски стојалишта, такси - возила, полиција, велосипедски и 
пешачки ленти, за движење на хендикепирани лица и др.), 

3) техничките средства за смирување на сообраќајот.  
4) ознаките со кои се обележуваат привремени опасности на 

патот и времена измена на режим на сообраќај. 
5) ознаките со кои се бележат велосипедските патеки. 

 
 

3.1. Надолжни ознаки на коловозот 

 
Надолжни ознаки на коловозот се разделна, рабна и линија 

водилка. – слика 8.01 
Разделната линија служи за разделување на: двонасочни 

коловозни површини во насока на движење, еднонасочни коловозни 
површини на сообраќајни ленти. 

Разделната линија може да биде неиспрекината, испрекината 
и двојна.  
 Ширината на централната разделна линија, според ширината 
на сообраќајната лента, изнесува: 
 1) за ширина на сообраќајна лента до 2,5 м - 10 см 

2) за ширина на сообраќајна лента 2,5-3,0 м - 12 см  
3) за ширина на сообраќајна лента 3,0-3,5 м - 15 см, 
4) за ширина на сообраќајна лента ≥ 3,5 м - 20 см; 

 Ширината на рабната и на разделната линија е еднаква. 
 Растојанието меѓу паралелните надолжни двојни линии е 10 см. 

 
 
 
 
                      рабна линија 
 
                             разделна 
                               линија                        
              
                      рабна линија 

     Неиспрекинатата надолжна 
линија може да биде разделна 
(безбедносна линија) и рабна – 
слика 8.01.  
     Разделната линија служи за 
раздвојување на двонасочните 
коловозни површини според 
насоките на движење. 
     Рабната линија го означува работ 
на возната површина на коловозот.  
     Неиспрекинатата надолжна 
линија означува забрана на премин 
на возилата преку таа линија или 
забрана за движење на возилата по 
таа линија.  
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                          испрекината 
                          разделна 
                          испрекината       
                           

     Испрекинатата надолжна линија 
може да биде испрекината разделна 
линија, линија за предупредување, 
кратка и широка линија. 
Испрекинатата разделна линија ја 
дели коловозната површина на 
сообраќајни ленти – слика 8.02. 

 

Linija na predupreduvawe

 

     Линијата за предупредување 
служи за најавување близина на 
неиспрекината линија – слика 8.03 

 
 
 
                             Кратка исп. 

 
                             Лента за јпп 

     Кратката испрекината линија 
служи како разделна линија на 
приодните краци на крстосницата, 
како линија водилка во самата 
крстосница и за одвојување на 
лентите за возила на јавен превоз на 
патници кога таа се употребува во 
одредени временски интервали во 
текот на денот – слика 8.04. 

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
                               Двојна 
                               разделна 
                               линија 
                                           

     Широката испрекината линија 
служи како рабна линија за 
разделување на тековите во 
крстосница на вонградски патишта; 
минималната ширина од 30 см.  
     Двојната надолжна линија може 
да биде двојна неиспрекината, двојна 
испрекината и двојна комбинирана. 
     Двојната неиспрекината линија 
(двојна безбедносна линија) служи 
за разделување на двонасочните 
коловозни површини според 
насоките на движење – слика  8.05. 
     Двојната неиспрекината разделна 
линија се изведува на коловозите за 
двонасочен сообраќај на возила, и 
тоа:  
     а) со две или повеќе возни ленти 
за секоја насока; 
     б) со непарен број на возни ленти, 
ако престигнувањето се забранува 
во двете насоки; 
     в) во тунели; 
     г) на објекти;  
     д) ако тоа го бараат сообраќајните 
и безбедносните услови на патот 
или околината на патот. 
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     Двојната неиспрекината линија 
означува забрана за преминување 
на возила преку тие линии или забрана 
за движење на возила по тие линии. 
     Двојната испрекината линија служи 
за обележување на сообраќајните 
ленти со променлива насока на 
движење, на кои сообраќајот е 
управуван со сообраќајни светлосни 
знаци – слика 8.06.  

      Двојната комбинирана линија служи 
за разделување на сообраќајните 
ленти на места на кои условите на 
прегледност се такви што дозволуваат 
престигнување само во едната 
насока на движење – слика  8.07. 

 
L = должина на 
предупредувањето 
M = (A-B, C-D) = должина на 
прегледноста 
H = меродавна висина на 
очите на возачот 

 
L = должина на 
предупредувањето 
M = (A-B, C-D) = должина на 
прегледноста 

 

     Деловите од коловозот во 
близина на врвот на превој, на 
крстосница, на премин на патот 
преку железничка пруга во ниво и на 
места на кои прегледноста на патот 
е значително намалена, може да се 
обележат со една или со две 
паралелни надолжни неиспрекинати 
линии или со двојна линија, од кои 
едната е неиспрекината, а другата е 
испрекината – слики 8.08, 8.09 и 
8.10. 
     Должината меѓу точките B и C 
(слика 8.08) се одредува според 
големината на n и дозволените 
брзини, на начин, што сведувањето 
од две на една сообраќајна лента се 
изведува така, што:  
        n ≤ 1:60 за V > 50 км/час 
        n < 1:30 за V ≤ 50 км/час 
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     За утврдување на должината на 
прегледноста се зема брзината која 
не ја пречекоруваат 85% од возилата, 
или пресметковната брзина, ако 
нејзината вредност е поголема  
     Должината на прегледноста (М) 
се утврдува според брзината на 
движење на возилата (слики 8.09 и 
8.10), и изнесува најмалку и тоа:  

- за 130 км/час - 200 м;  
- за 100 км/час - 160 м; 
- за 80 км/час - 130 м, 
- за 60 км/час - 80 м. 

     При одредување на должината на 
прегледноста, за обележување на 
ознаките на коловозот во близина на 
врвот на превојот, во непрегледна 
кривина, или на слично место, 
меродавната висина на очите на 
возачот изнесува 1,0 м, а меродавната 
висина на предметите - 1,1 м. 
     Должината на линиите за 
предупредување (L) се утврдува 
според брзината на движење на 
возилата, и изнесува најмалку и тоа:  

- за 100 км/час - 150 м; 
- за 80 км/час - 120 м; 
- за 60 км/час - 100 м, 
- за 40 км/час - 60 м.  

  
 

3.2. Напречни ознаки на коловозот 
 

     Напречни ознаки се:  
     - линија на запирање; - коси линии; - граничници; - пешачки премини;  
     - премини за велосипедски патеки преку коловозот. 

     Напречните ознаки на коловозот се обележуваат со неиспрекинати 
и испрекинати линии, и можат да бидат повлечени на коловозот, така 
што зафаќаат една или повеќе сообраќајни ленти. 

     Напречните ознаки, со оглед на аголот под кој ги гледа возачот, 
се пошироки од надолжните ознаки. 
 

     

     Линијата на запирање може да биде 
неиспрекината или испрекината, и тоа: 
1) неиспрекинатата линија на 
запирање означува место на кое 
возачот треба да го запре возилото.     
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Пред линијата на запирање, на 
коловозот може да се напише зборот 
STOP - слика 8.11;  

 

 

2) Испрекинатата линија на запирање 
означува место на кое возачот треба 
да го запре возилото ако е потребно да 
ги пропушти возилата што се движат  
по патот со право на првенство на 
минување. Пред линијата на запирање 
може да се обележи триаголникот за 
предупредување – слика 8.12;  

 

 

3) Наместо со испрекината линија на 
запирање, местото каде што возачот 
треба да го запре возилото кога е 
потребно да ги пропушти возилата што 
се движат на патот со право на 
првенство на минување, може да се 
обележи со триаголник со врвот свртен 
кон возилото - слика 8.13; 

        

      

4) Косите линии означуваат место на 
отворање на излезната лента (слика 
8.14) и на затворање на влезната 
лента (слика 8.15) на автопатишта; 

 

 

5) Затворање на сообраќајната лента 
наменета за возила на јавен превоз на 
патници (слика 8.16); 

    

 

6) Граничникот означува место за 
влегување на кое е потребно да се 
одвои дел од коловозот на кој е 
забранет сообраќајот - слика 8.17;  

 

 

 

7) Пешачкиот премин означува дел од 
површината на коловозот наменета за 
минување на пешаци - слика 8.18.  
     На местата на кои пешачкиот 
премин не може да се обележи со боја, 
преминот може да се обележи со 
челични или пластични елементи, со 
клинови или со рефлектирачки ознаки. 

              

              

8) На коловозот, кон пешачкиот премин 
што се наоѓа во близина на училиште, 
треба да стои натписот „SCHOOL” 
(слика 8.42);  

   

       

9) Преминот на велосипедската патека 
преку коловозот е дел од површината 
на коловозот што е наменет исклучиво 
за премин на велосипедисти - слика 8.19. 
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3.3. Останати ознаки на коловозот и на предметите 

покрај работ на коловозот 
 

Останати ознаки на коловозот и на предметите покрај работ 
на коловозот се стрелките, полињата за насочување на сообраќајот, 
линиите за насочување, натписите, ознаките за означување на 
сообраќајните површини за посебна намена; ознаките за 
обележување на места за паркирање и надолжните ознаки (ознаките 
на предметите покрај работ на коловозот). 
 

8.20 

  8.21  8.22   

                
   8.23              8.24 
 

             
       8.25         8.26 
 

1) Со стрелките на коловозот се обележува 
задолжителната насока за движење на 
возилата ако се обележани во сообраќајната 
лента што е орабена со неиспрекината линија, 
и се известуваат возачите за намената на 
сообраќајните ленти, ако се обележани во 
лента што е орабена со испрекината линија.  
     Со стрелките може да се означи:  
- една насока - слика 8.20;  
- две насоки (комбинирана) - слика 8.21 и 8.22;  
- престројување на две блиски крстосници 
каде што престројувањето треба да се 
изврши пред првата крстосница на која е 
забрането свртувањето во назначените 
насоки - слика 8.23;  
- насока на движење во гаражи - слика 8.24,  
- свртување на сообраќајот - слика 8.25.  
      Тесната стрелка за преминување на 
сообраќајот во соседна лента може да         
се применува наместо линијата за 
предупредување – слика 8.26;  

        
      8.27               8.28 

8.29 
 

   
  8.30                 8.31 

2) Полињата за насочување на сообраќајот 
означуваат површина на која сообраќајот е 
забранет и на која не е дозволено запирање 
и паркирање на возилата, и тоа:  
- меѓу две ленти со спротивни насоки – 
слика 8.27;  
- меѓу две ленти со исти насоки - слика 8.28;  
- на места на отворање на посебни ленти за 
свртување - слика 8.29; 
- пред остров за разделување на 
сообраќајните текови - слика 8.30, 8.31 и 
8.32;  
- на влезен крак во автопат - слика 8.33, 
- на излезен крак од автопат - слика 8.34; 
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8.32 

   
      8.33          8.34 

           
     8.35             8.36  

 
                8.37 

3) Линиите за насочување означуваат место 
на промена на слободната површина на 
коловозот пред цврстите препреки што се 
наоѓаат на патот или на неговите рабови.  
     Линиите за насочување можат да бидат 
пред островот за престројување на 
возилата за јавен превоз на патници (слика 
8.35); за обликување на препреки на работ 
на патот (слика 8.36), како и за означување 
на промената на корисната површина на 
коловозот (слика 8.37); 

 

           

          

                   

             
 

4) Натписите на коловозот им даваат на 
учесниците во сообраќајот потребни 
информации, на пример, зборовите „STOP”, 
„BUS”, „TRAM”, „TAXI” „SCHOOL”, „TRAIN”; 
за називи на места, за ограничување на 
брзината итн. (слики 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 
8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49 и 
8.50); 

 

 
                       

 

 
                     

 
 

 
 

 
 

 

5) Означувањето на сообраќајните 
површини за посебни намени служи за 
обележување на местата што се 
резервирани  
- за автобуски стојалишта (слики 8.51, 8.52 
и 8.53),  
- за обележување на местата што се 
резервирани за такси возила (8.54),  
- за обележување на пешачкиот премин во 
близина на училиште (8.55),  
- за обележување на места што се 
резервирани за инвалиди  (слика 8.56),  
- како и за обележување на места на кои е 
забрането запирање и паркирање (слики 
8.57 и 8.58) и  
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Velosipedska lenta

Bankina

 

- за обележување на велосипедски и 
пешачки ленти (8.59); 

 

   8.60 
 

8.61  
     

    8.62      

6) Обележувањето на местата за паркирање 
на возилата служи за означување на 
просторот за паркирање.  
     Паркирањето, во однос на работ на 
коловозот, може да биде надолжно (слика 
8.60), косо (слика 8.61) и под прав агол 
(слика 8.62).  

   

   8.64 
 

  8.65 

7) Обележување на направите за 
смирување на сообраќајот – вештачки 
издадености на коловозот (8.64) и издигнати 
површини (8.65) 

        

 
8.66 

8) Елементите на конструкција и опрема на 
јавни патишта и на другите предмети кои 
означуваат постојани препреки во рамките 
на профилот на патот, се обележуваат со 
црвено - бела ознака - слика 8.66. 

 
 

4. СВЕТЛОСНИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 

 
За управување на сообраќајот се употребуваат уреди со кои 

даваат светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла, со црвена, 
жолта и зелена боја. 
 Сообраќајни светлосни знаци се: 

- светлосни знаци за управување со сообраќајот; 
- светлосни знаци за управување со сообраќајот наменети 

само за пешаци; 
- светлосни знаци за управување со јавниот градски 

сообраќај; 
- светлосни знаци за обележување на патните премини преку 

железничка пруга; 
- светлосни знаци за обележување работи на патот и 

препреки. 
 Светлото што се употребува како светлосен сообраќаен знак 
може да биде постојано (непрекинато) или трепкачко (испрекинато).  

Светлосните сообраќајни знаци може да се поставуваат на 
табли со бела боја чиј раб е со црна боја (контрастна табла). 
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4.1. Светлосни знаци за управување со сообраќајот 

 

Уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни 
светла може да се употребуваат за истовремено управување со 
сообраќајот на повеќе сообраќајни ленти, или за секоја сообраќајна 
лента одделно.  
 Ако со уредот од став 1 на овој член се управува сообраќајот 
на секоја лента одделно, светлосните знаци се над сообраќајната 
лента на која се однесуваат. 
 Кога светлосните сообраќајни знаци од став 1 на овој член се 
употребуваат за управување на повеќе сообраќајни ленти и насоки 
на движење истовремено, светлосните сообраќајни знаци се на 
десната страна на коловозот. 
 На патишта со повеќе од една коловозна лента за секоја 
насока на движење, треба да се повтори уредот за давање светлосни 
сообраќајни знаци со тробојни светла. 
 Светлата на уредот за давање знаци на светлосните сигнали 
се: 

 

1) црвеното светло означува забрането 
минување на возила – слика 7.01; 

 

2) црвеното и жолтото светло означуваат 
скоро престанување на забраната за 
минување пред појавата на зеленото 
светло - слика 7.02; 

              

3) зеленото светло означува слободно 
минување на возила - слика 7.03;  

 

4) жолтото светло означува забрана за 
минување, освен за возилата, кои во 
моментот на појава на жолтото светло се 
наоѓаат на таква оддалеченост од 
сообраќајниот сигнал, што не можат да 
запрат на безбеден начин, а притоа да не 
го преминат тој знак – слика 7.04;  

       

5) дополнителната светлечка стрелка 
означува слободно минување на возила во 
насока означена со зелената светлечка 
стрелка и за време додека е запалено 
црвеното или жолтото светло, при што 
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возачот треба да ги пропушти возилата што 
се движат по патот на кој влегуваат и 
пешаците кои преминуваат преку коловозот 
– слика 7.05 и 7.06;  

 

 
 

 

6) облиците на стрелки се прикажани на слика 
7.07 (за стрелки на црвена оптика) и 7.08 
(за стрелки на зелена оптика);  

 

7) прекрстените линии со црвена боја 
означуваат забрана на текот на сообраќајот 
по должина на сообраќајната лента над која 
се наоѓа знакот - слика 7.09;  

 

8) зелената стрелка со врвот свртен надолу 
означува слободен тек на сообраќајот по 
должина на сообраќајната лента над која се 
наоѓа знакот – слика 7.10; 

 

9) жолтата стрелка со врвот свртен кон 
десната или левата страна означува 
преминување на текот на сообраќајот во 
соседната сообраќајна лента од 
сообраќајната лента над која се наоѓа 
знакот – сл. 7.11 и 7.12. 

Ако со уредот за давање светлосни сообраќајни знаци се 
управува сообраќајот на велосипедисти на премин на 
велосипедската патека преку коловозот, светлото на уредот за 
давање светлосни сообраќајни знаци е во облик на светлечка 
силуета на велосипед на темна подлога, и означува: 

 

слободно минување за велосипедисти –  
слика 7.13, 

          

забрането минување за велосипедисти – 
слика 7.14.  

     

            

Истиот уред за давање светлосни сообраќајни 
знаци за велосипедисти и пешаци може да се 
примени во случај кога пешачката и 
велосипедската патека се една покрај друга – 
слика 7.15 и 7.16.  

 
       

4.2. Светлосни знаци за управување на сообраќајот 
што се наменети само за пешаци 

 

За управување на сообраќајот на пешаците со светлосни 
уреди, се поставуваат светлосни сообраќајни знаци со наизменично, 
црвено и зелено светло.  
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Зеленото светло може да биде временски темпирано така, 
што во одреден временски интервал, пред да се угасне, се јавува 
како трепкачко зелено светло.  

Црвеното и зеленото светло не можат да бидат запалени во 
исто време. 
 Светлечката силуета на пешакот на темна подлога означува: 
  

       
 

- слободно минување за пешаци –  слика 7. 17, 
- забрането минување за пешаци – слика 7.18.  

 
 
4.3. Светлосни знаци за управување на јавниот градски сообраќај 
 

За управување на трамвајскиот сообраќај се употребуваат 
еднобојни светлосни знаци, во облик на светлечки линии со бела или 
жолта боја. 
 Светлечката линија може да биде хоризонтална, вертикална 
или коса.  

Хоризонталната линија значи забрана на минување на 
трамвајот и се поставува по нормалната оска на горниот дел, а 
вертикалната и косата линија значи слободно минување на 
трамвајот во соодветната насока, и се поставува во долниот дел. 
 Со линиите се означува: 
 

      
 

- забрана за минување на трамвајот – слика 7.19; 
- слободно минување на трамвајот во насока право – 
слика 7.20; 

  

      
 

- слободно минување на трамвајот во насока десно – 
слика 7.21; 
- слободно минување на трамвајот во насока лево – 
слика 7.22.  

Големината на светлата  изнесува: 

200 и 300 мм 
(Дијаметарот на  
кругот) 

за знаците (сл. 7.01 до 7.08); 

(должината на 
страната е 
најмалку) 
600 мм 
500 мм 

за знаците (слика 7.09, 7.10, 7.11 и 7.12) на 
автопатишта и патишта наменети исклучиво за 
сообраќај на моторни возила,  
на останатите патишта; 

200 мм  
(Дијаметарот на  
кругот) 

за знаците од член 50 (сл. 7.13, 7.14, 7.15, 
7.16), член 51 (слика 7.17 и 7.18) и член 52 
(слика 7.19, 7.20, 7.21, 7.22),.  
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4.4. Светлосни знаци за означување премин на пат 

преку железничка пруга 
 

Светлосните сообраќајни знаци за означување премин на 
патот преку железничка пруга во ниво, може да бидат знаци за 
означување браници и полубраници и знаци со кои се најавува 
приближување на возот, односно затворање на преминот со браници 
или полубраници. 

Ако со светлосните знаци на преминот на патот преку 
железничка пруга во ниво без браници или полубраници се најавува 
приближување на возот, односно спуштање на браникот или 
полубраникот на преминот на патот преку железничка пруга, и ако со 
тие знаци учесниците во сообраќајот се известуваат дека браникот 
или полубраникот е во спуштена положба, тие светлосни знаци се 
даваат наизменично со палење на две црвени светла од кружен 
облик. 

 

 

Светлата од став 1. од овој член треба да се 
наоѓаат едно покрај друго во хоризонтална оска на 
таблата што има облик на рамностран триаголник 
со врвот свртен нагоре, чија боја и димензии 
одговараат на бојата и димензиите на знаците за 
опасност. (7.23) 

 

 

 
4.5. Светлосни знаци за обележување работи на патот 

и на препреки 

 
Светлосните сообраќајни знаци за обележување работи на 

патот и на препреки можат да бидат: 
-  табли за означување препреки со трепкач (член 59, слика 

9.22 и 9.23), 
 - подвижна табла со трепкачи и знаци (член 59, слика 9.24, 

слика 9.25 и слика 9.26) и  
 - привремени уреди за давање знаци на сообраќајните 

сигнали заради наизменично пропуштање на возилата од спротивни 
насоки (знаци од членовите 38, 39 и 40 од овој правилник).    
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5. СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА НА ПАТИШТАТА 

 
 

5.1. Oпрема за означување на работ 
 на коловозот 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     Столбче за покажување на насоката на 
движење - служи за означување на работ на 
коловозот (слика 9.03) 
     Столбчето за покажување на насоката,     
во видливата насока треба да има 
ретрорефлектирачка ознака од 
ретрорефлектирачка фолија (класа 2), 
ретрорефлектирачко стакло или пластичен 
елемент со вградени ретрорефлектирачки 
материјали.   
     Ретрорефлектирачката ознака во насоката 
на возење од десната страна е со црвена  
боја, а од левата страна со бела боја. На 
коловозот со еднонасочен сообраќај, 
ретрорефлектирачката ознака е со црвена 
боја од обете страни. 
     Столбчињата за покажување на насоката 
во тунели и галерии, го означуваат работ на 
коловозот во тунелот, односно галеријата.  
     Телото на столбчето за покажување на 
насоката, во целост треба да биде 
рефлектирачко, освен делот што носи дел од 
стопбчето. 

 
 

 

     Столбчињата за покажување на насоката 
во тунели треба да рефлектираат црвено 
светло на десната страна и бело светло на 
левата страна на патот, гледано во насоката 
на возење (слика 9.02). 
     На коловозот со еднонасочен сообраќај, 
рефлектирачката ознака е од обете страни со 
црвена боја. 

  

      
 

     Наместо столбчиња за покажување на 
насоката, може да се постават делинеатори 
со примена на LED - технологија (слика 9.03) 
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     Рефлектирачките ознаки го означуваат 
работ на коловозот и се поставуваат односно 
нанесуваат на објекти на места на кои не е 
можно да се постават столбчиња за 
покажување на насоката (слика 9.04), а чиј 
облик, големина и боја зависат од местото на 
поставување (на заштитна ограда, на бочните 
страни на тунелот, на потпорен ѕид и сл., како 
и на надолжните и напречните ознаки на 
коловозот); 

     

       

     Стаповите за снег во зимски услови, го 
означуваат работ на коловозот и означуваат 
простирање на патот или патната градба.  
Стаповите за снег на патот (слика 9.05) и 
патните градби (слика 9.06) се обоени 
наизменично во црвено и жолто, и по можност 
со рефлектирачки материи. На почетокот на 
патната градба, се поставува стап со 
граничник, свртен надолу, а на крајот на 
патната градба стап со граничник свртен 
нагоре. 

 
 

5.2. Опрема за означување на краевите 
 на сообраќајниот остров 

 
 

    

 

     табла или елемент за означување на 
сообраќајниот остров (слика 9.07, 9.08 и 9.09) 
- означува почеток на сообраќаен остров на 
крстосница, на завршеток на разделниот 
остров на излезните краци на автопатишта и 
патишта резервирани за сообраќај на 
моторни возила. 
 

 
 

5.3. Опрема, знаци и ознаки за означување работи,  
препреки и оштетувања на коловозот 

 
 

 

  
 

  

 

     табли за означување препреки на патот 
на левата страна (слика 9.10) и десната 
страна (слика 9.11), во насока на возењето, 
означува работи или препреки на 
патиштата, на објектите и на останатите 
сообраќајни површини; 
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     табла за означување препреки на патот 
и остра кривина на патот со насока на 
насочување надесно и налево (слики: 9.12, 
9.13, 9.14 и 9.15). 

 

 

     

    табла (бочни) препреки (слики: 9.16, 9.17, 
9.18 и 9.19), означува место со бочно 
намалување на профилот на патот кои  се 
применуваат и во случаи на еднонасочни 
патишта, кога привремено се воспоставува 
двонасочен сообраќај.  
     Со таблите, физички се раздвојува 
насоката на возење.  

   

     
 

     конус (слика 9.20), служи за 
обележување на места со краткотрајни 
работи на патот. 

    

      

     браник за означување на препреки 
(слика 9.21), служи за означување на 
препреки на сообраќајната површина. 
 
 

   

     табла за означување препреки со 
трепкач (слика 9.22 и 9.23) - служи за 
обележување работи на патот. 

 

 
 

     Ако за обележување на работите на 
патот се применува повеќе од еден трепкач, 
тогаш трепкачите можат да бидат 
електрично поврзани и да работат 
синхронизирано во режимот на 
таканаречена „светлосна низа”; 

  

подвижната табла со трепкачи и знаци 
(слика 9.24 и слика 9.25) означува место на 
изведување на работи или оштетувања на 
патот. 
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     подвижната табла со трепкачи и 
светлосни стрелки што се насочени надолу 
и со сообраќаен знак (слика 9.26), се 
означува место на патот каде сообраќајната 
лента е затворена, а сообраќајот се 
пренасочува; 
 

   

     подвижната сигнална табла со 
променлива содржина (слики: 9.27 и 9.28) 
предупредува на близина на место на кое се 
изведуваат работи,  
 

 

          

     или каде е зададена насоката или 
начинот за пренасочување на сообраќајот; 
(слика  9.29) 

 
 

Светлосни знаци за означување работи, други препреки и 
оштетувања на коловозот 

 
     црвеното светло, кое се употребува 
на табли за означување на затворениот 
дел од патот (слика 9.30); 

 

 
 

      трепкачкото жолто светло, кое се 
употребува за нагласување на 
сообраќајниот знак над кој се поставува 
(слика 9.31); 

 

 

      низата од жолти, меѓусебно поврзани 
светла кои наизменично се палат/гасат 
во насоката на возење.  
      Низата од светла предупредува дека 
една или повеќе сообраќајни ленти се 
затворени и сообраќајот е пренасочен 
(слика 9.32). 
     Дијаметарот на светлата од точките 2 
и 3 на член 60 од овој правилник не треба 
да биде помал од 210 мм. 
     Растојанието меѓу светлата, зависно 
од ситуацијата, изнесува од 5,0 до 10,0 м. 
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5.4. Опрема за водење и насочување на сообраќајот во зона на 

работи на патот, на препреки и на оштетувања на коловозот 
 

 
 

 

     монтажните рабници кои служат за 
насочување на сообраќајот на возила по 
сообраќајните ленти.  
     На рабникот треба да бидат втиснати 
рефлектирачки тела заради подобра 
видливост во ноќни услови и при намалена 
видливост (слика 9.33). 

 

     
 

     Заради подобра видливост, на рабникот 
може да му се додаде насочувачка ознака, 
т.н. маркер (слика 9.34); 

    

         

      маркерите за разделување на насоките 
на возење; се поставуваат во случај на 
воведување на двонасочен сообраќај на 
еднонасочен пат. 
      Површината на маркерите треба да  
биде изведена од ретрорефлектирачки 
материјали (слика 9.35). 

  

 

    

      Маркерите може да стојат самостојно 
или да бидат прицврстени на монтажни 
рабници.  
      Кога маркерите се прицврстени на 
монтажни рабници, треба да бидат 
изведени така што црвените и белите ленти 
се насочени од врвот надолу во насока на 
возењето (слика 9.36) 

      

         

      маркерите на светлоодбивните ознаки 
за насочување (делинеатори) се со бела или 
жолта боја, и служат за разделување на 
насоките на возење (слика 9.37). 

 

 
 

      завесите и лентите служат за 
заградување на помали простори (слика 
9.38). 

  

       
       

      разделните огради физички ги 
раздвојуваат површините што се наменети 
за сообраќај во спротивни насоки (слика 
9.39); 

 

  

      растегливите и сложувачки огради кои 
служат за затворање на помали сообраќајни 
површини (слики: 9.40 и 9.41). 
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5.5. Браници и полубраници 

   
 

Браници и полубраници се направи што се наменети за 
затворање на сообраќајот на возила и пешаци во насока кон која се 
напречно поставени. 

 

 

 
 

   

      Браниците со кои на преминот 
на патот преку железничка пруга во 
ниво се затвора сообраќајот по 
целата широчина на патот (слика 
9.42) треба да бидат означени        
со најмалку три црвени 
ретрорефлектирачки тела, од кои 
едното треба да биде сместено на 
средина на браникот, а другите две 
поблиску до краевите на браникот. 

 

 
 
 
 

 

      Полубраниците, со кои се 
затвора сообраќајот на преминот 
на патот преку железничка пруга во 
ниво, само до половина од ширината 
на патот (слика 9.43), треба да 
бидат означени со најмалку три 
црвени ретрорефлектирачки тела, 
поставени на соодветни растојанија 
по целата должина на полубраникот, 
од кои едното треба да биде 
сместено на самиот крај на 
полубраникот.  

 

Кога браниците и полубраниците се поставуваат на влезот на 
паркиралиште или во гаража, се обоени со црвена боја, и по можност 
се означуваат со најмалку едно црвено ретрорефлектирачко тело. 

Браниците и полубраниците треба да бидат обележани со 
црвени ретрорефлектирачки тела, односно црвени ретрорефлектирачки 
материи, и дури ако се обележани со посебни постојани или 
трепкачки црвени светла.   

Ретрорефлектирачките тела од ставовите 1 и 2 на овој член 
треба да имаат површина од барем 40 см2, и треба да се постават 
така    што да бидат воочливи од насоката на патот на кој се затвора 
сообраќајот.  

По целата должина, браниците и полубраниците треба да 
бидат нанесени со ретрорефлектирачки материи од класа на 
ретрорефлексија II. 
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5.6.  Сообраќајни огледала 

 

Сообраќајните огледала се наменети за обезбедување на 
минимална должина на прегледност, потребна за безбедно 
вклучување од спореден пат на пат со првенство на минување или 
во други слични случаи.   

Надворешниот раб на сообраќајното огледало треба да биде 
обоен со ретрорефлектирачки материјал со наизменични полиња во 
црвена и бела боја. 

  

      
 

Сообраќајните огледала можат да 
бидат со правоаголен или кружен 
облик (слика 9.44 и 9.45). 

 
 

5.7. Заштитни огради 
 

Заштитната ограда е техничка безбедносна конструкција, чија 
основна цел е да го спречи излизгувањето на возилата од планумот 
на патот, односно да ги задржи возилата кои се лизнале од 
коловозот. 

Заштитните огради се изработуваат од железо, бетон, дрво 
или комбинирано.  

Заштитната ограда треба да биде опремена со 
ретрорефлектирачки материјал, на десната страна, во насока на 
возењето со црвена боја, а од левата страна со бела боја.  

На коловозот со еднонасочен сообраќај, ретрорефлектирачката 
ознака е од обете страни со црвена боја.  

Заштитната ограда се поставува во согласност со 
македонските стандарди. 

 
  

5.8. Огради против заслепување 
 

Оградите против заслепување од светлата на возилата од 
спротивна насока, се поставуваат во разделниот појас на патот со 
два коловоза за сообраќај во спротивни насоки. 

Оградата против заслепување се изведува од метал, дрво, 
полимерни мрежи, со засадување на грмушки и др. 

Оградите против заслепување се поставуваат во согласност 
со македонските стандарди. 
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5.9. Заштитни жичани огради 
 

Заштитни жичани огради се: 
            1) оградите што се наменети за заштита на сообраќајот на 
патот од дивеч и други животни, 
            2) оградите на надвозниците за заштита на сообраќајот под 
надвозниците. 

Заштитните жичани огради се поставуваат на: 
а) автопатишта; 
б) патишта резервирани за сообраќај на моторни возила, 
в) останати патишта според потребата. 
Заштитните жичани огради се поставуваат во согласност со 

македонските стандарди. 

 
 

5.10. Пешачки огради 
 

Пешачките огради се наменети за обезбедување на 
пешаците од паѓање од површината која треба или треба да ја користат 
за движење. 

Пешачките огради треба да се употребуваат и за водење 
(канализирање) на пешаците на подрачјето на крстосници, премини 
за пешаци, мостови за пешаци. 

Пешачките огради се поставуваат во согласност со 
македонските стандарди. 

  
 

5.11. Ублажувачи на удар 
 

Ублажувачите на удар се направи што се користат за 
обезбедување на посебно опасни места на патот, каде постои 
опасност од налет на возило на цврста градба, 

Ублажувачите на удар се наменети за намалување на 
последиците од удар на патниците, возилата или градбата.  

Ублажувачите на удари се поставуваат во согласност со 
македонските стандарди.  

 
 

5.12. Ознаки за рачно управување на сообраќајот 
 

 

    

             

      црвено и зелено знаме со големина од 
најмалку 40 х 40 см. Црвеното знаме (слика 
9.46), кога работникот на патот го држи 
напречно на насоката на возење, означува 
забрана за сообраќајот, а зеленото знаме 
(слика 9.47) слободно минување. 
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     кружна табла со дијаметар од 40 см, која на 
едната страна има знак 205 (забрана на 
сообраќајот во една насока, слика 9.48), на 
другата страна - зелено поле со бел раб со 
ширина од 6 см (слика 9.49). Знакот 205 е 
свртен кон возилото што доаѓа, значи забрана 
за минување, а зеленото поле со бел знак, 
слободно минување. 

 
 

5.13. Направи за смирување на сообраќајот 
 

 

На патиштата може да се постават направи за смирување на 
сообраќајот со кои се влијае врз намалување на брзината на 
движење и забавување на возилата до дозволената брзина.  

Направите за смирување на сообраќајот се состојат од 
напречни бели линии, звучни и вибрациски ленти, како и издадени 
или подигнати површини на коловозот.  

Белите линии се изведуваат со помош на средства за 
изведување ознаки на коловозот, додека звучните и вибрациските 
ленти со орапавување на коловозната површина, со глодање или со 
нанесување на релјефни слоеви на коловозот.  

Вештачките издадености се од конвексен профил, а 
издигнатите површини од трапезен профил, кои треба да се 
разликуваат од коловозната површина на патот според материјалот 
и бојата, така да бидат добро видливи дење и ноќе како и во услови 
на намалена видливост. 
 

 

Вештачките  издадености и издигнатите површини може да се 
поставуваат само на локални и градски сообраќајници во населби.  

Употребата на вметнатите  вдлабнатини и издигнатите површини 
не е дозволена на патишта на кои се одвива јавен автобуски превоз 
на патници или често се движат возила на брза помош. 
 

 

Вештачките издадености и издигнатите површини треба да 
бидат означени со дополнителна табла 523 кон сообраќајниот знак 
124 (223 или 303) и сообраќајните знаци 320 („издаденост на патот“), 
и со ознаки на коловозот.  

Нивната површина треба да биде материјал против лизгање 
и означена со рефлектирачки материи на онаа страна од која 
возилото се приближува. 

Вештачките издадености треба да бидат добро закотвени во 
коловозната површина, како би се спречило одвојувањето на 
поединечните елементи или нивните делови.  

Во зоната на вештачки издадености и издигнати површини 
треба да се спроведат соодветни мерки за одводнување.  
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     Најчести мерки што се користат за 
смирување на сообраќајот на коловозот 
се: 
      1. оптичките бели линии за 
предупредување, за предупредување 
на возачите за потребата од 
намалување на брзината.  
      Линиите се изведуваат со сериско 
поставување на најмалку четири бели 
напречни рефлексивни ленти на 
насоката на возење преку целата 
ширина на сообраќајната лента, на сè 
помало растојание.  
      Првата линија може да биде со 
ширина од 20 см, а кај следните, ширината 
се зголемува за 10 см, (слика 9.50).  

 

 
 

 

      Растојанието меѓу линиите е 
зависно од почетната и од крајната 
брзина, која возилото треба да ја 
постигне пред опасниот дел од патот 
(слика 9.51). 
      Оптичките бели линии се 
поставуваат пред крстосница, пешачки 
премини, пред опасни делови од патот, 
пред таблата 360 („назив на населено 
место“) и слично.  

 
 
 
 
 
 
 

 

      2. лентите за звучно предупредување 
на возачите („звучна лента”), кои при 
преминот на возилата произведуваат 
тивки вибрации и звучни ефекти, и со 
тоа ги предупредуваат возачите да ја 
намалат  брзината, (слика 9.52). 
      Лентите се изведуваат со рапавење 
на коловозната површина со површински 
средства, глодање или нанесување на 
камен агрегат од еруптивно потекло со 
гранулација 8-11 мм. 
      Звучните ленти се изведуваат во 
парови на оддалеченост 1,8 м (2,0 м), 
преку сообраќајната лента, со ширина 
15-40 см и висина 5-12 мм. 
      Звучните ленти, се поставуваат 
пред училишта, детски градинки, 
железнички премини, патни наплатни 
премини, крстосници и опасни кривини 
каде брзините на движење се големи и 
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каде е потребно да се даде 
предупредување на начин, со звучни 
сигнали и мали вибрации на возилата, 
за постигнување на брзината до 
пропишаната. 

 
 
 
 
 
 

 

      3. вибрациските ленти, кои при 
преминување на возилата предизвикуваат 
силни вибрации и звучни ефекти, и со 
тоа ги предупредуваат возачите да ја 
намалат брзината.  
      Лентите се положени во парови на 
меѓусебна оддалеченост од 1,8 м (2,0 
м),  (слика 9.53). 
      Вибрациските ленти се изведуваат 
од камен агрегат од еруптивно потекло 
со гранулација 8-11 мм, преку целата 
ширина на коловозот, со ширина од 20 
до 40 см и висина 18-25 мм.  
      Растојанието помеѓу парот на ленти 
„а”, зависи од најголемата дозволена 
брзина, што претставува временско 
минување од една секунда, односно две 
секунди. 
      Вибрациските ленти се поставуваат 
на местата каде што треба да се 
предупреди возачот, за брзина на возење 
според воспоставеното ограничување 
на брзината.  

 
 
 

 
 

 

     4. Вештачките  издадености се физички 
направи што се поставуваат пред 
зоната за смирување на сообраќајот, 
односно во станбените улици, обележани 
со сообраќајниот знак 315.1 („зона во 
која е ограничена брзината“) или со 
знакот 318.1 („подрачје на смирен 
сообраќај“), слика 9.54. 
 Издаденостите се поставуваат 
преку половината или по целата 
широчина на сообраќајната лента. 
 Ако се поставуваат во низа, 
меѓусебната оддалеченост на 
издаденостите може да изнесува од 20 
до 60 м, зависно од ситуацијата. 
 Зависно од ограничувањето на 
брзината, издаденостите се со следните 
димензии: 
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а) до 50 км/час, нивната ширина не 
треба да биде помала од 60 см, а 
висината не треба да преминува 3 см; 
б) до 40 км/час, нивната ширина не 
треба да биде помала од 90 см, а 
висината не треба да преминува 5 см; 
в) до 30 км/час, нивната ширина не 
треба да биде помала од 120 см, а 
висината не треба да преминува 7 см 
     Типот а) и б) треба да се изведува од 
модуларни елементи, од гума или 
пластични маси, а типот в) може да се 
изведува и од асфалтна маса. 

 
 
 
 

 

      5. Издигнатите површини се 
градежно изведени направи, наменети 
за присилно намалување на брзината.  
     Издигнатите површини се изведуваат 
поединечно или во низа на места каде 
што се наоѓа обележан пешачки премин 
(слика 9.55).   
      Висината на површината е 7 - 12 см, 
наклонот на приодните рампи изнесува 
1:10, а минималната должина е 1 м. 

      Секој од елементите за физичко смирување на сообраќајот треба 
да биде облежен со хоризонтални ознаки и со сообраќаен знак 
„нерамен коловоз„ (108.1).  
      Местата на кои се поставени елементите за смирување на 
сообраќајот треба да бидат соодветно осветлени.  

           
   

6. ТУРИСТИЧКИ ЗНАЦИ И ОСТАНАТА ТУРИСТИЧКА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Туристичките знаци и останатата туристичка сигнализација се 

наменети за известување на учесниците во сообраќајот за 
културните, историските, природните и туристичките знаменитости и 
останатите објекти и содржини во населените места. 

Туристички знаци на патиштата се: 
1. знаци за известување за културните, историските, 

природните и туристичките знаменитости; 
2. знаци за насочување кон културните, историските, 

природните и туристичките знаменитости; 
3. знаци за давање на туристички и други информации; 
Останатата туристичка сигнализација на патиштата ја 

сочинуваат: 
1. знаци за изразување на добредојде; 
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2. знаци за известување за насочување кон деловно-
трговските објекти и центри, важни објекти и содржини во населбите 
и останатите јавни простори (изложби, саеми), коишто поради 
својата намена привлекуваат поголем број посетители. 
 

На туристичките знаци можат да се наоѓаат имиња на 
туристички одредишта и симболи на поедини туристички објекти, 
односно имиња и симболи заедно. 

На знаците на останатата туристичка сигнализација можат   
да се наоѓаат имиња и симболи на одредишта на кои упатуваат 
знаците. 

 

 

Натписите на туристичките знаци и останатата туристичка 
сигнализација предвидени со овој правилник се испишуваат 
согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата. 
 

 

Туристичите знаци и останатата туристичка сигнализација 
кога се поставуваат на ист носач со сообраќајни знаци треба да 
бидат со истите ретрорефлектирачки својства. 
 

 

Туристичките знаци и останатата туристичка сигнализација се 
поставува во согласност со одредбите од членовите 79, 82 и 83 од 
овој правилник. 

Туристичките знаци и останатата туристичка сигнализација се 
поставува од десната страна покрај коловоз, во насока на движење 
на возилата. 

Туристичките знаци и останата туристичка сигнализација не 
се поставуваат помеѓу сообраќајни знаци пропишани со овој 
правилник, и со нив да се комбинираат или поставуваат на исто 
место. 
 

 

По исклучок од на член 84 став 3 од овој правилник, 
туристичките знаци можат доколку дозволуваат условите за 
поставување на сообраќајна сигнализација, да се постават заедно со 
сообраќајни знаци за известување и тоа на следниов начин: 

- како вметнато кафеаво поле, или 
- како посебен знак, на ист столб со сообраќајниот знак 

“патоказ“. 
 

 

Туристичките знаци и останатата туристичка сигнализација на 
државните и општинските патишта се поставуваат согласно 
одредбите од Законот за јавни патишта, со кој се пропишува 
поставувањето на сообраќајните знаци и сообраќајна сигнализација 
и опрема на јавните патишта. 

Графичкиот приказ на туристичките знаци и останата 
туристичка сигнализација дадена во овој правилник се приближни и 
се со известувачки карактер. 
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Туристички знаци за известување за културните, историските, 
природните и туристичките знаменитости се: 

 

(601) 
знак “табла за известување за културна 
знаменитост или објект“  
со натпис, симбол или ликовен приказ ја 
означува насоката и оддалеченоста до 
културната знаменитост или објект. 

 

(602) 
знак “табла за известување за историска 
знаменитост или објект“  
со натпис, симбол или ликовен приказ ја 
означува насоката оддалеченоста до 
историската знаменитост или објект. 

 

(603) знак “табла за известување за подрачје со 
природна знаменитост“  
со натпис, симбол или ликовен приказ го 
означува името, видот и насоката на свртување и 
оддалеченост до местото на кое се одвојува 
патот кој оди до знаменитоста на која се 
однесува знакот. 

 

(604) знак “табла за известување за туристичка 
знаменитост или објект“  
со натпис, симбол или ликовен приказ го 
означува името, видот и насоката и 
оддалеченост до туристичката знаменитост или 
објект. 

Туристичките знаци за известување имаат облик на 
правоаголник или квадрат.  

Туристичките знаци за известување содржат име, симбол или 
ликовен приказ на туристичкото одредиште и оддалеченост во 
километри до одредена знаменитост, објект или место од кое тргнува 
кон таа знаменитост.  

На туристичкиот знак може да се прикажат и детални 
објаснувања поврзани за туристичкото одредиште. 

Основна боја на туристичките знаци е кафеава, а рабовите се 
со бела боја.  

Вметнатите слики и натписи на туристичките знаци за 
известување се со бела боја, а симболите се, по правило со црна 
боја. 

Големината на туристичките знаци е согласно важечките 
македонски стандарди 

Големината на симболите и графичкиот приказ на 
туристичките знаци за известување треба да биде препознатлива и 
во соодветен размер на големината на туристичкиот знак. 
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            Туристичките патоказни знаци се знаци кои што ја означуваат 
насоката кон културните, историските, природните и туристичките 
знаменитости и објекти. 

Туристички патоказни знаци се: 

 

(605) знак “патоказна табла за 
насочување кон културните 
знаменитости или објекти“  
означува насока на движење до 
назначената знаменитост или 
објект. 

 

(606) 
знак “патоказна табла за 
насочување кон историска 
знаменитост или објект“  
означува насока на движење до 
назначената знаменитост или 
објект. 

 

(607) 
знак “патоказна табла за 
насочување кон природна 
знаменитост или објект“  
означува насока на движење до 
назначената знаменитост или 
објект. 

 

(608) 
знак “патоказна табла за 
насочување кон туристички 
објект во населено место“  
означува насока на движење до 
назначениот објект. 

 

(609) 
знак “патоказна табла за 
насочување кон јавен објект или 
простор кон кој се приоѓа од 
туристички пат“.  

 

(610) 
знак “патоказна табла за 
насочување кон авто камп“. 

Туристичкиот патоказен знак има облик на правоаголник на кој 
што има стрелка, едно поле со симбол и еден или два натписи, или 
натпис и оддалеченост.  

Положбата на стрелката и симболот на патоказниот знак се: 
- од лева страна на знакот кога се однесува на насока “право“ 

и “лево“, 
- од десна страна кога, се однесува на насока “десно“. 
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Туристичкиот патоказен знак има подлога со кафеава боја, 
вметнатите полиња, натписите и стрелките се со бела боја, а 
симболите се, по правило, со црна боја. 

Големината на страните на туристичките патоказни знаци, е 
согласно важечките македонски стандарди. 

Должината на туристичкиот патоказен знак се одредува 
според должината на натписот на знакот.  

По исклучок од став 5 на овој член, ако се поставува на ист 
столб со сообраќаен знак “патоказ“ (363 и 363.1), туристичкиот 
патоказен знак ја има должината на патоказот. 

Висината на буквите и големината на белото поле на 
симболот е квадратно, со големина согласно важечките македонски 
стандарди. 

 
 

Туристичките патоказни табли и патоказните паноа за 
сместувачки објекти ги означуваат приодите кон поединечните 
хотели, мотели и пансиони, во урбани зони и туристички населби. 

Туристички патоказни табли и патоказни паноа за сместувачки 
објекти се: 

 

(611) знак “патоказна табла за 
сместувачки објекти“  
означува поединечен хотел, мотел и 
пансион до кој оди патот на којшто 
патоказната табла упатува; 

 

 
 

(612) 
знак “патоказно пано за сместувачки 
објекти“  
означува насоки на коишто се наоѓаат 
хотели, мотели и пансиони коишто се 
назначени на паното; 

Туристичката патоказна табла за сместувачки објекти и 
пансиони има облик на правоаголник.  

Висината на буквите во туристичката патоказна табла, по 
правило е 14 cm.  

Големината на страните на патоказната табла (611), по 
правило е 30x100 cm.  

Кај туристичките патоказни табли со повеке патокази, 
должината се одредува по најдолгиот натпис, т.е. име на хотел. 

Знакот “патоказно пано за сместувачки објекти“ (612) е со 
квадратен или правоаголен облик со максимална големина утврдена 
со важечките македонски стандарди.  

Основната боја на патоказните табли и паноа е бела, 
натписите и стрелките се со црна боја, а рабовите и останатите 
линии се кафеави. 
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На горниот дел на туристичката патоказна табла со 
поединечни патокази со големи букви се пишува видот на 
сместувачкиот објект, а под него се испишуваат имињата со симбол 
за категорија на хотелот, апартхотелот или пансионот.  

Полето на кое стои натписот е за половина поголемо од 
полето за патокази кои се наоѓаат под него.  

Положбата на стрелките кои ја означуваат насоката на 
движење на патоказот и патоказните табли треба да одговара на 
положбата на сообраќајницата на теренот. 

 

 
 

 

Симболите на знаците за известување: “информација“ (332),  
“марина“ (334), “уреден терен за излетници“ (335), “терен за 
кампување со шатори“ (336.1), “терен за кампување со приколки“ 
(336.2), “терен за кампување со возила“ (336.3), “планинарски дом“ 
(337) “хотел или мотел“ (340) и “ресторан“ (341), може да се 
употребат на знаците за давање на туристички информации. 

 

 

Знаци за давање на туристички информации се: 
 

 

 
 

знак “туристичка информација за одредена 
понуда“ (613), упатува на места на кои можат да се 
добијат одредени туристички понуди; 

 

знак “туристичко-информативна табла“ (614), се 
поставува на одморалишта и други простори 
покрај патот кои се наменети за одмарање, а на 
учесниците во сообраќајот им се дава детална 
информација во врска со туризмот во населеното 
место, подрачјето или општината во која се наоѓа. 

 

Знакот “туристичка информација за одредена понуда“ (613) е 
со правоаголен или квадратен облик со големина согласно 
важечките македонски стандарди.  

Основата на знакот  од став 1 на овој член е со кафеава боја, 
а на вметнатите бели полиња се симболите и буквите со црна боја.  

Дополнителната табла е бела со црни букви. 
 

 

Знакот “туристичко-информативна табла“ (614) е со 
правоаголен облик, со големина согласно важечките македонски 
стандарди.  

Со знакот од став 1 од овој член, по правило се поставува и 
знакот “туристичка информација“ (332).  

Туристичката информативна табла има основна подлога со 
кафеава боја. 
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Туристичките знаци за изразување добредојде на влез во 
државата, општината, туристичкото крајбрежје или град, се: 

 

знак “добредојдовте во Република Македонија“ (615), 
на учесниците во патниот сообраќај се изразува 
добредојде непосредно по влезот на територија на 
Република Македонија; 

 

знак “довидување“ (616), на учесниците во патниот 
сообраќај непосредно пред излезот од територијата 
на Република Македонија, се изразува поздрав со 
зборот “довидување“; 

 

знак “добредојдовте на туристичката ривиера“ (617), 
на учесниците во патниот сообраќај се изразува 
добредојде на влезот на подрачјето на ривиерата на 
езерските брегови; 

 

знак “добредојдовте во град“ (618), на учесниците во 
патниот сообраќај се изразува добредојде на 
подрачје на Градот; 

 

знак “добредојдовте во општината“ (619), на 
учесниците во патниот сообраќај се изразува 
добредојде на подрачје на општината; 

Знаците за изразување на добредојде се со правоаголен или 
квадратен облик.  

Најголемите дозволени димензии на знаците: „добредојдовте 
во Република Македонија“ (615), „довидување“ (616), „добредојдовте 
на туристичката ривиера“ (617), „добредојдовте во град“ (618) и 
„добредојдовте во општината“ (619), се со големина согласно 
македонските стандарди. 

Знаците за изразување на добредојде имаат основа со бела 
боја со кафеав раб, а натписите, симболите и сликовитите прикази 
во повеќе бои. 

 
 

Патоказите за известување и таблите за известување се 
знаци кои упатуваат кон деловно-трговските центри и зони, поважни 
објекти и содржини во населените места (музеи, театри, железнички 
станици, гаражи, болници, брза помош, амбуланта и др.) и 
известуваат за одржување на изложби, саеми и друго. 

Патоказите за известивање и таблите за известување се: 
 

 
 

знакот “патоказ за известување“ (620),  
упатува на деловно-трговски центар или 
објект во населено место; 
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знакот “табла за известување“ (621),  
известува за деловно-трговските центри 
и содржини во населено место или за 
одржување на изложби или саеми. 

Патоказите за известување се со правоаголен облик со 
димензии согласно македонските стандарди. 

Таблите за известување се со правоаголен облик со големина 
согласно македонските стандарди.  

Основата на таблите за известување е со црна боја со жолт 
натпис и раб. 

Во знакот за известување освен називот (името) може да стои 
и симболот на објектот или содржината која се означува. 

Таблата за известување содржи назив (име), симбол и 
сликовит приказ (план на објектот). 

 
 

Член  7. ПОСТАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И 
СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА НА ПАТИШТАТА 

101 Сообраќајните знаци на вонградските патишта се 
поставуваат на висина од 1,2 до 1,4 м, освен знаците 247 
(„кружен тек“), 248.1 и 248.2 („задолжително обиколување“) 
кога се поставуваат на разделен остров,  а знаците 357 
(„река“), 384.1 („број на меѓународен пат“), 384.2 („број на 
автопат“), 384.3 („број на магистрален пат“), 384.4 („број на 
регионален пат“), 385.1 („ознака на делница од магистрален 
пат“), 385.2 („ознака на делница од регионален пат“) и 385.3 
(„километарска ознака на автопат“) се поставуваат на висина 
80 - 120 см.  
 Сообраќајните знаци во населбите, кои се 
поставуваат покрај коловозот, се поставуваат на висина 0,30-
2,20 м, а сообраќајните знаци кои се поставуваат над 
коловозот, се поставуваат на висина од минимум 4,5 м,  а по 
исклучок кога тоа го бараат сообраќајните услови и 
околоности и на поголема висина. 
 Висината од ставовите 1 и 2 на овој член се смета од 
површината на коловозот до долниот раб на сообраќајниот 
знак, а ако сообраќајиот знак се поставува заедно со 
дополнителна табла, се смета до долниот раб на 
дополнителната табла.  

Висината и положбата на сообраќајниот знак треба да 
бидат такви, што не го загрозуваат движењето на пешаците, 
и пешаците и возилата да не ги заклонуваат. 

 102 Заради подобра воочливост, сообраќајните знаци 
може да се поставуваат на контрастни табли со бела боја со 
испишување на текстот што го појаснува знакот. 
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 103 На ист столб не треба да се поставуваат повеќе од два 
сообраќајни знака.  
 Знакот 115 („работи на патот“) и знаците 235 
(„ограничување на брзината“), 233 („забрана за престигнување“), 
245 до 245.5 („задолжителна насока“), кај времената регулација 
на сообраќајот можат да бидат поставени на подлошка и 
издигнати најмалку 0,30 м над површината на коловозот. 
 Столбовите на кои се поставуваат знаци со кои се 
означуваат времени работи и сл. (времена регулација), треба 
да бидат обоени со наизменични полиња од црвена и бела 
боја, така што полињата се широки по 25 см. 
 Знакот 375 („табла за означување назив на улица“) 
може да се постави и на градежен објект (зграда) покрај патот.  

104  Столбот на сообраќајниот знак се поставува, по 
правило, најмногу 2 м од работ на коловозот.  

Хоризонталното растојание помеѓу работ на коловозот 
и најблискиот раб на сообраќајниот знак треба да изнесува 
најмалку 0,30 м. 

105 Сообраќајниот знак, по исклучок од членовите 101, 
102, 103 и 104 од овој правилник, може да биде поставен:  
 1) на конзолен носач, ако е подобро воочлив за 
учесниците во сообраќајот, 
 2) на семафорски столб, и тоа:  

- знакот 201 („крстосување со пат со првенство на 
минување“); 

- знакот 202 („задолжително запирање“); 
- знакот 205 („забрана на сообраќајот во една насока“); 
-знаците 245, 245.1, 245.2, 245.3, 245.4 и 245.5 
(„задолжителна насока“); 

- знакот 247 („кружен тек на сообраќајот“); 
- знаците 332 и 332.1 („пат со еднонасочен сообраќај“); 
- знакот 306 („пат со првенство на минување“), 
- знаците 363 и 363.1 („патоказ“),  
- знакот 364 (патоказ за „аеродром“), 
- знаците 365, 365.1 и 365.2 („патоказ за обиколување“), 
- знакот 375 („табла за означување назив на улица“) и 

 3) на останати столбови покрај патот (на пр. столбови 
за јавна расвета).  

 
 

Член 7.1. Знаци за опасност 

 106  Знаците за опасност надвор од населбите се 
поставуваат, на оддалеченост од 150 до 250 м пред опасното 
место на патот.  
 Знаците од ставот 1 на овој член може да се 
поставуваат и на оддалеченост помала од 150 м пред 
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опасното место на патот, ако тоа го бараат околностите на 
делот од патот на кој се поставува знакот.  

На барање на безбедноста на сообраќајот, особено 
брзината со која возилата се движат или непрегледноста на 
патот, знаците за опасност се поставуваат на оддалеченост 
помала од 150 м или на поголема од 250 м пред опасното 
место на патот.  
 Кон знаците за опасност што се поставени на 
оддалеченост помала од 150 м или на поголема од 250 м, 
треба да бидат придружени и дополнителни табли на кои се 
означува оддалеченоста од опасното место заради кое се 
поставуваат тие знаци.  
 На патиштата што не се прегледни или на кои е 
дозволена поголема брзина на возење, како и во случаи кога 
постои опасност возачот ненадејно и неподготвено да наиде 
на опасно место на патот, меѓу знакот за опасност поставен 
на оддалеченост од ставовите 1 и 2 на овој член и тоа опасно 
место на патот, се поставува еден или повеќе исти знаци на 
кои се поставуваат и дополнителни табли со ознака на 
оддалеченоста до опасното место. 

 107 Привремените опасности на патот, знакот 115 („работи 
на патот“), 111.1 и 111.2 („одронување на камења“) и други се 
означуваат со сообраќајни знаци што се предвидени со овој 
правилник за означување на трајни опасности од ист вид. 

 108 Од начинот на поставување на знаците за опасност 
отстапува начинот на поставување на следните знаци:  
 1) знакот 115 („работи на патот“) се поставува непосредно 
пред местата на кои се изведуваат работи, а покрај него се 
поставува посебен браник кој ноќе и во услови на намалена 
видливост треба да има пропишан светлосен знак;  
 2) знакот 118 („сообраќај во две насоки“) се поставува 
на местото на кое почнува сообраќајот во две насоки, а 
според потреба, се поставува и на дел од патот на кој се 
одвива сообраќајот  во двете насоки;  
 3) знакот 102 („крстосување на патишта со иста 
важност“) се постаува на вонградски патишта;  
 4) знаците 105 („крстосување со спореден пат под 
прав агол“), 105.1 („спојување со според пат под прав агол од 
лева страна“), 105.2 („спојување со според пат под прав агол 
од десна страна“), 105.3 („спојување со според пат под остер 
агол од лева страна“) и 105.4 („спојување со според пат под 
остер агол од десна страна“), треба да се постават само ако 
на споредниот пат што се крстосува со патот со првенство на 
минување, пред крстосувањето, се постави знакот 201 
(„крстосување со пат со првенство на минување“) или знакот 
202 („задолжително запирање“);  
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 5) знакот 130 („трамвајска пруга“) се поставува, 
надвор од населбите, а по исклучок може да се постави и на 
патишта во населба ако тоа го бара безбедноста на 
сообраќајот;  
 6) знаците 138 и 139 („Андреин крст“) се поставува 
само на премините на пат преку железничка пруга во ниво, 
кои се целосно незаштитени, или кои се заштитени само со 
уреди за давање светлосни и звучни знаци, без браници или 
полубраници, и тоа на оддалеченост од 5 м од најблиската 
железничка  шина, а ако околностите тоа го бараат, и на 
помала, односно поголема оддалеченост, но не поблиску од 
3 м, односно не подалеку од 10 м од железничката шина.  
 Ако преминот на патот преку железничката пруга во 
ниво е заштитен со уреди за давање светлосни знаци, знакот 
„Андреин крст“ се поставува на истиот столб, и тоа над 
светлосните знаци.  

Знакот „Андреин крст“ треба да биде воочлив на патот 
на кој е поставен од оддалеченост најмалку  50 м;  
 7) знакот 140 („приближување кон премин на пат преку 
железничка пруга со браници или полубраници“) и знакот 141 
(„приближување кон премин на пат преку железничка пруга 
без браници или полубраници“) се поставуваат така што 
знакот во облик на правоаголник со три коси линии и со 
соодветниот знак за опасност се поставува на 240 м пред 
местото на крстосување на патот и железничката пруга во 
ниво, знакот со две коси линии на 160 м, а знакот со една коса 
линија на 80 м пред местото на крстосување на патот и 
железничката пруга во ниво. 
 Пониската страна на косите линии е поблиску до 
коловозот.  

Знакот за опасност може да биде поставен и над 
знакот во облик на правоаголник што се поставува на 80 м од 
преминот на патот преку железничка пруга во ниво. 

 
 

Член 7.2. Знаци за изречни наредби 

 109 Знаците за изречни наредби се поставуваат 
непосредно на места, на кои за учесниците во сообраќајот, 
почнува обврската да ги почитуваат наредбите изразени со 
сообраќајниот знак.  
 Ако заради слаба прегледност на патот, или од други 
безбедносни  причини, учесниците во сообраќајот треба да 
бидат однапред известени за изречната наредба, знакот за 
изречна наредба може да биде поставен и на соодветна 
оддалеченост од местото од кое важи наредбата.  
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 Кон знаците за изречни. наредби, кои според 
одредбата од став 2 на овој член се поставуваат на одредена 
оддалеченост од местото на кое е поставен знакот за 
изречна наредба и од кое важи, треба да се додадат  
дополнителни табли со назнака на оддалеченоста од 
местото од кое важи наредбата. 

 110 Знаците за изречни наредби треба повторно да се 
поставуваат после секое крстосување со друг пат, ако 
изречената наредба важи и после таквото крстосување.  
 Изречната наредба изразена со знак за забрана и 
ограничување, или со знак за обврска што е поставен на 
влезот во населба на ист столб на кој е поставен и знакот за 
обележување на населено место, важи на подрачјето на 
целата населба ако на одделни патишта или делови од патот 
во населбата не е изразена друга наредба со друг 
сообраќаен знак.  
 Наредбата од став 2 на овој член се однесува и на 
сообраќајни патни објекти (тунели, мостови, и сл.). 

 111 За означување на изречни наредби што важат само за 
одредено време во текот на денот или само во одредени 
денови, на патот може да се постават и сообраќајни знаци 
што се изработени така, што да симболите и дополнителните 
табли со кои е одредено нивното значење, се воочливи само 
во времето за кое важи изречната наредба изразена со 
знакот.   

 112 Од начинот на поставување на знаците за изречни. 
наредби отстапува начинот за поставување на овие знаци и 
тоа: 
 1) знакот 202 („задолжително запирање“) се поставува, 
на место на кое возилата треба да запрат за да ги пропуштат 
возилата кои се движат по патот со првенство на минување, 
како и на места на кои возилата треба да запрат за да ги 
пропуштат возилата што се движат по пруга. Кон знакот 202 
се додава напречна линија на коловозот што означува линија 
пред која возилото треба да запре;  
 2) знакот 203 („првенство на минување за возила од 
спротивна насока“) се поставува на место од кое не може да 
се види дел од патот на кој се однесува забраната; 
 3) знакот 236 („забрана за запирање и паркирање“) и 
знакот 237 („забрана за паркирање“) може да имаат 
дополнителна табла со вцртана стрелка што се поставува 
под знакот, напоредно со должината на оската на патот, а 
која упатува на тоа дека забраната односно ограничувањето, 
означено со сообраќајниот знак, се однесува само на делот 
на патот што се протега во насока означена со стрелката и 
на оддалеченост што е означена кон стрелката; 
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 4) знаците 245, 245.1, 245.2, 245.3, 245.4 и 245.5 
(„задолжителна насока“) се поставуваат на крстосници;  
 5) знакот 248.2 („задолжително обиколување од десна 
страна“), знакот 248.1 („задолжително обиколување од лева 
страна“), знакот 321 („дозволено обиколување“) и знакот 247 
(„кружен тек на сообраќајот“) се поставуваат на врвот или на 
работ на пешачкиот остров односно на островот за 
насочување на сообраќајот, или пред другите објекти на 
коловозот на патот. 

 
 

Член 7.3. Знаци за известување 

 113 Знаците за известување се поставуваат така што на 
учесниците во сообраќајот им се даваат претходни 
известувања, известувања за престројување, известувања за 
свртување, известување за насоката на движење, како и за 
означување на објектите, теренот, улицата или деловите од 
патот на кои се однесуваат.   
 Ако објектот или теренот на кој се однесува знакот за 
известување не се наоѓа на патот на кој знакот е поставен, 
потребното известување може да биде поставено на 
дополнителна табла или на самиот знак, така што на 
учениците во сообраќајот им се овозможува лесно и брзо 
пронаоѓање на објектот, односно теренот на кој знакот се 
однесува. 

 114 Од начинот на поставување на знаците за известување 
отстапува начинот на поставување на следните знаци:  
 - знакот 301 („првенство на минување спрема 
возилата од спротивна насока“) се поставува пред 
стеснетиот дел од патот, а на спротивната страна на 
стеснатиот дел од патот се поставува знакот 208 („првенство 
на минување за возила од спротивна насока“);  
 - знакот 302.1 („обележан пешачки премин“), знакот 
302.2 („обележан премин за велосипедска патека“) и знакот 
304 (подземен или надземен пешачки премин) се 
поставуваат само непосредно пред обележаниот пешачки 
премин или премин, односно над нив; 
 - знаците 332 и 332.1 („пат со еднонасочен сообраќај“) 
се поставуваат по должината на патот за еднонасочен 
сообраќај, и тоа на местата, на кои на  возачот кој се движи 
по патот, односно кој влегува во еднонасочен пат, потребно 
е да му се даде известување за еднонасочниот сообраќај;   
 - знакот 332 се поставува така што стрелката е под 
прав агол во однос на надолжната оска на патот, а знакот 
332.1 со паралелна стрелка во однос на надолжната оска на 
патот; 
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 - знакот 306 („пат со првенство на минување“) се 
поставува на главни сообраќајници во населби и на приоди 
во населбите пред крстосување;   

- знакот 310 („престанок на забраната за престигнување 
на сите возила на моторен погон, освен на мопеди“), знакот 
311 (престанок на забраната за престигнување на товарни 
автомобили), знаците 308 и 309 (престанок на ограничувањето 
на брзината и престанок за најмалата дозволена брзина) и 
знакот 312 (престанок на забраната за давање звучни сигнали) 
се постауваат на места на патот на кои престанува да важи 
соодветната забрана изразена со сообраќајните знаци на тој пат;  
 - знакот  313 („престанок за сите забрани“) се поставува 
на места на патот на кои престануваат да важат сите забрани 
изразени со сообраќајните знаци на тој пат; 

- знакот 330 („стојалиште за автобуси“), знакот 331 
(„трамвајско стојалиште“) и знакот 346 („такси“) се поставува 
на предниот дел на стојалиштето односно на делот од 
стојалиштето што е паралелен со надолжната оска на патот, 
во насоката на движење;  
 - знакот 360 („назив на населено место“) и 361 
(„завршеток на населеното место“) се поставува на местото 
на влез во населбата, и означува од кое место треба да се 
применуваат прописите на сообраќајот во населби; 
 - знаците 363 и 363.1 („патоказ“) се поставува на 
крстосница, на местото на кое почнува патот на кој се 
однесува знакот;  
 - знакот 355 („насока за движење на возилата што 
имаат намера да свртат налево на крстосница на која 
свртувањето налево е забрането“), се поставува на првата 
крстосница  пред онаа на која возилото сака да сврти налево, 
а на која свртувањето налево е забрането; 
 - знакот 375 („табла за означување називот на улици“) 
се поставува на крстосница; 
 - знакот 384.1 („број на меѓународен пат“), знакот 384.2 
(„број на автопат“), 384.3 („број на магистрален пат“) и 384.4 
(„број на регионален пат“), кога се поставуваат како посебни 
знаци, можат да бидат поставени под или над другите 
сообраќајни знаци; 
 - знакот 385.1 („ознака на делница од магистрален 
пат“) и знакот 385.2 („ознака на делница од регионален пат“) 
се поставуваат од едната страна на патот со две лица на 
знакот; 

- знакот 389 („излез од автопат“) се поставува кога 
сообраќајната лента за излез од автопатот е помала од 
пропишаната должина, и на крајот на автопатот или брзиот 
пат.  
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 Поставувањето на знаците од став 1 на овој член не 
влијае врз обврската за поставување на соодветни знаци за 
забрана и на знаци за обврска на места на кои возилата од 
другите патишта влегуваат на пат со еднонасочен сообраќај. 

 
 

Член 7.4. Знаци за известување и водење на сообраќајот 

 115 Известувањето на учесниците во сообраќајот со знаци 
за известување и водење на сообраќајот во зоната на 
крстосување се спроведува во четири степени. 

Зависно од видот на патот, геометриското 
обликување на крстосувањата, како и оддалеченоста на две 
соседни крстосници, може да се изостави или да се додаде 
еден од степените. 

 116 Степените за известување од член 105 се: „претходно 
известување”, „известување за престројување”, „известување 
за свртување” и „потврдно известување”.   

 117 На автопатишта и на патишта со крстосувања во 
повеќе нивоа, треба да се постават сите четири степени на 
известување, со тоа што во вториот степен знакот се 
поставува на портал, односно на полупортал. 

На магистралните патишта секогаш треба да се 
постави првиот, третиот и четвртиот степен, а вториот се 
поставува ако патот е со повеќе сообраќајни ленти. 

На регионалните патишта треба да се постави првиот 
и третиот, а на локалните патишта најмалку третиот степен 
за известување. 

 118 Симболите на знаците за „престројување на возила“ 
(366 и 366.1), „сообраќајната лента наменета за одреден вид 
возила“ (378.1 и 378.2), „предзнакот за затворање на 
сообраќајна лента“ (381.1 и 381.2), „затворање на сообраќајна 
лента“ (382.1 и 382.2) и „предзнакот за пренасочување на 
сообраќајот на пат со одделени коловозни ленти“ (383.1, 
383.2, 383.3 и 383.4), треба да одговараат на вистинскиот 
број на сообраќајни ленти и на начинот на престројување на 
нив.  

 119 Од начинот на поставување на знаците за 
известување и водење на сообраќајот отстапува начинот на 
поставување на следните знаци: 

- знаците 401.1, 401.2 и 401.3 („крстосница“) и 402 
(„крстосница со кружен облик“) се поставуваат на 
оддалеченост од најмалку 150 м пред крстосницата на која 
се однесува;  

- знакот 404 („патоказна табла“) се поставува на 
крстосница, на место на кое започнува патот за кој знакот се 
однесува;  
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- знаците 410.1 и 410.2 („патоказ на портал над една 
сообраќајна лента“), 410.3 и 410.4 („патоказ на портал над 
две сообраќајни ленти“) и знакот 411 („патоказ за 
престројување над сообраќајните ленти - на портал“) се 
поставуваат на приоди и во зони на крстосување во повеќе 
нивоа, на два автопата, на места на кои почнува лентата за 
забавување на возилата; 

- знакот 412 („потврда на насоката“) се поставува на 
оддалеченост од најмногу 500 м од последниот приклучок;  

- знакот 413 („табла за означување на излез“) се 
поставува на врвот на разделниот остров; 

 
 

Член 7.5. Ознаки на коловозот 

 120 Напречните неиспрекинати линии за запирање на 
возилата на крстосници треба да бидат повлечени така што 
возачот на запреното возило има доволен преглед на 
сообраќајот на возила и пешаци преку крстосницата и 
другите патишта што се крстосуваат, (слика 8.11).  

Напречните испрекинати линии на крстосница, кои 
означуваат крстосување на пат со првенство на минување 
(слика 8.12 и 8.13) треба да бидат повлечени така што да ги 
задоволуваат условите од ставот 1 од овој член, предвиден 
за напречни неиспрекинати линии. 

 
 
Член 7.6. Светлосни сообраќајни знаци 

 121 Светлосните сообраќајни знаци за управување на 
сообраќајот на крстосници, кои се поставуваат на столб 
покрај коловозот, треба да бидат поставени на висина од 2 
до 3,5 м над површината на коловозот.  

На столбот на кој се наоѓа светлосниот знак од став 1 
на овој член, може да се постави и светлосен сообраќаен знак 
на помала висина и со помали светла.  

Ако светлосните знаци се поставуваат така што висат 
над коловозот, долниот раб на светлосниот знак не треба да 
биде на помала висина од 4,5 м, ниту на поголема од 5,5 м 
над коловозот.  

 122 
 
 
 
 
 
 
 

 

На приодите на крстосница надвор од населено место, 
на која се поставени светлосни знаци за управување на 
сообраќајот, треба да се постават сообраќајни знаци што 
означуваат „наидување на сообраќајни светлосни знаци“ 
(121.1 или 121.2), „крстосници“ (401.1, 401.2, 401.3 или 402), 
„забрана за престигнување на сите возила на моторен погон, 
освен на моторцикли без приколка и мопеди“ (233) и 
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„ограничување на брзината“ (235), ако дозволената брзина на 
возење е над 60 км/час.  

Оддалеченоста на сообраќајните знаци од крстосницата 
зависи од дозволената брзина на возење во вистинската 
ситуација.  

Знаците од став 1 на овој член се поставуваат според 
приложената табела. 
 

Приодна брзина кон  
крстосници (км/час) 

50       
км/час 

60     
км/час 

70    
км/час 

>70   
км/час 

Сообраќаен знак 
Оддалеченост од СТОП линијата 

1 2 3 4 

121.1, 121.2, 235 - - 160 160 

233 100 150 160 200 

401.1, 401.2, 401.3 
или 402 

150 150 200 250 

121.1 или 121.2 100 - 250 300 
 

 
 
Член 7.7. Дополнителни табли 

 123 
 

Дополнителните табли се поставуваат заедно со 
сообраќајните знаци на кои се однесуваат, и тоа под долниот 
раб на сообраќајниот знак. 

Исклучок од одредбата од став 1 на овој член, на 
автопатишта и магистрални патишта, дополнителните табли 
може да бидат поставени и над горниот раб на сообраќајниот 
знак.  

 

 124 
 

Дополнителните табли 520 и 521 се од привремена 
важност, и се поставуваат за време на извршување на работи 
за одржување на патот (чистење на снег и исцртување на 
ознаки на коловозот).  

Дополнителната табла 507 е од привремена важност, 
и се поставува во случај на тешка сообраќајна незгода кога 
се воведува времена регулација на сообраќајот.  

Дополнителната табла ја поставува правно лице кое 
го одржува патот или сообраќајната полиција за време на 
полицискиот или судскиот увид. 

Дополнителните табли треба да се отстранат после 
престанувањето на причините заради кои се поставени.  

Знаците што привремено ги поставува полицијата при 
управување и контрола на сообраќајот, не можат да бидат со 
дијаметар помал од 60 см. 
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Член 7.8. Сообраќајна опрема на патиштата 

 125 Столбчињата за покажување на насоката, се 
поставуваат на оддалеченост од 0,75 м од надворешниот раб 
на коловозот, покрај коловозот на растојание од 50 м кога е 
патот е во правец, односно 12 м (25 м), кога патот е во 
кривина, зависно од карактеристиките на радиусот на 
кривината, односно според прикажаната табела:  
 

 

Во тунели и галерии, столпчињата за покажување на 
насоката се поставуваат на растојание од 20 м кога тунелот 
или галеријата е во правец, односно на растојание од 10 м во 
кривина, и на првите 100 метри на тунелот или галеријата. 
 Кога покрај коловозот е поставена безбедносна 
ограда, на неа се поставува рефлектирачка ознака на 
соодветно растојание како столбчињата за насочување.  
 Стаповите за снег се поставуваат покрај работ на 
коловозот каде што се поставени столбчињата за 
насочување, и тоа од левата страна на столбчињата во 
насока на возењето, со што нема да биде засолнат 
рефлектирачкиот дел од столбчето. 
 Стапот за снег треба да се постави пред и на 
завршетокот на безбедносната ограда. 
 Таблите 9.10 и 9.11 („табли за означување на препреки 
на патот на лева и десна страна“), 9.12, 9.13, 9.14 и 9.15 
(„табла за означување препреки на патот и остра кривина на 
патот со насока на насочување надесно и налево“) се 
поставуваат на местото на кое започнува острата кривина и 
во самата кривина. 

ХОРИЗОНТАЛНА КРИВИНА ВЕРТИКАЛНА КРИВИНА 

Радиус на 
кривината 

Растојание на 
столпчињата 

за 
насочување 
во кривина 

Радиус на 
кривината 

Растојание 
на 

столпчињата 
за 

насочување 
во кривина 

≤ 100 м 10 м ≤ 250 м 10 м 

100 – 300 м 15 м 250 – 800 м 15 м 

300 – 400 м 20 м 800 – 1500м 20 м 

400 – 500 м 30 м 1500 – 3000 м 30 м 

≥ 500 м 50 м > 3000 м 50 м 

 126 На браниците, црвеното трепкачко светло се поставува 
на средина од браникот, додека на полубраникот – на крајот 
од полубраникот. 
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 Дијаметарот на кругот на трепкачкото светло изнесува 
најмалку 210 мм. 

 127 Опремата, знаците и ознаките за означување работи, 
препреки и оштетувања на коловозот, како и опремата за 
водење и насочување на сообраќајот во зона на работи на 
патот, препреки и оштетувања на коловозот се поставува врз 
основа на сообраќаен проект. 

 
 

Член  7.9. Туристички знаци и сигнализација 

 128 Туристичките знаци и останатата сигнализација за 
известување можат да се поставуваат на места и положба да 
не: 

- ги попречуваат поставените сообраќајни знаци; 
- го одвлекуваат вниманието на возачите од постоечките 

сообраќајни знаци и 
- го загрозуваат движењето на пешаците. 
Туристичките знаци се поставуваат во близина на 

туристичка знаменитост на која се однесуваат, на последната 
крстосница на јавниот пат со пристапниот пат кој оди до 
назначеното одредиште. За културните, природните, историските 
и туристичките знаменитости од посебен интерес, знаците 
можат да се постават со почеток од најблиската поважна 
крстосница на државен или општински пат. 

 129 Пред крстосницата од која се одвојува патот кој оди 
кон туристичката знаменитост се поставува само една 
туристичка табла за известување. 

Туристичката табла за известување се поставува: 
- на автопатиштата и експресните патишта од 500 m 

до 1500 m пред првиот најавен знак кој се однесува на 
крстосувањето; 

- на магистралните и регионалните патишта вон 
населено место, по правило, на оддалеченост најмалку 250 
метри од првиот сообраќаен знак со кој се врши известување 
за насоката на возење во крстосницата и 

- на општинските патишта вон населено место, по 
правило, на оддалеченост најмалку 150 метри пред првиот 
сообраќаен знак, кој известува за насоката на возење во 
крстосницата, а на патиштата во населено место по правило 
на оддалеченост најмалку 100 метри пред крстосувањето. 

Под туристичката табла за известување може да се 
постави дополнителна табла со испишување на името на 
излезот и оддалеченоста во km. 

Туристичката знаменитост на која се однесува 
таблата за известување, по правило, е оддалечена до 30 km 
од местото на одвојување на патот кој оди до неа. 
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Ако за истото крстосување се просторно поврзани 
повеќе знаменитости од исти ранг, на туристичката табла за 
известување може да бидат назначени повеќе знаменитости. 

 130 
 

Туристичките патоказни знаци (605), (606), (607) и 
(608), по правило, се поставуваат на патот каде 
предупредуваат на важна туристичка знаменитост кога е 
сообраќајот кон одредиштето значителен или е патната 
врска која оди од главниот пат до одредиштето тешко 
воочлива. 

Туристичките знаци за насочување кон културните 
(605), историските (606), природните (607) и туристичките 
(608) знаменитости и други јавни објекти во подрачјето на 
знаменитоста во населено место смеат да се поставуваат во 
подрачјето односно населеното место, по правило на 
оддалеченост најмалку 30 метри пред првиот сообраќаен 
знак за известување којшто известува за насоката на возење 
во крстосницата. 

На стопански објекти и установи (забавен парк, 
излетнички ресторан, подрачје на уметничка дејност и др.) 
може да се предупреди со патоказен знак (609) само кога 
содржината има и културно значење и е прилагодена на 
туризам и привлекува одреден туристички промет. 

 131 Патокази за хотели, мотели и пансиони (611) се 
поставуват на места каде што постои потешкотија во избор 
на насока на движење кон нив. 

Ако во населеното место постојат повеке хотели и 
мотели, означувањето се изведува така да на таблата (612) 
можат да се испишуваат повеќето од хотелите.  

Поголем број на различни хотели се означува со низ 
од поединечни патокази за хотелите кои меѓусебно се 
раздвојуваат со помош на линии или со помош на слободен 
меѓупростор. 

Туристичките знаци за давање на туристички и други 
(останати) информации (613) и (614) се поставуваат на 
површини кои не се наменети за сообраќај, и при тоа не се 
попречува движењето на пешаците. 

Патоказите за известување и таблите за известување 
(620) и (621) можат да се поставуваат на патиштата во 
населените места, по правило, на оддалеченост најмалку 
100 m пред крстосницата. 

 132 На автопатиштата можат да се поствуваат само 
туристички знаци за известување (601), (602), (603) и (604) и 
знаците за изразување добредојде во државата (615) и (616). 

 133 На автопатиштата можат да се постават само 
туристички знаци за известување кои се однесуваат на: 
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- градовите и објектите од пописот на светски културни 
и историски богатства, 

- издвоени објекти на културно и историско богатство 
од најголем меѓународен и национален ранг, 

- национални паркови, 
- геотермални извори (бањи), 
- спортски центри. 
Туристичките знаци за известување се поставуваат на 

автопатиштата кога знаменитостите и објектите од став 1 на 
овој член се видливи од автопатот, во чија што близина 
поминува автопатот или до кои оди пат кој што се одвојува 
од автопатот. 

Туристичките знаци за известување на автопат не 
треба да се поставуваат блиску помеѓу себе.  

Меѓусебната оддалеченост на два туристички знаци 
за известување изнесува најмалку 500 m.  

Кога се излегува кон повеќе туристички содржини на 
иста крстосница од автопат сите содржини можат да се 
испишат на еден знак. 
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20. НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК – КУЛТУРА, ЕТИКА И   
      ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕОДГОВОРНО УЧЕСТВО  
      ВО СООБРАЌАЈОТ 

 
Стручните лица ангажирани во автошколите имаат за  задача да 

ги оспособат кандидатите за возачи за вешто и правилно управување 
на моторно возило, да ги научат сообраќајните правила и прописи, но 
и да ги научат на ред, дисциплина, култура и етика во сообраќајот. Од 
друга страна, стручните лица ангажирани во испитните центри треба 
да обезбедат гаранција дека кандидатите за возачи поседуваат знаење, 
квалитет и одговорност да се стекнат со право за управување на 
моторно возило. 

Да се создат квалитетни и одговорни возачи на моторни возила 
е комплексна работа. На сообраќајот не му требаат само возачи кои 
вешто управуваат со моторно возило и возачи кои ги знаат сообраќајните 
правила и прописи, туку пред сѐ и над сѐ, на сообраќајот му се потребни  
возачи кои ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Согласно 
тоа, важно е да се потенцира дека стручните лица во автошколите 
имаат тешка и комплексна задача – да создадат општествено одговорни 
возачи. 

Под општествено одговорен возач се подразбира возач кој вешто 
управува моторно возило, ги знае и ги почитува сообраќајните правила 
и прописи и ја почитува поставената сообраќајна сигнализација,  
секогаш и секаде. Општествено одговорен возач е возач кој се грижи 
за својата безбедност, но и за безбедноста на другите учесници во 
сообраќајот, возач кој секојдневно демонстрира високо ниво на 
одговорност, култура, почит и толерантност кон сите групи учесници во 
сообраќајот. 

За таа цел, возачот инструктор, покрај основните задачи, има 
лична, професионална и морална одговорност да го информира и 
едуцира кандидатот за возач за сериозноста на предизвикот да се 
управува со моторно возило. Идниот возач мора да биде свесен за 
можните последици од неодговорното однесување во сообраќајот. 
Кандидатот за возач мора да знае дека возачката дозвола – правото за 
управување со моторно возило, претставува доверена одговорност од 
семејството, од  општеството и од надлежните органи. Тоа значи дека  
семејството, општеството, надлежните органи, во него препознаваат 
личност која е зрела, свесна и совесна, односно личност која знае да 
го вреднува животот и позитивните вредности во општеството. Да се 
учествува во сообраќајот како возач, значи да се манифестира 
одговорност и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи,  
секаде и секогаш, без никакви изговори, оправдувања или отстапувања.  

 Да се изгради соодветна сообраќајна култура и етика кај идниот 
возач е тешка и сериозна обврска за возачот инструктор. Затоа, за 
врема на обуката, покрај останатото, возачот инструктор треба да му  
укаже на идниот возач дека сообраќајните незгоди се последица на 
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неодговорно учество во сообраќајот и последица на непочитување      
на сообраќајните правила и прописи и дека сообраќајните незгоди 
претставуваат една од водечките причини за смртност кај луѓето, 
особено кај младите. На светско ниво, според официјалната статистика,  
1.3  милиони луѓе годишно го губат животот во сообраќајни незгоди, од 
нив околу 400.000 се млади лица на возраст до 29 години. Околу 50 
милиони лица годишно се здобиваат со тешки телесни повреди, од кои 
голем број и со траен инвалидитет, исто така, како последица од 
неодговорно учество во сообраќајот. 

Најголем дел од кандидатите за возачи се млади лица, па токму 
затоа посебено внимание треба да се посветува на оваа категорија 
учесници во сообраќајот. Со други зборови, на кандидатите за возачи, 
особено на помладите кандидати треба да им се воочат реалните и 
вистински состојби во патниот сообраќај и треба да знаат дека најчести 
причини поради кои настануваат сообраќајни незгоди во кои страдаат 
младите лица се: пречекорување на дозволената брзина и управување 
со моторно возило под дејство на алкохол и психотропни супстанции, 
или пак, нивна комбинација. Младите возачи кај кои е забележан 
поголем процент на алкохол во крвта се многу опасни за сообраќајот. 
Ризикот да предизвикаат потешки сообраќајни незгоди е за три пати 
поголем кај младите возачи во споредба со искусните и постари возачи.  

Статистички земено, на светско ниво, околу 25% од сообраќајните 
незгоди кои се со потешки последици, ги предизвикуваат млади возачи 
до 29 години, а околу 30 % од вкупно загинатите лица, во сообраќајни 
незгоди, се млади лица на возраст до 29 години, а над 30% од 
сообраќајните незгоди, со смртни последици, во кои учествуваат млади 
возачи се случиле под дејство на алкохол.    

Управување моторно возило со недозволена брзина и под дејство 
на алкохол, покрај тоа што предвидува законска санкција изразена во 
парична вредност и можност за привремено одземање на возачката 
дозвола, претставува акт на непочитување на човечкиот живот и 
здравје и непочитување на хуманите и цивилизациските вредности. 

Веројатноста да се случи сообраќајна незгода во такви околности 
е голема. Веројатноста да се загрози сопствениот живот, сопственото 
здравје и животот и здравјето на другите учесници во сообраќајот, е 
исто така голема. 

Кога се зборува за сообраќајните незгоди, важно е да се истакне 
дека тие предизвикуваат големи материјални загуби за општеството. 
Меѓутоа, не е во прашање само материјалниот аспект. Идниот возач  
треба да знае дека ризикот да предизвика сообраќајна незгода во која 
го загрозува сопствениот живот и животот на другите учесници во 
сообраќајот, е најстрашното нешто. Можноста, само еден момент на 
невнимание, момент на непромосленост и момент на лекомисленост, 
да го претвори во жртва или причина за загубен човечки живот (нечиј 
син, ќерка, мајка, татко, брат, сестра, роднина или пријател),  е она што 
треба да го замисли секој возач кога одлучува како треба да се 
однесува во сообраќајот. И не сите загинуваат во сообраќајни незгоди, 
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некои мораат целиот свој живот да го живеат со тие последици. Некои 
остануваат со тешки повреди и трауми во текот на целиот свој живот. 
Кога зборуваме за последиците од сообраќајна незгода, не треба да 
заборавиме и на законските последици, односно казнени мерки кои     
се пропишани со Законот, а кои предвидуваат и казна затвор за дела 
во сообраќајот, квалификувани како опасни по животот и имотот на 
граѓаните. Емоционалните, моралните и етичките последици со кои 
мора да продолжи животот, исто така, се доста сериозни. Тоа се трајни 
последици. Таа порака, иако не е лесно да се пренесе, сепак мора да 
биде испратена до идните возачи. 

Како возач инструктор треба да изградите добри и позитивни 
навики кај идниот возач. Употребата на мобилни телефони, испраќање 
пораки преку мобилен телефон, и други слични дејствија за време        
на управување со возилото, е неодговорен чин, кој ја загрозува 
безбедноста во сообраќајот и за тоа треба да биде свесен идниот 
возач. Укажете му на кандидатот за возач дека најпаметната работа 
што може да ја направи возачот кога ќе седне зад воланот, е да го стави 
сигурносниот појас и да го исклучи мобилниот телефон. Ништо не е 
поважно од неговата безбедност и од неговиот живот. Зад воланот тој 
е единствено возач!  Сѐ друго може да почека! 

Санкционирањето на неодговорните учесници во сообраќајот    
е еден од инструментите на сообраќајната превенција, односно, 
санкционирањето секогаш е со цел да се спречи и поучи прекршителот 
да не го повтори прекршокот. Меѓутоа, човекот, возачот е совесно 
битие кое знае да расудува што е добро, а што не е, што смее да 
направи, а што не, што ќе го направи почитуван во општеството, а што 
нема. Најголемата грешка на возачите е перцепцијата дека сообраќајните 
незгоди се случуваат некаде на друго место, во некое друго време и на 
некои трети луѓе. Не! Сообраќајните незгоди  може да се случат секаде 
и секому и тие не се случуваат случајно. Не постои судбина, туку 
невнимание и непочитување на правилата и прописите во сообраќајот. 
Затоа, треба да му се укаже на идниот возач дека за опасностите и 
последиците од сообраќајните незгоди, треба да се размислува пред 
тие да се случат!  

Често сме сведоци на потресни случки од сообраќајни незгоди, 
во кои сите се прашуваат зошто мораше ова да се случи? Што требаше 
да се направи тоа да не се случи? Меѓутоа, понекогаш прашањето за 
тоа што требаше да се направи, го поставуваме кога веќе е предоцна. 
Кога веќе не може ништо да се промени. Затоа, возачот инструктор 
треба да најде начин и да го поттикне идниот возач да размисли пред 
да биде доцна. 

Подигнување на свест во однос на сообраќајната култура, ги 
прави идните возачи  не само подобри учесници во сообраќајот, туку и 
личности со поголеми квалитети во секојдневното живеење и делување.  
  За крај, како заклучок, важно е на идниот возач да му се 
потенцира дека, безбедноста во сообраќајот е заедничка и поделена 
одговорност на сите учесници во сообраќајот. Секој има право да биде 
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безбеден во сообраќајот, но и секој има обврска да придонесува             
за поголема безбедност во сообраќајот на патиштата. Сообраќајната 
дисциплина, односно почитувањето на сообраќајните правила и прописи, 
од сите учесници во сообраќајот, е единствена гаранција за безбеден 
сообраќај т.е. за сообраќај без жртви. Секој поединец, учесник во 
сообраќајот, треба да го даде својот личен пример, својот личен 
придонес и должен е да покаже лична одговорност за подобрување на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на 
настрадани лица во сообраќајот на патиштата. 
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