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Годишниот извештај ги прикажува позначајните активности кои
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево ги
реализираше врз основа на Годишната програма за 2020 година.
Општинскиот совет во рамки на своите надлежности и во наредниот период
ќе продолжи да ги спроведува активностите и кампањите по насоките зададени од
страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.
1. Натпревари
Сообраќајно-воспитниот натпревар „Детски семафор“, како и натпреварот
„Сообраќајно - техничка култура на младите“ преку кои учениците и младите од
основното и средното образование ги стекнуваат и прошируваат знаењата од
областа на сообраќајно-техничката култура во 2020 година, не се реализираа
поради мерките за заштита и превенција на населението од вирусот Ковид - 19
донесени од Владата на Република Северна Македонија.
2. Превентивни кампањи




Прирачникот за родители „Децата и нивната безбедност во сообраќајот“ на
26.06.2020 година се достави во делчевските основни училишта. Прирачникот
е наменет за родителите на деца кои имаат завршено второ одделение, а
треба да им помогне на родителите за да ги научат децата безбедно да
стигнат до училиште и како безбедно да се вратат дома. Во прирачникот се
опфатени најважните правила и прописи во сообраќајот на кои треба да се
научат децата; користење сигурносен појас и детско седиште во автомобил;
најчести грешки со кои возачите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот;
апели, пораки и совети за поголема безбедност на децата во сообраќајот,
преку кои директно ќе се влијае на подигнување на јавната свест за безбедно
и одговорно учество во сообраќајот и заштита на децата. Прирачникот е
изработен од Републичкиот совет за безбедедност во сообраќајот, а е
дистрибуиран во делчевските училишта преку Општинскиот совет за
безбедност, а целта на оваа публикација е да се даде придонес во
остварување на стратешката цел на државата-бројот на загинати деца во
сообраќајни незгоди да биде нула. За остварување на овој концепт е потребно
да се вложат сите општествени сили, напори и инструменти кои се на
располагање, но клучна е улогата на родителот/ старателот и на семејството.

Со почитување на предвидените мерки и протоколи за заштита и превенција на
населението од вирусот Ковид -19 во текот на 2020 година Општинскиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево во соработка со
сообраќајната полиција од Полициската станица од општа наделжност во
Делчево на 09.10.2020 година реализираа кампања „Брзината убива – вози
одговорно“ со цел зголемување на јавната свест на учесниците во
сообраќајот за последиците од неодговорното учество во сообраќајот и
намалување на бројот на сообраќајни незгоди на подрачјето на Општина
Делчево.
Кампањата започна со контрола на возачите и брзината на движење на
возилата на влезот и излезот од градот Делчево, за потоа да продолжи и на

улиците „Маршал Тито“ и „Кеј на Брегалница“ каде покрај редовната контрола
им се доделуваа едукативни материјали.
Локациите на кои се вршеа контролите на брзината на движење и поделба
на едукативни материјали се делници од улици и патишта каде во изминатите 5
години се имаат случено сообраќајни незгоди и каде има реакции од страна на
жителите за непочитување на ограничувањето на брзината на движење.
Оваа кампања беше предвидена во Годишната програма на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево за 2020 година, а
едукативниот материјал беше обезбеден од страна на Републичкиот Совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата.
3. Податоци, иницијативи и предлози
Индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2019 година
покажуваат дека изминатата година се случиле 34 сообраќајни незгоди во кои 7
лица се здобиле со тешки телесни повреди, 9 лица се здобиле со телесни
повреди, а кај 18 незгоди е предизвикана материјална штета.
Индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година
покажуваат дека во текот на годината се случени 30 сообраќајни незгоди во кои 2
лица го изгубиле животот, 3 лица се здобиле со тешки телесни повреди, 5 лица се
здобиле со телесни повреди, а кај 20 сообраќајни незгоди е предизвикана
материјална штета.
Индикатори за безбедност
2019
2020
Причина за настанување на незгодата
страна и правец на движење - 28
страна и правец на движење - 10
растојание помеѓу возилата – 1
брзина – 9
дејствие до возило– 2
дејствие до возило– 5
првенство на минување - 2
првенство на минување - 3
останати - 1
растојание помеѓу возилата - 3
Место на случување
Магистрален пат А3 – 10
Магистрален пат А3 – 5
Р1302 Делчево - Пехчево – 5
Р1302 Делчево - Пехчево – 6
Р 2341 Делчево – Габрово – 2
Л-2 с.Полето - 1
Р 2345 Делчево – Бигла – 1
Стар пат с.Ѕвегор - 1
Л-14 Делчево – Стамер – 1
Општински пат Л-14 с.Стамер - 1
Булевар Македонија – 9
Општински пат Л-16 с.Вирче - 1
Ул.Методи Митевски Брицо – 1
Булевар Македонија – 5
ул.Маршал Тито – 2
Ул.Методи Митевски Брицо – 4
ул.Кеј на ослободување – 1
ул.Маршал Тито – 4
ул.Ѓорче Петров – 1
ул.Македонска - 1
ул.Иво Лола Рибар – 1
ул.Светозар Марковиќ – 1
Учесници во сообраќајните незгоди по старосни групи
до 10 години – 1
до 10 години – 2
10-20 - 6
10-20 - 0
20-30 - 12
20-30 - 5
30-40 - 7
30-40 - 13
40-50 - 12
40-50 - 10
50-60 - 5
50-60 - 8
над 67 – 5
над 67 – 3
Последици од сообраќајна незгода
Материјална штета – 18
Материјална штета – 20

телесна повреда – 9
тешка телесна повреда – 7
смрт – 0
Број на случени незгоди – 34
на државен пат – 16
локални патишта – 1
улици – 15

телесна повреда – 5
тешка телесна повреда – 3
смрт – 2
Број на случени незгоди – 30
на државен пат – 11
локални патишта – 4
улици – 15

Извор: МВР ПС-ОН Делчево, 2020
Најголем број на сообраќајни незгоди во 2019 година на подрачјето на
општина Делчево се имаат случено на државен пат односно на магистралниот пат
А3 - 10 и регионалниот пат Р1302 Делчево- Пехчево - 5, додека во 2020 година на
магистралниот пат А3 се случиле 5 сообраќајни незгоди, а на регионалниот пат
Р1302 Делчево- Пехчево има 1 незгода повеќе односно 6.
На локалните патишта во општина Делчево се забележува зголемување на
бројот на случени сообраќајни незгоди и тоа во 2019 година се имаат случено 3
сообраќајни незгоди, додека во 2020 се имаат случено 4 сообраќајни незгоди.
На улиците во градот Делчево најголем број на сообраќајни незгоди во 2019
год. И во 2020 год. се имаат случено на Булевар Македонија и тоа во 2019 - 9, а во
2020 – 5.
Врз основа на податоците за причините за настанување на сообраќајните
незгоди најголем број на сообраќајни незгоди се имаат случено заради непрописно
држење на страна и правец при движење и тоа во 2019 – 28, додека во 2020 – 10.
Потоа втора причина во 2019 е изведување дејствие со возило – 2 и
непочитување на правото на првенство на минување – 2, додека во 2020 втора
причина за настанување на девет сообраќајни незгоди е движење со брзина
поголема од дозволената.

Извор: МВР ПС-ОН Делчево, 2020
Во 2019 година како други најчести причини за настанување на
сообраќајните незгоди се изведување дејствие со возило (2), непочитување на
правото на првенство на минување (2) и останати причини (1), додека во 2020 се

изведување дејствие со возило (5), непочитување на правото на првенство на
минување (3) и недржење на безбедно растојание меѓу возилата (3).
Од наведените податоци за 2020 година може да се констатира дека од
учесниците во сообраќајните незгоди најголем број се опфатени во старосната
група од 30 до 40 години каде има 13 учесници, во групата од 40 до 50 години има
10, во групата од 50 до 60 години има 8, во старосната група од 20 до 30 години
има 5, во групата над 67 има 3 и во групата до 10 години има 2 учесници.
За подобрување на оваа состојба од страна на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патишата Делчево предлагаме во сообраќајно
превентивните кампањи да се стави акцент на старосните групи каде имаме
најголем број на учесници во сообраќајни незгоди и кампањите да се планираат по
целни групи.
Најчестите иницијативи од страна на граѓаните во Делчево се однесуваат
на поставувањето на технички средства за принудно забавување на сообраќајот
кои бараат да бидат поставени на сите пофреквентни сообраќајници каде возачите
најчесто се движат со брзина поголема од дозволената.
Согласно позитивната регулатива од областа на сообраќајот овие препреки можат
да се поставуваат на магистрални, регионални и локални патишта и улици во
населените места на приодите кон училишта, детски установи, болници, спортски
објекти и други места во близина на пешачки премин согласно прописите за
безбедност во сообраќајот.
ОСБСП Делчево предлага поставување на технички средства за
забавување на сообраќајот и на следните локации:
 пред основното подрачно училиште „Ванчо Прке“ во с.Ѕвегор;
 на приодот кон пешачкиот премин на Булевар Македонија кон основното
училиште „Св.Климент Охридски“;
 на приодот кон Средното училиште „Методи Митевски Брицо“, Спортската
Сала и основното училиште „Св.Климент Охридски“ поточно на улицата
Ѓорче Петров и „Вера Јоциќ“.
Како дополнителна безбедносна мерка во сообраќајот за учениците кои
своето патување кон училиштата го вршат преку магисталната улица Булевар
Македонија препорачуваме активирање на сообраќајни патроли на граѓани и
училишни сообраќајни единици кои ќе го обезбедуваат преминувањето на ученици
преку оваа магистрална улица.
Покрај физичките препреки неопходно е да се дејствува со кампањи за
подигнување на јавната свест за последиците од управување со брзина поголема
од дозволената посебно на локации каде веќе се случиле сообраќајни незгоди и на
локации каде има реакции/ барања/поплаки од граѓани за непочитување на
поставената сигнализација или прекршување на одредбите од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата, како и зачестени контроли од страна на
полицијата на улиците каде согласно законската регулатива нема услови за
поставување на ваков тип на препреки.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата го
координира, одобрува и финансира реализирањето на задачите на општинските
совети преку годишната програма за работа на Републичкиот совет. За

реализираните активности согласно овој Извештај финансирањето од страна
Републичкиот совет беше преку овозможување на едукативни материјали.
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