
 

 

 

 

                                      
 

 

                                                         П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
За работа на Општински совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата Кочани  за 2021 година 

 

 
                                     

                                        Декември  2020 година 

                                                 К о ч а н и 



        Согласно член 371 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, а со цел 

подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија, 

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кочани донесе:  

               ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСБСП КОЧАНИ ЗА 2021 ГОДИНА 

             Вовед: 

 Програмата за работа на ОСБСП Кочани за 2021 година е во согласност со целите и 

задачите на РСБСП односно со нивните краткоточни и долгорочни цели, нејзината визија и 

нејзината мисија.  Програмата за работа на ОСБСП Кочани за 2021 година предвидува 

реализација на  значајни проекти и активности  во согласност со проектите и активностите на 

РСБСП  и тоа: активности од едукативно - образовен карактер кои ќе зависат од сутуацијата со 

пандемијата со Ковид 19,  организирање на стручни советувања и предавања, активности за 

подигање на јавната свест за правилно и одговорно однесување во сообраќајот, активности за 

продолжување и засилување на успешната соработка со останатите партнери и институции кои 

имаат за цел подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата но целокупната 

реализација ќе зависи од развојот на пандемијата на Ковид 129. 

Следејќи ја состојбата на локално ниво ОСБСП Кочани констатира дека патната 

инфраструктура во општина Кочани во последните неколку години значително се подобрува, но 

секогаш постои можност за нејзино уште поголемо подобрување. Состојбата на патната 

инфраструктура  како фактор заедно со дозволениот увоз од странство на возила кои дозволуваат 

развивање на поголеми брзини допринесуваат да се случуваат  поголем број  сообраќајни незгоди. 

Исто така на подрачјето кое го покрива ОСБСП Кочани  може да се констатира дека во месеците 

април, мај, септември и октомври доаѓа до зголемување на бројот на сообраќајните незгоди 

споредено со другите месеци во годината. Во месеците април и  мај со подобрување на 

временските услови доаѓа до зголемување на фреквенцијата на учесници во сообраќајот особено 

на пешаците, велосипедистите, мопедите, мотоциклите, тракторите со земјоделската 

механизација и мобилните машини. Во месеците април и мај  во сообраќајните незгоди особено 

учестуваат пешаците, возачите на велосипеди, мопеди и мотоцикли кои пред се се  управувани од 

страна на категоријата на деца (14-18 години) кои почесто  не ги почитуваат сообраќајните 

правила и прописи. Исто така тука се и повозрасните лица над 65 години кои управуваат 

велосипеди  во сообраќајот. Истите заради возраста почесто губат контрола над возилата особено 

поради непрописно сместениот товар на велосипедот. Дополнителен фактор е и управувањето на 

неосветлените и необележани велосипеди во сообраќајот. Во месеците октомври и ноември 

особено се влошува состојбата во сообраќајот на магистралниот пат А3  Делчево-Штип и на 

регионалниот пат Р1-309 од Кочани до с.Грдовци, но за  2019 и 2020  година може да се констатира 

дека овие категории на учесници за време на оризовата жетва не учествуваа во сообраќајни 

незгоди на наведените патишта. Оваа подобрување на состојбата во сообраќајот  во последните 

неколку години се должи на изградбата на неколку алтернативни патишта на неколку делници, 

но состојбата се уште не е на задоволително ниво и затоа има потреба и во иднина да се работи 

на подобрување на сообраќајната инфраструктура.  



      ОСБСП Кочани констатира дека во 2020 година бројот на случени сообраќајни незгоди на 

подрачјето кое го покрива е во мало намалување или на исто ниво во однос на  2019 или 2018 

година. Како причини за случување на сообраќајните незгоди може да се издвојат  непочитување 

на ограничувањето на брзината на движење на возилата поради што доаѓа до нивно излетување 

од патиштата и управување на возилата под дејство на алкохол особено од страна на помладите 

возачи. Заради подобрување на состојбата во сообраќајот на своето подрачје ОСБСП во 

согласност со насоките на РСБСП и самоиницијативно ќе спроведува мерки и активности со кои 

ќе влијае на свеста кај учесниците во сообраќајот за почитување на сообраќајните правила и 

прописи.        

              АКТИВНОСТИ НА ОСБСП КОЧАНИ 

       Конкретнo активностите на ОСБСП Кочани ќе бидат насочени  кон унапредување на 

сообраќајната култура и образование на децата од детските градинки, основните и средните 

училишта но и на останатите учесници во сообраќајот но сето тоа секако ќе зависти од развојот 

на моменталната состојба со Ковид 19 и тоа: 

             Активности насочени кон децата 

- Превземање на мерки и активности за унапредување на сообраќајното воспитување и 

образование  на децата од детските градинки и основните училишта;                                                                                                                                                          

- Организирање на стручни сообраќајно едукативни предавања за запознавање на децата и 

учениците со основните правила и прописи за безбедно учество во сообраќајот; 

- Остварување на соработка со локалната самоуправа и сообраќајната полиција за 

организирање на едукативни предавања со воспитачите во детските градинки и 

наставници по техничко образование од основните училишта; 

- Организирање и координирање на активности заедно со наставниците по техничко 

образование за спроведување на сообраќајно воспитната манифестација „Детски 

семафор“; 

- Превземање на мерки и активности за спроведување на кампањата „Да ги заштитиме 

децата во сообраќајот“  во месеците септември и октомври;    

- Доколку постои можност во соработка со сообраќајните секции од двете средни училишта 

во Кочани а во соработка  со предавачи од Црвениот Крст од Кочани организирање на 

предавања на теми од областа на сообраќајот 

- Мерки и активности за спроведување на сообраќајно воспитната манифестација 

„Сообраќајно техничка култура на младите“ која ќе се реализира во средните училишта;  

- Организирање на ликовна изложба со основните училишта на тема ,,Безбедноста на 

учениците во сообраќајот,,  со доделување на награди за првите три места; 

- Продолжување на иницијативата преку РСБСП за формирање на училишни сообраќајни 

единици  во основните и средните  училишта во содејство со локалната самоуправа 

согласно со Правилникот која се уште не е реализирана; 

       

 



       Активности насочени кон возрасните учесници во сообраќајот 

- Спроведување на кампања за подигање на јавната свест кај сите учесници во сообраќајот 

насловена како „Недела на безбедност во сообраќајот“ во која ќе бидат опфатени 

пешаците, велосипедистите, мопедите, тракторите и мобилните машини; 

- Активности насочени кон пешаците, велосипедистите, мопедите и мотоциклистите како 

најранливи категории во сообраќајот („Недела за безбедност на пешаците“; „Мај-месец на 

велосипедистите“ и „Недела за безбедност на мотоциклистите“); 

                                                                                                                                        

- Активности кон младите со организирање на едукативни предавања  на теми „Алкохолот 

и дрогата-опасно по животот на младите во сообраќајот“; „Брзото возење-непријател на 

младите во сообраќајот“, „Употребата на мобилни телефони, смартфони и аиподи при 

управување на моторно возило го загрозуваат животот на сите учесници во сообраќајот“во 

соработка со предавачи од Црвен крст Кочани;                                                                                                                                                                                                                                                       

- Активности насочени кон сите учесници во сообраќајот со организирање на предавања на 

тема „Алкохол, дрога и психотропни супстанции  и нивното влијание на безбедноста во 

сообраќајот“, „Брзината убива-Вози внимателно“; 

- Активности насочени кон возачите на трактори и мобилни машини со собирање на 

едукативни собири по селата како и  спроведување на кампањите „Да ги почитуваме 

сообраќајните правила и прописи сите сме учесници во сообраќајот“ и „Технички 

исправна машина живот спасува“. 

Активности за подобрување  на состојбата на општинските  патишта, улиците во 

населените места и патната сигнализација 

Активностите на ОСБСП Кочани ќе бидат насочени кон покренување на мерки и 

иницијативи за подобрување на состојбите во сообраќајот преку иницирање на проблемите 

пред локалната самоуправа за подобрување на сообраќајното уредување особено околу 

детските градинки, училиштата и останатите места каде има поголема фреквенција на 

ранливи групи на учесници во сообраќајот. Овие иницијативи пред се ќе бидат насочени 

кон: изградба на тротоари и пешачки патеки, велосипедски патеки и патека за возење на 

ролери,  осветлување и обележување на пешачките премини согласно со модерните 

светски трендови особено на најфреквентните крстосници, зголемена видливост на 

пешаците и велосипедистите, решавање на проблемите со паркирањето на возилата, како 

и воведување на зони со смирен сообраќај на места каде има зголемено учество на деца, 

пешаци и велосипедисти во сообраќајот, обележување на патека за пешаци на релацијата 

Кочани-брана Градче, како и поставување на превентивни радари на видливи места кои ќе 

ја мерат брзината на движење на возилата со цел превентивно делување кај возачите. 

Активности за одбележување на светскиот ден за сеќавање на жртвите од 

сообраќајни незгоди  

Светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајните незгоди кој како таков е прогласен 

од ООН и прифатен и од Република Северна  Македонија, ОСБСП Кочани ќе настојува да 



го одбележи на локално ниво на подрачјето на  општина Кочани при што ќе побара 

подршка и од Локалната самоуправа Кочани со цел да се подигне  свеста кај учесниците 

во сообраќајот за фаталните последици кои произлегуват од непочитување на 

сообраќајните правила и прописи. Во оваа активност ОСБСП Кочани ќе се побара подршка 

и  учество и од децата од основните училишта да учестуваат со свои цртежи од областа на 

безбедноста во сообраќајот кои ќе бидат подарувани на учесниците во сообраќајот.                                                                                                                                                        

Активности кои ќе бидат превземани на локално ниво согласно со проблемите и 

потребите за унапредување на безбедноста на сообраќајнот на патиштата 

- Согласно со детектираните проблеми на локално ниво, ОСБСП во соработка со локалните 

медиуми ќе организира кампањи за подобрување на безбедноста во сообраќајот на 

патиштата за информирање на возачите за специфичноста на условите на патиштата; 

- Организирање на едукативни спотови со членови на ОСБСП во соработка со локалните 

медиуми во врска со проблемите во сообраќајот кои ќе се констатираат на одредени места 

и појаснување на сообраќајните правила и прописи во сообраќајот;  

- Организирање на зимска кампања за употреба на зимската опрема на патиштата за 

подобрување на безбедноста во сообраќајот; 

- Организирање на кампањи за употреба на опрема за зголемување на безбедноста во 

сообраќајот како што се користење на сигурносни појси и носење на заштитна кацига; 

- Анализирање на состојбата во сообраќајот преку набљудување со цел утврдување на 

нивото за употреба на заштитната опрема и тоа на одредени периоди и по спроведените 

кампањи. 

 

Соработка со невладини организации и здруженија од општината и нивно вклучување 

во заедничките активности    

 

ОСБСП Кочани во рамките на своите активности ќе настојува да вклучи и голем број на 

партнери кои ќе помогнат во спроведување на своите кампањи и проекти за подобрување 

на безбедноста во сообраќајот. Особено ќе бидат вклучени претставници на мото и 

велосипедските клубови од општината Кочани, претставници на автошколите,  

претставници на станиците за технички преглед,  претставници на невладини организации 

како ,,Ротари клубот,,  како и претставници на други субјекти за кои ОСБСП ќе оцени дека 

ќе дадат свој допринос за подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. 

   Во соработка со невладината организација  ,,Ротари клуб,,-подмладок  ќе биде 

настојувано да се реализира зачнатата идеја за поставување на соларни превентивни 

радари на двата влеза на градот Кочани.                                                                                                                                           

 

   Соработка со пишаните и електонските медиуми на локално ниво 

  

          Заради промовирање на своите активности и кампањи ОСБСП ќе ја продолжи и 

понатаму својата добра соработка со локалните медиуми заради информирање на 

граѓаните и подигање на јавната свест  за правилно и одговорно однесување во 



сообраќајот. Во текот на 2021 година оваа активност со локалните медиуми ќе биде 

зголемена особено околу договореното прикажување на на видео спотови со едукативна 

содржина од областа во сообраќајот и емитување на една емисија неделно од областа на 

сообраќајот во која ќе се разговара на теми од областа на сообраќајот.  

Локалните медиуми навреме ќе бидат известувани за активностите кои ќе ги 

превзема ОСБСП Кочани и за иницијативите кои ОСБСП ќе ги покренува за унапредување 

на безбедноста во сообраќајот на патиштата на локално ниво. 

 

ПОТРЕБА  ОД ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ОСБСП КОЧАНИ 

 

За спроведување на сите погоренаведените активности, покрај потребната помош 

од страна на РСБСП со доставување на едукативен материјал, ОСБСП Кочани ќе има 

потреба од финансиски средства за изготвување на едукативен материјал кој ќе биде делен 

на учесниците во сообраќајот во планираните кампањи. 

Во предходните години како и 2020 година, ОСБСП Кочани имаше мала подршка 

од РСБСП и затоа едукативните  кампањи се спроведуваа со потешкотии.  Затоа со оваа 

програма  бараме од Општина Кочани доколку е во можност да планира во Буџетот на 

општината за 2021 година финансиски средства за подршка на едукативните кампањи со 

изготвување на едукативни материјали од  областа на сообраќајот како и изработка на 

одредени симболични рекламни материјали  кои би биле поделени на учесниците во 

сообраќајот и по училиштата детските градинки.(маркирни елечиња за  учениците, 

цвеќиња за одбележување на 8 Март Денот на жената кои ќе бидат поделени на 

учесничките во сообраќајот од понежниот пол и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            Преглед на предвидени активности на ОСБСП Кочани за 2021 година: 

Р.бр 

 

 

 

 

______ 
1. 

 Период 

 

 

 

 

_________ 

08 Март 
2021 год. 

Место на 

спроведување 

 

 

 

______________ 

Кочани 

Кампања или 

активност 

 

 

 

 

8 Март-Денот на 

жената 

Категорија на 

опфатени 

учесници во 

активност 

 

_____________ 

Лица од 

женски пол 

ученици во 

сообраќајот 

 

 

 

Учесници во 

кампањата 

 

 

 

_______________ОСБСП 

Локална самоуправа 

Сообраќајна полиција  и 

локални медиуми 

Очекувани 

резултати 

 

 

 

Подигање на 

јавната свест на 

сите учесници 

во сообраќајот 

2. 05-11 Април 2021        Кочани „Недела на 

безбедност во 

сообраќајот“ 

Пешаци, 

велосипедисти, 

мопеди, 

мотоциклисти, 

трактори и 

мобилни 

машини 

ОСБСП 
Локална самоуправа 
Сообраќајна полиција, 

станици за  технички 

преглед, локални 

медиуми и членови на 

,,Ротари клуб,, Кочани 

Подигање на 

јавната свест на 

сите учесници 

во сообраќајот 



3. 19-25 
Април 2021 

       Кочани „Недела за 

безбедност на 

пешаците,,-

реализација на 

активности на 

терен со 

сообраќајна 

полиција и 

ученици“ 

Пешаци во 

сообраќајот 
ОСБСП, сообраќајна 

полиција, основни 

училишта и детски 

градинки, локални 

медиуми 

Подигање на 

јавната свест на 

оваа категорија 

на учесници во 

сообраќајот за 

почитување на 

сообраќајните 

правила и 

прописи 
4. Мај  2021 Кочани, 

Зрновци 

Чешиново-

Облешево 

„Детски 

семафор“ и 

„Сообраќајно 

техничка 

култура кај 

младите“ 

,,Ученици од 

основни и 

средни 

училишта 

ОСБСП, основни и 

средни училишта, 

локална самоуправа и 

локални медиуми 

Подигнување на 

сообраќајната 

култура 

5. Мај 2021       Кочани „Мај-Месец на 

велосипедисти“ 

на крај на 

кампањата 

организирање и 

велосипедско 

дефиле 

Велосипедисти 

во сообраќајот 
ОСБСП, велосипедски 

клубови, сообраќајна 

полиција, локални 

медиуми, локална 

самоуправа,невладини 

организации Црвен Крст 

и други субјекти 

Подигање на 

сообраќајната 

култура и свеста 

кај 

велосипедистите 

за почитување 

на 

сообраќајните 

правила и 

прописи но и на 

останатите 

учесници во 

сообраќајот 
6. 10-16 Мај       

    2021 
      Кочани Предавање во 

средните 

училишта пред 

матурските 

вечери на тема 

,„Алкохолот и 

дрогата-опасно 

по животот на 

младите“ 

Ученици од 

средните 

училишта во 

Кочани 

ОСБСП, средните 

училишта, Црвен крст, 

претставници од 

полицијата и 

здравствени работници и 

локални медиуми 

Подигање на 

свеста за 

штетното 

влијаните на 

алкохолот и 

дрогата 

6. 07-23 Јуни  
    2021 

       Кочани „Недела за 

безбедност на 

мотоциклистите“ 

со организирање  

на мото дефиле 

Мотоциклисти 

и возачи на 

мопеди 

ОСБСП, локална 

самоуправа, мотоклуб 

,,Осоговски возачи,,, 

Црвен Крст и  локални 

медиуми 

Подигање на 

свеста за 

политување на 

сообраќајните 

прописи и 

користење на 

заштитна 

опрема 
7. Јули 2021        Кочани „Технички 

исправна 

машина живот 

спасува“ со 

организирање на 

превентивни 

прегледи 

Возачи во 

сообраќајот 
ОСБСП, станици за 

технички преглед, 

локални медиуми 

Постигнување 

на поголема 

техничка 

исправност кај 

возилата 



8. 

 

 

 

Јули 2021       Кочани „Брзината 

убива“ 
Возачи во 

сообраќајот со 

активности на 

терен и 

организирање 

на отворена 

јавна трибина 

ОСБСП сообраќајна 

полиција, локални 

медиуми, 

Намалување на 

бројот на 

сообраќајни 

незгоди 

9. 16-22 Август 2021       Кочани Употреба на 

сигурносни 

појаси 

Возачи во 

сообраќајот 
ОСБСП сообраќајна 

полиција, локални 

медиуми 

Намалување на 

повредите кај 

сообраќајните 

незгоди 
10. СептемвриОктомври 

2021 
      Кочани „Да ги 

заштитиме 

децата во 

сообраќајот„ 

Ученици од 

детски 

градинки и 

основните 

училишта 

ОСБСП, сообраќајна 

полиција, детски 

градинки и училишта  

Подобрување на 

сообраќајната 

култура и 

образование кај 

децата 
11.  20-26 Септември       

  2021 
       Кочани „Да ги 

почитуваме 

сообраќајните 

правила зошто 

сите сме 

учесници во 

сообраќајот“ 

Претпријатија 

и физички лица 

сопственици на 

трактори и 

мобилни 

машини 

ОСБСП, станици за 

технички преглед, 

локални самоуправи, 

локални медиуми 

Зголемување на 

јавната свеста 

кај учесниците 

во сообраќајот 

12. Октомври или 

Ноември 2021 
        Кочани „Употребата на 

мобилни 

телефони, 

смартфонии 

аиподи при 

управување на 

моторно возило 

го загрозува 

животот на сите 

учесници во 

сообраќајот“ и 

„Алкохолот и 

дрогата опасно 

по животот на 

младите во 

сообраќајот“ 

Јавна трибина 

за 

заинтересирани 

учесници 

ОСБСП, претставници 

на полиција и 

здравствени работници и 

претставници на Црвен 

крст 

Зголемување на 

свеста кај 

учесниците во 

сообраќајот 

13. 08-14 Ноември 
2021 

     Кочани Употреба на 

зимска опрема 

на патиштата 

Возачи   на 

моторни 

возила 

ОСБСП, сообраќајна 

полиција, локални 

медиуми 

Зголемување на 

безбедноста во 

сообраќајотсо  

носење на 

зимска опрема 
 

 

Забелешка: Планираните активности ќе бидат спроведувани во зависност од развојот на пандемијата на 

,,Ковид 19,, и од доставата на едукативниот материјал од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот 

на патиштата. 

                                                                                                                         Претседател на ОСБСП 



                                                                                                                     Горан Велковски        
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 

 


