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Бучавата од патниот сообраќај и животната средина 

 

 Зголемените нивоа на бучава од патниот сообраќај претставуваат сериозен 

проблем во урбаните средини. Загадувањето со бучава негативно влијае врз квалитетот 

на урбаниот живот.  Според Светската здравствена организација (СЗО), бучавата од 

сообраќајот е втор најголем проблем во животната средина во Европската Унија, по 

загадувањето на воздухот.  

Влијанијата од бучавата се истакнуваат како особено штетни за јавното здравје, 

затоа што изложеноста на повисоки нивоа на бучава доведува до сериозни здравствени 

нарушувања. Бучавата го опфаќа секој звук кој влијае врз психичката и физичката состојба, 

така што: 

- попречува при работата 

- ја смалува продуктивноста на работа  

- предизвикува вознемиреност и стресни реакции  

- го оневозможува одморот  

- штети на здравјето и на расположението. 

Штетните здравствени влијанија од бучавата главно се јавуваат поради стресните 

реакции кои таа ги предизвикува, а кои може да се јават и за време на спиењето.  Ова 

потенцијално може да доведе до предвремена смртност, кардиоваскуларни болести, 

когнитивни нарушувања, нарушувања на спиењето, хипертензија и на крај вознемиреност 

и сериозни психички пореметувања.  

Значи, загадувањето со бучавата во урбаните области претставува сериозен 

здравствен проблем во Европа, при што транспортниот сектор е главна причина за тоа. 

 

Факти за изложеноста на бучава и за здравствените последици 

 

Патниот сообраќај е најдоминантен извор на загадување со бучава (во смисла на 

број на изложени луѓе) во и надвор од урбаните средини во Европа. Проценката е дека 

100 милиони Европјани се погодени од штетните нивоа на бучава од патниот сообраќај, 



 

односно дека се изложени над европскиот праг од 55 децибели во текот на денот и 50 

децибели во текот на ноќта. Од овие 100 милиони, 32 милиони се изложени на многу 

високи нивоа на бучава (над 65 децибели).  

Како резултат на ваквата изложеност на бучава, секоја година во Европа се 

случуваат најмалку 10 илјади случаи на предвремена смртност, при што патниот сообраќај 

е главниот извор на проблемот.  

Според проценка на Светската здравствена организација за последиците од 

бучавата, секоја година во западна Европа се губат најмалку еден милион здрави животни 

години, најмногу како резултат на негативните здравствени ефекти заради изложеност на 

бучава само од патниот сообраќај.  

 

Резултати од мерењата на бучавата од патниот сообраќај на 

селектирани локации во Скопје и Битола 

 

За утврдување на нивоата на бучава од патниот сообраќај, беа извршени мерења 

на пет селектирани локации во Скопје и Битола. Селекцијата на мерните локации беше 

направена во насока да се опфатат локациите со интензивен сообраќај во центар на 

градот, но пред сè да се опфатат оние видови на објекти кои се чувствителни на бучавата, 

како што се болница, училишта и стамбени зони.  

Мерењето на бучавата беше изведено на следните локации: 

- Скопје (две локации): Градска болница и улица „Дрезденска“ (пред ОУ „Војдан 

Чернодрински“ и Педагошки факултет) 

- Битола (три локации): Гимназија „Јосип Броз - Тито“, ОУ „Тодор Ангелевски“ и 

населба Стрелиште.  

Мерењето го изведоа студенти од Отсекот за сообраќај и транспорт при Технички 

Факултет Битола.  

Мерењето на бучавата беше изведено со примена на мобилна апликација Sound 

meter, во претпладневниот и попладневниот врвен час на секоја од локациите. Мерени 



 

беа интервали од по две минути во континуитет на претпладневен и попладневен врвен 

час. При мерењето се регистираа три вредности за секој интервал: 

- минимална вредност 

- просечна вредност и 

- максимална вредност.  

Треба да се истакне дека во самиот тек на мерењата се забележа дека во бучавата 

доминантни се патничките возила, поради нивната многубројност во сообраќајните 

токови во однос на другите категории на возила. Појавата на товарните возила, 

автобусите и моторциклите во сообраќајните токови придонесуваше за краткотрајни, но 

интензивни осцилации во висината на измерената бучава. Исто така, повисоки нивоа на 

бучава беа измерени и од самите патнички возила во фаза на забрзување или движење со 

повисока брзина.  

Добиените резултати од сите мерни места беа обработени и графички преставени, 

а беше и изведена и споредба со ограничувањата според постојниот Правилник за 

гранични вредности за нивото на бучава во животната средина. Резултатите покажаа дека 

на секоја од мерните локации, максималните вредности се далеку поголеми од 

дозволените според Правилникот: на одредени локации во близина на училишта и 

болница, беа измерени највисоки максимални вредности од 111 децибели, односно 

повеќе од 2 пати поголеми вредности од дозволените граници од 50, односно 55 

децибели, во зависност од степенот на заштита на подрачјето за дневен период. На сите 

мерни места, опсег на најчесто измерените максимални вредности на бучавата во 

континуитет за време на целиот мерен период се наоѓаше во интервалот од 72-87 

децибели. Значи, повторно споредено со законските ограничувања, се заклучува дека ова 

се високи надминувања на дозволените нивоа на бучава кои, за жал, траат во текот на 

целиот мерен период. Оттука, јасно е дека проблемот со бучавата од патниот сообраќај 

има сериозен размер во нашите урбани области. 

 

 



 

Предлог - мерки за редукција и контрола на бучавата од патниот 

сообраќај 

 

За редукција и контрола на бучавата од патниот сообраќај, на располагање се 

наоѓаат голем број на мерки, пред сè за управување и контрола на сообраќајот, кои, 

правилно имплементирани, остваруваат ефикасни резултати во справувањето со овој 

проблем.    

Наведените мерки во табела 1 за управување и контрола на сообраќајот се 

селектирани според специфичностите на мерните локации, така што се применливи на 

сите локации во Скопје и Битола каде се вршеше мерење на бучавата.   

 

Табела 1: Предлог – мерки за управување на сообраќајот и нивни ефекти (во 
децибели) во редукцијата на бучавата 

 

Мерка за управување на сообраќјот 
Потенцијална редукција на 

бучавата (во децибели) 

смирување на сообраќајот: 

• зони со 30 km/h  

• кружни крстосници  

• патни грби со заоблен/кружен горен дел*  

• издигнати пешачки премини 

до 4 dB  

до 2 dB  

до 4 dB  

до 2 dB  

до 2 dB  

забрана на тешките возила во ноќен период  до 7 dB  

ограничување на товарните возила во дневен 

период 

до 3 dB 

ограничувања на брзината во комбинација со 

знаци за вознемирување од бучава  

1-4 dB  



 

заштитни ѕидови 8-12 dB 

мирно возење (без агресивно забрзување и 

забавување) 

до 3 dB 

*во никој случај не се препорачува поставување на патна грба со рамен горен дел, заради зголемувањето на бучавата до 6 dB  

 

Но, значаен недостаток во однос на ефикасноста на мерките е дека, земајќи во 

предвид различни фактори кои ја одредуваат бучавата од патниот сообраќај (сообраќајни, 

урбанистички, технолошки и др.), една мерка сама по себе најчесто не е доволна за 

значајна редукција на нивото на бучава. Значи, потребна е комбинација од мерки, 

доколку тоа го дозволуваат условите во сообраќајната мрежа и економските можности.  

Затоа, за секоја од мерните локации во Скопје и во Битола, во продолжение е 

предложена комбинација од мерки, заради зголемување на нивниот потенцијал во однос 

на вкупната редукција на бучава од патниот сообраќај.  

 

Скопје  - Градска болница: 

- замена на сигнализираната крстосница на улиците „11-ти Октомври“, „Даме Груев“ 

и „Филип II Македонски“ со кружна крстосница  

- смирување на сообраќајот со поставување на патни грби со пневматско перниче 

или со заоблен горен дел на улицата „Филип II Македонски“. 

 

Скопје - улица „Дрезденска“: 

- смирување на сообраќајот со ограничување на брзината на 30 km/h 

- смирување на сообраќајот со поставување на издигнати пешачки премини пред: 

ОУ „Војдан Чернодрински“, Педагошки факултет и Катастар за недвижности 

- ограничување на товарните возила во дневен период и  

- забрана за товарните возила во вечерен/ноќен период. 

 

 



 

 

Битола - Гимназија „Јосип Броз - Тито“: 

- ограничување на брзината на Булевар „1-ви Мај“ на 40 km/h во насока од Безистен 

– Црн Мост со поставување на вертикална сигнализација 

- смирување на сообраќајот со поставување на пешачки премин пред самата 

гимназија, опремен со сензори и посебно коловозно осветлување  

- ограничување на протокот на товарните возила во дневен период (дозволено 

движење само во раните утрински часови или во доцните вечерни часови). 

 

Битола - Основно училиште „Тодор Ангелевски“: 

- ограничување на брзината на 40 km/h со поставување на вертикална сигнализација 

- смирување на сообраќајот  со поставување на издигнати пешачки премини пред 

училиштето на улиците „Илинденска“ и „Х. Т. Карпош“ 

- ограничување на протокот на товарните возила во дневен период (дозволено 

движење само во раните утрински часови или во доцните вечерни часови) и  

- комплетна забрана на товарните возила во текот на ноќта заради заштита на 

објектите за домување. 

 

Битола - населба Стрелиште: 

- поставување на заштитен ѕид (изграден од рециклиран материјал) во комбинација 

со зеленило од едната или од двете страни на ѕидот 

- дополнително пошумување на слободниот простор помеѓу станбените објекти и 

сообраќајницата Е-65.  

 

Препораки во процесот на имплементација на предлог-мерките 

 

Предлог - мерките за редукција на бучавата, имајќи ја во предвид потребата од 

конструктивни зафати на мрежата за одредени мерки, пожелно е и прифатливо е да се 

имплементираат чекор-по-чекор. Ова значи дека може да се започне со економски 



 

прифатливи мерки како што се редукциите на брзината или забраната за товарните 

возила; овие мерки може да се применат многу брзо, односно неколку недели по 

подготовката и планирањето.  

Среднорочните мерки вклучуваат мерки за редизајнирање на патиштата, како на 

пример, за смирување на сообраќајот. Плановите за реконструкција на патиштата треба 

да бидат тесно координирани со плановите за развој на сообраќајната мрежа и со 

плановите за одржување на сообраќајниците.  

Крајниот чекор вклучува инвестирање во поголеми проекти, кои бараат поголема 

подготовка или дополнително финансирање, како што се заштитните ѕидови или на 

пример, воведување нови и современи возила во јавниот превоз или квалитетни 

коловозни површини со ниска бучава.  

Предложените мерки за управување на сообраќајот имаат директен ефект врз 

намалувањето на бучавата. Но, особено е важно при нивното воведување, а посебно при 

воведувањето на мерката за ограничување или забрана на движењето на товарните 

возила, да се внимава да не се постигне само пренасочување на проблемите со бучавата 

во другите области. Затоа, воведувањето на овие мерки треба да биде претходно 

системски планирано на ниво на целата урбана област.  

Паралелно со преземањето и имплементацијата на сите овие мерки, особено е 

важен личниот придонес од секој возач поединечно. Стилот на возење, со постојана, 

константна брзина без нагло забрзување и забавување директно влијае на редукцијата на 

нивоата на бучава, но и на редукцијата на горивната потрошувачка. Значи, секој возач без 

разлика на видот на имплементираните мерки, може да даде личен печат во 

намалувањето на бучавата, придржувајќи се до некои основни правила на еко-возењето 

при управувањето со возилото.  

Иако препорачаните мерки имаат значаен потенцијал за намалување на бучавата, 

а нивната имплементација може ефикасно да биде реализирана по принципот чекор-по-

чекор, сепак во предвид мора да се има фактот дека постојат надворешни фактори кои 

може негативно да влијаат на нивниот потенцијал. Најчесто, ваквите фактори се следните:  

- континуираниот раст на урбаните области;  



 

- континуираната изградба на нови патишта; 

- растот на транспортната побарувачка во патниот транспорт; 

- растот на бројот на возила и на бројот на изминати километри.  

Заради овие причини, патниот сообраќај може да предизвика изложеност на 

повисоки нивоа на бучава на нови области и ново население. Затоа, врз основа на 

проекциите на раст на овие фактори, се смета дека како во Европа, така и во нашите 

урбани средини, претходно посочените фактори ќе бидат основните причини за сè уште 

присутните проблеми со загадувањето со бучавата и во наредните години.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Овој производ е подготвен во рамки на проектот 
„Поддршка за добро владеење преку граѓанско 
учество за поголема транспарентност и отчетност на 
институциите во Македонија“ финансиран од 
Владата на Обединето Кралство, со поддршка на 
Британската амбасада Скопје.  Мислењата и 
ставовите наведени во оваа содржина не ги 
одразуваат секогаш мислењата и ставовите на 
Британската Влада. 

   
   

 


