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 Машински факултет 

Р. Македонија 

 

 

ТРАГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ СООБРАЌАЈНИТЕ НЕСРЕЌИ СО 

ТРАКТОРИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА 
 

Кратка содржина 

 

Во трудот се прикажани резултатите од истражувањата на трагичните последици во 

сообраќајните несреќи со трактори во земјоделското производство во Република Македонија. 

Истражувани се причините кои довеле до несреќи со фатални последици во јавниот сообраќај, 

посебно патот од фармата до земјоделските парцели и назад. Според резултатите од 

истражувањето во периодот од 2008 до 2012 година загинале вкупно 47 лица. Најчеста причина за 

несреќи со трактори во јавниот сообраќај е неприлагодената брзина според условите на патот, а 

најчеста врста на несреќи со трагични последици се меѓусебни судари на возилата и превртување на 

тракторите. 

Клучни зборови: трактори, несреќи, трагични последици,  превртување на трактори  

 

Abstract  

 

This paper presents the results of the researched fatal consequences of traffic accidents with tractors 

in the agriculture of the Republic of Macedonia. Herewith we investigate the causes of accidents that led to 

fatal injuries by farmers in agricultural production. According to the research carried out in the period from 

2008 to 2012 in accidents with tractors, 47 persons were killed. The most common cause of accidents is 

speeding and disrespect of real road conditions, and often tragic consequences are as result of a mutual 

crash of vehicles and tractor's rollover.  

 

Key words: tractor, accidents, tragic consequences, crash, rollover. 

 

ВОВЕД 

Експлоатацијата на машините во современото земјоделско производство поставува значајни 

барања како на машината (тракторот) така и во однос на човекот како корисник. Причините за тоа е 

во сложената интеракција помеѓу агротехничките, метеоролошките и биолошките услови кои го 

пратат земјоделското производство. 

Голем број на фактори кои влијаат на експлоатацијата и безбедноста при користење на 

тракторско-машинскиот агрегат, како и нивната корелативна зависниот, ја отежнуваат примената на 

земјоделската техника на разни места и во различни услови. Поради овие причини доаѓа до голем 

број на несреќни случаи кои често завршуваат со трагични последици. 
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Денес интензивното земјоделско производство не може да се замисли без употреба на современи 

земјоделски машини, а основна машина која има најширока примена е тракторот. Меѓутоа, во многу 

случаи според (1), (2), (3) тракторите се потенцијално многу опасни влечно-погонски машини, 

посебно ако не се користат според одредени технички (7), (16)  безбедносни (8) и секако законски и 

сообраќајно-технички регулативи. 

Човекот кој ракува со тракторот и ја контролира работата на приклучната машина, е изложен на 

различни влијанија (11), а посебно на екстремни температури, јака бука, вибрации, издувни гасови и 

сл. Сето претходно наведено штетно влијае врз здравјето на ракувачот на тракторот и може да 

предизвика разни пореметувања во организмот. Имено, ракувачите многу често поминуваат и по цел 

работен ден (10 и повеќе часа дневно) работејќи со тракторот. Продолженото работно време, во 

интеракција со наведените негативни влијанија (кои доведуваат до брзо заморување на ракувачот) 

често се поврзуваат со појава на несреќи. Работните места (ниви, ливади, шуми и сл.) најчесто се 

оддалечени од местото на живеење и во голема мерка влијаат врз појавата несреќи. Ракувачите на 

трактори заморени од целодневната работа при враќањето, возат по јавни (често и магистрални) 

патишта по кои се движат други (побрзи) моторни возила. Заморот и влијанието на алкохолот (често 

консумиран од страна на ракувачите) техничката неисправност на тракторот, голема разлика во 

брзината на движење и други фактори придонесуваат за зголемување на ризикот од појава на несреќи 

во сообраќајот. Треба да се потенцира дека сето ова се случува најчесто ноќе, т.е. неисправните 

светлосно-сигнални уреди дополнително ги влошуваат условите и ја зголемуваат можноста од појава 

на несреќи на патиштата во Македонија.  

Со развојот и многубројните позитивни ефекти од примената на тракторите и другите 

земјоделски машини, многу истражувачи во своите трудови тракторот го прикажуваат како еден од 

главните причинители на разни типови повреди и несреќи често и со трагични последици. 

Според податоците (7), (18), (28), во последните 15 години, директно во земјоделското 

производство во Америка просечно годишно загинуваат по 800 лица, во Финска 14, Ирска 31, 

Словенија 35 и Србија 75 ракувачи или корисници на земјоделските машини. Исто така, според 

многубројни истражувања прикажани во светската литература се потврдува, дека на секој трагичен 

случај во просек се повредуваат по 40 фармери (со тешки или лесни повреди).  

Повредите и несреќите со трагични последици со учество на  човекот и тракторот и во Република 

Македонија преставуваат црна точка на земјоделското производство. Според податоците добиени од 

Државниот завод за статистика (24), Клиничкиот центар (23) и Министерството за внатрешни работи 

(21) во Р. Македонија во периодот од 1993 до 2003 година просечно годишно трагично страдаат по 14 

лица во сообраќајните несреќи со трактори. Исто така, во несреќите со трактори директно во работни 

услови просечно загинуваат по 9 лица, од кои 5 биле ракувачи на тракторот а 4 се патници на 

тракторот или приколката.  

Денес во светот се посветува големо внимание на безбедноста, сигурноста како и подигнувањето 

на техничката култура на фармерите при работа со земјоделските машини. Меѓутоа, несреќите со 
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трактори и останатата земјоделска механизација (17) и понатаму се случуваат како резултат на 

неправилното ракување, непочитување на елементарните сообраќајни прописи, психичкиот и 

физички замор, неисправноста на машината и сл. Недоволната обученост на фармерите (посебно 

ракувачите со земјоделските машини) бидејќи нема перманентна обука и попратни стручно – 

популарни курсеви за правилно користење и одржување на тракторот и останатите земјоделски 

машини, има директно влијание врз бројот на несреќи со тешки и фатални последици во 

земјоделското производство во Р. Македонија. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА 

 Несреќите и повредите со трактори со фатални последици во јавниот сообраќај во Република 

Македонија, се анализирани во периодот од пет години 2008 – 2012 во областа: 

 * Транспортни операции во јавниот сообраќај на патиштата во Македонија со учество на 

трактори и приклучната механизација. 

 Податоците за загинатите лица (21), (23), (24) се добиени од Државниот завод за статистика, 

Министерството за внатрешни работи, Клиничкиот центар и Здравствените установи во периодот од 

2008 до 2012 година. Архивите и податоците на овие установи послужија во прибирањето на 

податоците за загинати фармери во земјоделското производство. 

 Податоците се табеларно и графички прикажани по години, причини и последици и на крајот 

е извршена нивна анализа.  

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА 

 Во земјоделското производствопри експлоатација на тракторот, директно на нива или во 

јавниот сообраќај се случуваат голем број на несреќи (18), (23), (24). За жал фармерите во овие 

несреќи најчесто се здобиваат со тешки телесни повреди, или тоа се повреди со трагични последици. 

Така на пример (19), во периодот 1980-1988 година во земјоделското производство во Р. Србија 

вкупно загинале 900 ракувачи на трактори или просечно годишно по 112 лица. Според податоците од 

литературата во САД (25), (33) просечно во земјоделското производство се случуваат 1300 несреќни 

случаи со трагични последици и 120000 несреќи со тешки телесни повреди. 

Во периодот на истражување во Р. Македонија, од 2008 до 2012 година, во несреќите со трактори 

настрадале вкупно 819 лица, од кои 47 (5,74%) загинале, 168 (20,51%) лица се тешко повредени а 604 

(73,75%) лица се лесно повредени во сообраќајните несреќи со трактори (Таб.1). 

Табела1. Последици од несреќите со трактори во Р. Македонија 

Година Загинати Тешко повредени Лесно повредени Вкупно настрадани 

2008 13 35 106 154 

2009 6 33 104 143 

2010 7 34 106 147 

2011 8 35 167 210 

2012 13 31 121 165 

Вкупно 47 168 604 819 

% 5.74 20.51 73.75 100 
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Во колку се анализираат причините кои довеле до смртни последици (Таб.2) може да се 

констатира,  дека во сообраќајните несреќи во кои учествувале тракторите просечно годишно со 

смртни последици се 9,4 лица, а најголем број 27 (57,45%) лица загинале како резултат од 

непочитувањето на сообраќајните знаци и прописи. Како резултат на лошата психо-физичка состојба 

и грешки на пешаците, патниците и техничката неисправност на возилата вкупно загинале 12 

(23,53%) односно 8 (17,02%) лица 

Табела 2. Загинати лица во сообраќајните несреќи со трактори за период 2008-2012 година 

Последици 

Причини за сообраќајните несреќи 

Вкупно 
Непочитување на 

сообраќајните знаци и 

прописи 

Психо-физичка 

состојба 

Грешки на пешаци, 

патници и тех. 

неисправност на 

возилата 

Загинати 
27  

(57,45%) 

12 

 (25,53% ) 

8 

 (17,02%) 
47 

Просек (5 години) 5,4 2,4 1,6 9,4 

 

Најмногу лица 15 (55,56%) трагично настрадале како резултат на неприлагодената брзина на 

движење на возилата според сообраќајните знаци и условите на патот (Таб.3). Поголем број лица 

загинале поради непрописно движење на возилата, каде се евидентирани вкупно 6 (22,22%) лица а 

како резултат на непочитување на првенство на минување загинале 3(11,11%) лица. Најмалку лица 

1(3,70%) загинале како резултат на грешки на ракувачите на трактори при застанување и паркирање 

на возилата. 

 

Табела 3. Вкупно загинати лица во сообраќајните несреќи со трактори 

Година 

Причини за сообраќајните несреќи 

Вкупно 

Н
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2008 1 0 0 3 2 0 6 

2009 3 0 0 0 0 0 3 

2010 1 1 0 0 0 0 2 

2011 4 0 0 1 0 1 6 

2012  6 1 0 2 1 0 10 

Вкупно загинати 15 2 0 6 3 1 27 

Просек 3 0,4 0 1,2 0,6 0,2 5,4 

% 55,56 7,41 0 22,22 11,11 3,70 100 

 

Грешките на ракувачите на трактори кои се резултат на психо-физичката состојба (консумирање 

алкохол, или опојни супстанци, замор, болест, физички и психички недостатоци и сл.) и недоволно 
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искуство при ракување со тракторот и останатите моторни возила биле причина за загинување на 12 

лица (Таб. 4.) 

Табела 4. Вкупно загинати лица во сообраќајните несреќи со трактори 

Година 

Причини за сообраќајни несреќи 
Други 

грешки 
Вкупно Психо-физичка состојба Недоволно 

искуство Алкохол Други причини 

2008 1 3 1 0 5 

2009 1 0 1 0 2 

2010 1 0 1 0 2 

2011 0 0 1 0 1 

2012 1 0 0 1 2 

Вкупно загинати 4 3 4 1 12 

Просек 0,8 0,6 0,8 0,2 2,4 

% 33,33 25 33,33 8,33 100 

 

Според резултатите од истражувањата (Таб. 4) може да се констатира, дека како резултат на 

наведените причини најмногу 7(58,33%) лица загинале поради лоша психо-физичка состојба на 

ракувачите на тракторите и возачите на другите моторни возила. 

Во сообраќајните несреќи поради консумирање на алкохол загинале 4 (33,33%) лица, а поради 

други причини кои директно влијаеле на психо-физичката состојба згинале уште 3 (25,00%) лица. 

Лошата психо-физичка состојба на ракувачите на тракторите и другите возачи на моторни возила и 

други автори во своите истражувања ја наведуваат како важен фактор кој има големо влијание на 

зголемување на бројот на несреќи со трагични последици (19).  

Како резултат на недоволното искуство при ракување со тракторите загинале 4 (33,33%) лица, 

ракуваци на трактор. 

Табела 5. Загинати лица во сообраќајните несреќи со трактори 

Година 

Грешки Техничка 

неисправност на 

возила 

Вкупно 
Пешаци Патници 

2008 0 1 1 2 

2009 0 0 1 1 

2010 0 0 3 3 

2011 0 0 1 1 

2012 0 1 0 1 

Вкупно загинати 0 2 6 8 

Просек 0 0,4 1,2 1,6 

% 0 25 75 100 

  

Покрај грешките на ракувачите на тракторите и другите возачи на моторни возила, како 

причина за појава на несреќи со трагични последици се и грешките на пешаците, патниците и 
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техничката неисправност на возилата. Како резултат на наведените причини загинале вкупно 8 лица 

(Таб.5).  

 

Граф. 1. Вкупно загинати лица во сообраќајните несреќи со трактори во период од 2008 до 2012 година 

1- Меѓусебни судири на возилата 4- Превртување на трактор 

2- Излетување од пат   5- Газење со трактор 

3- Пад од трактор, приколка  6- Удар на тракторот во објект 

7- Удар на тракторот во паркирано возило 

Споредувајќи ги причините за сообраќајните несреќи во кои има настрадани со смртни последици 

со врстите на сообраќајни несреќи со трактори (Граф.1) може да се констатира, дека најмногу 18 

(38,30%) лица загинале како резултат на судири на моторните возила со тракторите.  Како резултат од 

превртувањето на тракторите односно излетување од патот загинале 13(27,66%), односно 12 (25,53%) 

лица како најчести врсти на несреќи со трактори со трагични последици. 

Просечната старост на тракторите во Република Македонија изнесува 26 години (24), и како стари 

и амортизирани трактори (често со неисправен систем за управување и кочење, неисправни сигнални 

светла и сл.) се без кабини или заштитни рамки или други електронски уреди кои би ја зголемиле 

безбедноста. Во таква ситуација повредите, па и трагичните последици кај ракувачите на трактори 

или патниците на тракторот (кои се возат на браникот или на задниот дел од тракторот, без никаква 

заштита) се неизбежни. 

 

Слика1. Превртување на трактор со трагични последици 

ЗАКЛУЧОК 

 Според резултатите од истражувањата на трагичните последици во сообраќајните несреќи со 

трактори во земјоделското производство во Р. Македонија од 200 8 до 2012 година, може да се 

заклучи следното: 

 Во приодот на истражувањето на сообраќајните несреќи со трактори вкупно настрадале 819 

лица. 

 Како последица од сообраќајните несреќите со трактори загинале 47 лица. 



ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ                                                                                          Втора меѓународна научна конференција 30-31.10.2014 Скопје 

411 
Универзитет „Евро-Балкан“ - Скопје 

 Според врстата на сообраќајни несреќи, трагичните последици најчесто се резултат на: 

 - Меѓусебни судири на возилата (18 лица) 

 - превртување на тракторот (13 лица) 

 - Излетување на тракторот од патот (12 лица) 

Најчести причини во сообраќајните несреќи со трактори кои допринеле до појава на трагични 

последици се:  

 - Неприлагодена брзина на движење според реалните услови на патот (15 лица) 

 - Лоша психо-физичка состојба (алкохол, дрога, болест, замор и сл.) (8 лица) 

 - Техничка неисправност на возилата (6 лица) 

Во земјоделското производство во Република Македонија просечната старост на тракторите изнесува 

26 години, често технички неисправни, без кабини или заштитна рамка и сето тоа во корелација со 

непочитување на законските прописи, недоволна информираност и обученост често доведува до 

зголемен број на несреќи со трактори со трагични последици.  
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