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енес, по толку многу 
години, нашите живо-
ти, на еден или на друг 
начин, повторно се по-

врзани со нив, со автобусите. 
На поранешната станица за 
при градските автобуси на ке-
јот на Вардар, во близината на 
МАНУ, постојано го сретнував 
Петре, мојот другар од ос нов-
ното училиште. Сега, на по че-
токот на оваа 2005 година, ре-
чиси сите станици, меѓу град-
ски, приградски, меѓународни, 
се преместени кај Новата же-
лезничка станица. Пред оваа 
преселба, Петре во рацете 
обич    но држеше метален алат, 
одејќи кон некој од автобусите 
на ЈСП паркиран во близината. 
Тој се грижеше за одржувањето 
и за поправката на при град-
ските автобуси. 

- Почекај ме за момент, вед-
наш се враќам - велеше Петре, 

Тешко е да се замисли да се пишува за животот во градот, а при тоа да не се 
спомне или, пак, да се прескокне славниот "градски шетач" или поточно 
- автобусот и автобускиот превоз и сообраќај. Зашто, има ли поголем 
шетач низ градот, низ сите негови лавиринти и тајни, од автобусот, кој 
сепак ги преживеа и ги надживеа, барем кај нас, сите други модерни 
превозни средства! 

Во сегашниот сообраќаен хаос кој го живее Скопје, спонтано во мислите ни 
доаѓаат сликите од мирниот град пред земјотресот. Најсилен спомен ни 
се двокатните англиски автобуси "Лејланд". Каков само незаборавен "ан-
глиски шмек" му даваа тие возила кои сообраќаа низ градот пред ка-
тастрофалниот земјотрес! Какво задоволство беше како дете да се ис-
качиш на "вториот кат" од автобусот и оттаму горделиво да ги раз гле-
дуваш улиците, минувачите, дрворедите на "Илинденска", чии гранки, 
удирајќи во прозорците, создаваа незаборавна музика! 

а јас се упатував кон малата, 
неугледна, зелена барака, која 
им служеше како еден вид 
канцеларија. Се враќаше раз-
нежнет и насмеан.

-  Е, мој Данило, ми вели, гле-
даш ли како целиот живот ми е 
поврзан со автобусите? Се се-
ќаваш, татко ми беше во зач во 
ГСП, а сега, еве, и јас пов торно 
сум со нив. Со авто бу сите.

И навистина, по игра на суд-
бината, заради него и нашето 
дружење, и мене цел живот ав-
тобусите ми беа блиски. Заед-
но учевме во Основното учи-
лиште "Тефејуз" ("Никола Вап-
царов"), а бидејќи Петре живе-
еше во близината, по часовите 
одевме кај него дома. Татко му, 
возач на автобус, нè земаше 
повремено на прошетка низ 
градот, а ние знаевме и не-
поканети да го пречекаме на 
некоја скопска улица. Имавме 

вистинска привилегија, чест, 
да бидеме блиски со возачот, и 
на тоа бевме особено горди.

Зашто да се биде возач, и 
тоа возач на градски автобус, 
не беше шега. 

Целиот град беше наш, се 
возевме со "Лејландите", а по-
доцна и со "ФАП"  автобусите 
кога беа вклучени во соо бра-
ќајот.

Денес може полесно да се 
реконструира тој скопски фе-
но мен на градскиот сообраќај 
по Втората светска војна: од 
зачуваните документи, од мо-
нографиите, од кажувањето на 
постарите, од нашето детско 
искуство.

Всушност, целата приказна 
почнува во 1947 година, кога 
Градскиот народен одбор до-
неле решение за формирање 
"Градско претпријатие за ауто-
транспорт со седиште во Скоп-

је". На крајот на таа година и на 
почетокот на следната, низ 
улиците на градот се појавиле 
првите автобуси како јавен 
превоз. Тоа главно биле во-
зила запленети во Втората 
свет   ска војна. Возила еднос-
тавни и дотраени, но радоста 
на гра ѓаните била голема и 
непов торлива.

Веќе кон педесеттите го ди-
ни биле набавени нови автобу-
си од француската марка "Рено", 
а во 1953 година пристигнле и 
првите двокатни, од марката 
"АЕЦ". Помалку е познато дека 
тие имале дрвена конструкци-
ја,а веќе во 1956 година се на ба-
вени металните "Леј лан ди". 
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ГРАДСКИОТ ПРЕВОЗ, СОН И СТ     ВАРНОСТ НА МЕТРОПОЛАТА ВАРНОСТ НА МЕТРОПОЛАТА
Според евиденцијата, таа 

година имало вкупно 48 ав-
тобуси. Тоа е "златното време" 
на скопскиот јавен превоз од 
кое и нам ни останале најмногу 
убави спомени. Релацијата на 
некои од нив е следната - од 
Автокоманда, преку скопскиот 
Кеј и Плоштадот до Паркот и 
Техничкото училиште. По доц-
на, некои поаѓале и од на сел-
бата "Пролет" и оделе до Пар-
кот и Зоолошка, а имало и 
други релации. Веќе во 1957 
година, заради униформирање 
на воз ниот парк, се укинати 
дво катните автобуси, се купи-
ле нови и во сообраќај се во ве-
дени "фаповите" возила, кои го 
"преживеаја" земјотресот и се 
употребуваа сè до 1964 го-
дина.

Денес, познатиот градски 
шетач или автобусот на ЈСП, е 
модерен, еколошки, и како 
што е редот мора да се соочи 

ло и два вида такви трам ваи, а 
денес, по толку многу години - 
ниту еден. Кон сре ди ната на 
осумдесеттите години од ми-
натиот век пропадна иде јата да 
се воведе трамвајски превоз 
во градот, а некои од кори-
дорите кои се спомнуваа, 
требаше да бидат на рела ци-
јата од Ѓорче Петров и Бутел - 
север до Транспортниот цен-
тар.

Во исчекување на идни на-
та, да не го заборавиме, и да 
му ја оддаваме достојната по-
чит на неговото височество 
градскиот шетач - автобусот. 
Зашто, по сè изгледа, уште дол-
го време ќе другаруваме со 
него. Трамвајот, тролејбусот - 
останаа само далечен сон за 
скопјани, за сè побројните жи-
тели на метрополата.                 

со предизвиците на времето 
плуралистичко - се јавуваат не-
кои нови шетачи  како при-
ватни,  индивидуални пре воз-
ници. Доаѓа дури и до остра 
борба меѓу "црвените" и "зе-
лените" шетачи, меѓу држав-
ните и приватните пре воз ни-
ци. Конкуренцијата секогаш е 
добра, ако е на задоволство на 
граѓаните, и ако може да реши 
барем дел од сегашниот 
сообраќаен хаос во градот. А 
неговото височество - град-
скиот шетач мора постојано да 
води грижа за сопствениот 
дигнитет и дигнитетот на гра-
ѓанинот.

Тешко е од денешен аспект 
да се каже каква ќе биде суд-
бината на Скопје со друг јавен 
превоз, пред сè, со трамвајот. 
На почетокот на ХХ век, во 
Скопје бил донесен трамвај ку-
пен од Виена, кој функ цио ни-
рал на коњска влеча. Дури има-


