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ЈУБИЛЕЈ

Подготвија: 
Рената МАТЕСКА 
Ружица ГОЧЕВСКА

100 ГОДИНИ АВТОМОБИЛИ    

ЈУБИЛЕЈ

Во далечната 1905 го ди-
на, по битолскиот Ши-
рок сокак поминал пр-

виот автомобил "форд-К", со 
што била одбележана ерата 
на автомобилизмот во Ре-
публика Македонија. Според 
монографијата издадена од 
АМСМ, кој годинава одбеле-
жува значаен јубилеј - 60 го-
дини постоење, друмските 
патишта, се разбира, заедно 
со конструирањето и со пуш-
тањето во промет на првите 
друмски возила, биле ос нов-
ната претпоставка за поја-
вата и за развојот на авто мо-
билскиот сообраќај, а со тоа 
и на автомобилизмот. Така, 
првиот мотор со внатрешно 
согорување, на кој бил при-
движуван првиот автомобил 
со помош на бензин, го кон-
струирале Готлиб Дајмлер и 
Карл Бенц во 1886 година. Во 

Во Скопје, првиот автомобил "рено" го донеле бр а-
ќата Шабан-Пашини, а тоа се случило во 1911 
година. Првиот автомобил во Прилеп го до-
нел печалбарот Цуцуловски, кој работел во 
фабриката на "Форд" во Детроит. Во род ниот 
град тој донел два "форда" од типот "Т".

1904 година дошло до ма сов-
на појава на моторни возила, 
а во Македонија, поточно во 
Битола, првиот автомобил 
од марката "форд-К" бил до-
несен од Детроит, САД. Ин-
тересно е тоа што во градот 
на конзулите тој се појавил 

само по една година од него-
вото производство во по го-
ните на "Форд" и на "Џенерал 
моторс" во САД, а неговата 
цена изнесувала 850 аме ри-
кански долари. Во 1912 го ди-
на овде се појавил и првиот 
професионален возач, кој 
воедно бил и првиот вооп-
што регистриран на овие 
про стори. Неговото име е за-
бележано како Ристо, а потек-
нувал од околното село Ца-
пари. За тоа време оваа про-
фесија важела за една од нај-
престижните. Ристо го упра-

вувал својот "форд Т", кој го 
до нел од Солун. Автомобилот 
се движел со брзина од 40 
километри на час. Во Скопје, 
првиот автомобил "рено" го 
донеле браќата Шабан-Па-
шини, а тоа се случило во 
1911 година. Според истра-
жу вањата, Битола и Скопје 
биле првите градови на Бал-
канот во кои се појавувале 
"модерни" автомобили. Во 
1925 година Битола станала 
еден од водечките градови 
низ чии улички се движеле 
различни типови автомобили 
од "фордови", "есекси", "хад-
со ни" и "мерцедеси". Во Ско п-
је, пак, покрај првиот "фо рд" 
и "рено", се возеле и "опели" 
и "кајзери". Како нивни први 
сопственици се регистри ра-
ни Дуча Филота, семејството 
Бојаџиеви, браќата Дими три-
евски и докторите Хофсед 
Бојаџијан и Радмила Смил-
јаниќ. Првиот автомобил во 
Прилеп го донел печалбарот 
Цуцуловски, кој работел во 
фабриката на "Форд" во Де-
троит. Во родниот град тој 
донел два "форда" од типот 
"Т". Со тек на времето низ ма-
кедонските градови се поја-
виле и такси возилата. Ин-
тересно е да се спомне и за 
првите автобуси, направени 
на камионски шасии. Нив ги 
правеле занаетчиите наре-
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кувани колари, а првото вак-
во возило го конструирал Ди  -
митар Хаџи-Томов од Ско пје. 
Инаку, првите возила ав-
тобуси се појавиле во Шт ип 
во 1923 година. Всушност, 
тоа биле  преуредени товар-
ни возила, а првото го на-
правил Петар Казанков од 
овој град, кој возилото "тон-
трук" го пренаменил во ав-
тобус за превоз на патници. 
Од овој период интересно е 
да се забележат и првите во-

зила, кои како погонско ср ед-
ство ги користеле др во то и 
ја гленот. Ваквите така наре-
чени автомобили-ќум биња 
прв пат почнале да се ко-
ристат во Прилеп во 1930 
година. Првата, официјална 
автобуска линија тргнала на 
релација Скопје-Битола, а тоа 
се случило на 2 декември 1944 
година. 

Слично како и првиот ав-
томобил, така и првиот мо-
тоцикл бил забележан на 
улиците на Битола во 1916 
година. Неговата марка била 
"индијана", а сопственик бил 
прочуениот филмски сни ма-
тел Милтон Манаки. 

Денес, на територијата на 
Македонија се регистрирани 
помалку од 300.000 патнички 
автомобили, или 6,74 авто-

мобили по жител, од кои во 
приватна сопственост се нао-
ѓаат близу 95 отсто. Бро јот на 
товарните возила е 19.042, на 
автобусите 2.478 итн. 

Како прво здружение-ин-
ституција со извршна моќ, 
кое влијаело врз развојот на 
автомобилскиот сообраќај, 
односно врз автомобилиз-
мот, се смета Занаетчиската 
комора на Скопје. Во 1932 го-
дина таа почнала да ги из да-
ва првите дозволи, односно 
уверенија за професијата во-
зач. Сепак, како прва посе-
риозна институција која поч-
нала да се занимава со над-
лежностите кои го третираат 
сообраќајот и сообраќајната 
проблематика, односно ав-
томобилизмот, било Мини-
стерството за локален сооб-

раќај на Македонија.
Големо влијание врз раз-

војот на автомобилизмот 
одиграле и организираните 
занаетчиски работилници за 
поправка и за оддржување 
на моторните возила. Така, 
во 1948 година ова Мини-
стерство, а по извршувањето 
на првите технички пре гле-
ди, формирало четири ав-
торемонтни работилници, и 
тоа во: Скопје, Битола, Штип 
и Велес. Сепак, првата гене-
рална дирекција за сообраќај 
и ремонти во Македонија би-
ла формирана во 1945 го ди-
на, а во јули истата година би ло 
основано и првото Фе де рал-
но автомобилско пр етпри ја-
тие "ФАП", чие седиш те се нао-
ѓало во Скопје. 

Секако, треба да се од бе-
лежи и постоењето на пр ви-
те бензински пумпи кои биле 
на претпријатието "Шел". Тие 

биле отворени во 1936 го-
дина, и тоа во: Скопје, Битола, 
Прилеп, Тетово, Штип, Ко ча-
ни, Струмица, Велес и Гос ти-
вар. 

За развојот на авто моби-
лизмот големо влијание има-
ле и првите мерки за негово 
регулирање. Во нашава земја 
тие почнале да стапуваат во 
сила во 1946 година. Првите 
салони за продажба на ав-
томобили се појавиле во 
Скопје и во Битола. Овде би 

го одбележале и Првиот ме-
ѓународен саем за автомо-
били "Експо 94", кој се одр-
жал во Скопје, а на него биле 
прикажани голем број екс-
понати произведени во 20 
земји во светот. Автомо би-
лизмот, меѓу другото, имал 
го лемо влијание и врз раз-
војот на некои други сто пан-
ски гранки, како што е на 
пример, туризмот, кој од дру-
га страна, имал повратно деј-
ство врз првиот. Така, првите 
помасовни туристички па ту-
вања со автомобили се за-
бележани во Охрид. При каз-
ната за автомобилизмот во 
државава е мошне инте рес-
на, а еволутивниот развој од 
сто години денес се отсли-
кува со современи автомо-
били од најнови светски мар-
ки, кои се возат по модерни 
патишта, автопати според ев-
ропски терк! 
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