
+1200 
експерти

+20 технички 
комитети

од 1909 
година

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО 
ОБЛАСТА НА ПАТИШТАТА И 
ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

+120 
држави



НАШИ ТЕМИ

ФИНАНСИРАЊЕ

ЗИМСКА СЛУЖБА

НОВИ ПРАКСИ НА 
ПАТИШТАТА

МОБИЛНОСТ ВО УРБАНИ 
СРЕДИНИ 

СООБРАЌАЈ ВО ТУНЕЛИ  

ОТПОРНОСТ

ОПЕРАЦИИ НА 
ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА

ПЕРФОРМАНСИ НА НАДЛЕЖНИТЕ  
ОРГАНИ ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТОТ

ОДРЖУВАЊЕ И ОПЕРАТИВНИ 
СТРАТЕГИИ 

СПРЕЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ  
СО КАТАСТРОФИ

ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТРАНСПОРТ 

УПРАВУВАЊЕ СО 
ПАТИШТАТА

 СИГУРНОСТ

БЕЗБЕДНОСТ ВО ПАТНИОТ 
СООБРАЌАЈ 

КОНЕКТИРАНИ ВОЗИЛА

 КОЛОВОЗИ

 РАБОТИ НА ЗЕМЈЕНО ТЛО 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

РУРАЛНИ ПАТИШТА

МОСТОВИ

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

...

СИТЕ ТЕМИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПАТИШТА И 
ПАТЕН СООБРАЌАЈ

МУЛТИМОДАЛНОСТ



Патиштата  се најстар вид сообраќај и сеуште претставуваат 80% од транспортот 
во повеќето земји. Тие се соочуваат со се’ построги барања во поглед на 
побарувачката за превоз, нови трендови, притисоци од општеството и ефикасност 
на буџетот.

Експерти, истражувачи и практичари од целиот свет работат на овие прашања со 
цел формулирање и примена на најсоодветни одговори.

Меѓународната соработка е моќно средство во овој процес. 

Наместо осмислување на нови најдобри пракси, размената се одвива 
преку состаноци и соработка, со што се штедат време и пари,
Идеите може и да се доведат во прашање, што пак води кон појава на 
нови концепти,
Таквата соработка, исто така, им овозможува на учесниците да ги 
промовираат националните пракси. 

PIARC, Светската асоцијација за патишта е основана во 1909 година за да го 
олесни овој вид на соработка во сите области кои се однесуваат на патиштата. 
Нашето меѓународно здружение е неполитичко и непрофитно.  Го сочинува мрежа 
од стручњаци во областа на патиштата од целиот свет, на кои им овозможува 
методи за заедничка работа  и ги објавува нивните препораки и извештаи. Сево 
ова се одвива во контекст на интегриран и одржлив транспорт.  

Нашите производи и услуги се широко достапни и се фокусирани на 
очекувањата и барањата на нашите членови, вклучувајќи ги првенствено 
владите на преку 120 земји. 



Светскиот конгрес за патишта кој се одржува на секои четири години од 1908 година  
- Абу Даби (Обединети Арапски Емирати) 2019 година;  
- Прага (Чешка) 2023 година 

Меѓународен зимски конгрес за патишта  
- Гдањск (Полска) 2018 година,  
- Калгари (Канада) 2022 година 

1200 меѓународни експерти

Повеќе од 20 технички комитети и работни групи кои заседаваат 

Статутарни состаноци на нашиот Извршен комитет и Совет 

Состаноци на национално ниво (Национални комитети) 

НАШАТА МИСИЈА

ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА НАЈСОВРЕМЕН МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА 
ЗА ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПАТИШТАТА И ПАТНИОТ ТРАНСПОРТ

РАЗМЕНА НА НАЈДОБРИ ПРАКСИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПТИМАЛЕН ПРИСТАП ДО 
ГЛОБАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Објавување на извештаи кои се достапни бесплатно- 1 месечно 

Квартално тријазично списание Routes / Roads (Патишта)

Конференции– Тунели, Карактеристики на коловозите 

Кратки прегледи (посебни проекти)



 Барањата се содржани во нашите работни теми 

 Меѓународни семинари – еден на секои шест недели

 Регионлни работни групи 

 Механизми за финансиска поддршка 

ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ И ТРАНЗИЦИЈА 

ИЗРАБОТКА И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕФИКАСНИ АЛАТКИ ЗА ПОМОШ ПРИ 
НОСЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ПАТИШТАТА И ПАТНИОТ ТРАНСПОРТ 

Нашиот сеопфатен повеќејазичен  он-лајн речник за патишта 

HDM-4: софтвер за одржување на патиштата и за анализа на 
инвестициите
   
DG-QRAM: алатка за управување со превоз на опасни материи во 
тунелите

Тематски он-лајн прирачници: безбедност на патиштата, тунели, 
управување со патиштата, операции на мрежата/интелигентен 
транспорт 



КАКО РАБОТИМЕ ?

Техничките комитети и работните групи 
се најзабележителниот елемент на PIARC.

Тие собираат преку 1200 експерти од целиот 
свет, што ја чини PIARC  најголемата мрежа 
на стручњаци за патишта. Нивната работа 
се заснова на двата годишни состаноци и 
семинарите во земјите со ниски или средни 
примања , а кулминира со објавувањето 
на извештаите за приоритетните технички 
теми.

Најголем број од нашите производи се 
достапни на англиски, француски и шпански- 
трите работни јазици на PIARC – a понекогаш 
и на други јазици.

Технички 
комитети

Национални 
комитети

Меѓународни 
стратегии и 
партнерства

Посебни 
проекти

Работни 
групи

PIARC активно стапува во партнерства со цел позицинирање на патиштата како клучни компоненти на 
транспортниот систем, притоа обезбедувајќи широка дистрибуција на нашите производи и придонесувајќи 
кон размената на најдобри пракси , што ни овозможува подобар пристап до заедниците во патниот сектор, 
координирање на акционите планови и осмислување на заеднички проекти. 

PIARC Национални комитети: национални здруженија за патишта, основани на национално ниво во 40 
земји.

Регионални здруженија за патишта: CEDR во Европа, AGEPAR во франкофонските земји во Африка, REAAA 
во Азија и DIRCAIBEA во Латинска Америка.

Развојни организации, вклучувајќи ја Светска банка, Азијската развојна банка, Развојната банка за Латинска 
Америка итн.

Меѓународни стручни организации: TRB (САД), Меѓународно здружение за тунели и подземни простори 
(ITA-AITES), FISITA итн.

ПАРТНЕРСТВА

Меѓународни 
семинари



ТИМОТ НА PIARC

ЗОШТО ДА И’ СЕ ПРИДРУЖИТЕ НА PIARC?

Нудиме неколку категории на членство: влади, регионални органи, компании 
или универзитети, индивидуални членови.

Генерален 
секретаријат Претседател

избрана од 
Совет

На период од 4 
години 

Совет

Одговорност 
за управување 

со асоцијацијата 

Се состои од 
делегации од 

земјите членки,  
секоја од нив 

предводена од Прв 
делегат

Извршен 
комитет 

управува со 
Асоцијацијата

Со поддршка од 
неколку Комисии 

ги 
коориднира 

сите активности 

Со седиште во 
Париз, Франција

Лидери и експерти 
кои ги праќаат 

некои земји членки 

Вработени

Нашите настани

Соработка во областа на патиштата на 
меѓународно ниво 

Технички комитети и работни групи

Идентификување на проблемите кои се 
однесуваат на патиштата 

На нашето списание  Routes/Roads (Патишта)

На нашата он-лајн библиотека со извештаи

На нашиот он-лајн речник за патишта

На нашите софтверски производи 

УЧЕСТВУВАТЕ ВО: ПРИСТАП



www.piarc.org

Преземете ги нашите публикации

Следете не’ на друштвените мрежи

Претплатете се на нашиот билтен


