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Алкохол 

     Значајно место на листи узрока саобраћајних незгода годинама за 

узимају незгоде које су изазвали возачи под утицајем алкохола. 

 

Треба нагласити да алкохол не делује подједнако на сва лица, нити на 

исту особу у различитим околностима. 

 

 

Концентрација алкохола у крви изражава се у промилима или 

милиграмима по милилитру, или грамима по килограму. Ниво 

алкохола у крви од 0,3‰ значи да један литар телесне течности 

садржи 0,3 грама алкохола. 



Алкохол 

Концентрација алкохола у крви зависи од бројних фактора: 
 

1. Количине алкохола која се kонзумира,  

2. брзине конзумирања,  

3. количине хране која се већ налази у желуцу,  

4. врсте алкохолног пића, 

5. пола,  

6. телесне тежине,  

7. стања јетре,  

8. лекова,  

9. генетике и  

10.толеранције организма на алкохол. 
 





 

Алкохол негативно делује на основне перформансе битне за извршење  

возачких задатака, и то на: 

 

• Централни нервни систем (омамљујуће на нервни систем), 

• перцепцију (алкохол оштећује функционисање чула вида и    слуха), 

• обраду информација, 

• психомоторне способности, 

• визуелно моторну координацију (смањена је могућност усклађеног  

реаговања видног поља и покрета екстремитета), 

• психичку структуру личности, 

• пажњу, схватање и расуђивање (квалитет и обим пажње су 

оштећени, расте самопоуздање и самоувереност), 

• разум и контролу понашања (већа је храброст, уклања страх, ствара 

еуфорију и ослобађа агресивност. Разводњава осећања 

хуманости,друштвене и моралне одговорности), 

• мали мозак (један од центара за одржавање равнотеже. 



У закону је градиран степен алкохолисаности на: 

 

•  до 0,20 mg/ml – блага алкохолисаност (дозвољено) 

•  више од 0,20 mg/ml до 0,50 mg/ml – умерена 
алкохолисаност, 

• више од 0,50 mg/ml до 0,80 mg/ml – средња 
алкохолисаност, 

•  више од 0,80 mg/ml до 1,20 mg/ml – висока 
алкохолисаност, 

•  више од 1,20 mg/ml до 1,60 mg/ml – тешка 
алкохолисаност, 

•  више од 1,60 mg/ml до 2,00 mg/ml  – веома тешка 
алкохолисаност, 

� више од 2,00 mg/ml  - потпуна алкохолисаност. 

 
 





Категорије возача који не смеју имати нимало алкохола у крви: 

 

• Возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам 

лица, 

   осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, 

• возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари, 

• возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни 

  превоз, 

• возач возила категорије А1, А2, АМ и А, 

• инструктор вожње, 

• кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног дела 

  возачког испита, 

• возач са пробном возачком дозволом, 

• лице које надзире возача са пробном возачком дозволом, 

• испитивач на практичном делу возачког испита, 

• возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом. 
 



Негативни ефекти током вожње у алкохолисаном стању 

Док трезан возач реагује на опасност између 0,75 и 1 секунде, време  

реаговања возача под утицајем алкохола износи и до 2 секунде. 

 

Трезан возач види саобраћајни знак на удаљености од готово 140 м, док  

пијан возач на удаљености од 112 м, а мамуран тек на 100 м. 

 

Трезан возач чује возило на удаљености од приближно 340м, пијан на  

удаљености од 203м, а мамуран тек на 104м. 

 

Повећани ризик да изазову саобраћајну незгоду са тешким последицама  

имају возачи који возе под дејством алкохола. Тај ризик се повећава за 40  

пута код алкохолисаности од 1,5 мг/мл у односу на возаче који немају  

алкохола у крви, или за око 35 пута у односу на оне који имају дозвољену  

концентрацију од 0,30 мг/мл алкохола у крви. 





Лекови  

Као општу ознаку упозорења, лекови који утичу на способности  

за вожњу имају на паковању утиснут ЦРВЕНИ или ЦРНИ троугао. 

 

Неки од „свакодневних“ лекова неповољно утичу на возаче током вожње, 

као што су: 

 

� Лекови против главобоље, прехладе и грипа, 

�   лекови за спавање, за умирење, против болова, 

�   лекови за регулисање крвног притиска, 

�   лекови за дијабетес и 

�   лекови против алергија. 

 

 





Дрога 

Ефекти дроге зависе од: 

 

 

� Врсте дроге, 

� количине, 

� квалитета, 

� начина конзумирања, 

� толеранције на одређену супстанцу, особе која конзумира дрогу 

    (тежина,старост, стање физичког и менталног здравља), 

� контекста у којем се конзумира дрога (дана / ноћ, локација, 

појединачно или у друштву) 

 





Сви наркотици негативно утичу на: 

 

� Будност, пажњу и концентрацију возача, 

� јасноћу вида, 

� физичку координацију, 

� време реаговања и 

� способност да се доносе правилне одлуке под притиском. 

 

Ефекти дрога на способност за вожњу се разликују зависно од врсте дроге.  

Употребом канабиса (марихуане) корисник осећа еуфорију, опуштеност и  

летаргију, време реаговања се продужава, координација и памћење слабе. 

 

У комбинацији са алкохолом канабис доводи до додатних негативних  

ефеката у смислу умањења способности за вожњу, зато што се ефекти  

алкохола и марихуане међусобно појачавају. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


