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Агенција за безбедност саобраћаја је 
спровела анализу утицаја вожње под 
дејством алкохола на безбедност 
саобраћаја на основу података о 
саобраћајним незгодама и лицима 
страдалим у саобраћајним незгодама у 
периоду од 2012. до 2016. године 
(петогодишњи период). 
 
Начин на који се вожња под дејством 
алкохола може препознати у званичној 
статистици о саобраћајним незгодама до 
краја 2015. године је био кроз анализу 
узрока саобраћајних незгода. У 
номенклатури узрока саобраћајних 
незгода постоји узрок под називом 
„Алкохолисаност“. Узроке саобраћајних 
незгода су опредељивали припадници 
саобраћајне полиције приликом вршења 
увиђаја, а то свакако не значи да је 
алкохолисаност опредељена као коначан 
узрок у судском процесу вођеном 
поводом те саобраћајне незгоде. За 
једну саобраћајну незгоду било је могуће 
определити до три узрока (примарни, 
секунардни и терцијерни узрок). У 
анализи која је представљена у овом 
прегледном извештају обухваћене су све  

саобраћајне незгоде у којима је 
препозната „Алкохолисаност“ као узрок 
саобраћајне незгоде, без обзира да ли је 
узрок примарни, секундарни или 
терцијерни. Поред наведеног, опреде-
љени узроци саобраћајних незгода су се 
везивали директно за чланове закона по 
којима се подноси одговарајућа пријава 
(кривична и прекршајна), па су 
припадници саобраћајне полиције били 
ограничени у одабиру тачно оних 
„узрока“ који су допринели настанку 
саобраћајних незгода. 
 
Почевши од 2016. године, започето је 
евидентирање утицајних фактора. За једну 
саобраћајну незгоду може бити евиде-
нтирано  више утицајних фактора. Утицајне 
факторе треба посматрати као околности 
које су пратиле настанак одређене 
саобраћајне незгоде, без улажења да ли је 
та конкретна околност била од највећег 
значаја за настанак конкретне саобраћајне 
незгоде (узрочно везана за  настанак 
саобраћајне незгоде). Поред непостојања 
ограничења у броју опредељених 
утицајних фактора, не постоји ни 
ограничење у смислу везаности за судску 
пријаву, па су саобраћајни полицајци 
слободнији да определе све релевантне 
утицајне факторе. 
 

УВОД И МЕТОДОЛОШКА 

ОБЈАШЊЕЊА 
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У постојећој номенклатури су 
дефинисана два утицајна фактора која 
се односе на алкохолисаност: „Вожња 
под утицајем алкохола“ и „Пешак под 
утицајем алкохола и понашање на начин 
који је допринео саобраћајној незгоди“. 
Проблем алкохолисаности возача 
представља доминантнији проблем у 
безбедности саобраћаја, па ће анализа 
обухватити само утицајни фактор који се 
односи на вожњу под утицајем 
алкохола. Проблем пијаних пешака ће 
бити посебно назначен у деловима 
анализе у којима се помиње. Имајући у 
виду промене у начину евидентирања 
података о саобраћајним незгодама од 
2016. године, биће приметно у 
анализама трендова по годинама да се 
одређене разлике у статистичким 
подацима појављују баш од 2016. 
године. Поред тога, одређене анализе 
ће бити спроведене само за 2016. 
годину, с обзиром да је од 2016. године 
могуће повезати алкохолисаност са 
сваким конкретним учесником 
(возачем, пешаком) саобраћајне 
незгоде (уместо само повезивања са 
саобраћајном незгодом). Имајући у виду 
терминолошке различитости (узроци и 
утицајни фактори) у прегледном 
извештају ће се говорити о 
саобраћајним незгодама у вези са 
вожњом под утицајем алкохола.  
 

 
 
У периоду од 2012. до 2016. године 
догодила се 321 саобраћајна незгода 
(Табела 1) која је у вези са вожњом под 
утицајем алкохола, а у тим 
саобраћајним незгодама је погинуло 
355 лица. У просеку свака 9 саобраћајна 

                                                           
1 СН ПОГ – Саобраћајне незгоде са погинулим 
лицима, СН ПОВ – са повређеним лицима,      

незгода са погинулим лицима је везана 
за вожњу под утицајем алкохола (11,5% 
свих саобраћајних незгода са погинулим 
лицима). На другој страни, евиденти-
рано је укупно 6.524 саобраћајних 
незгода да повређеним лицима које су у 
вези са вожњом под утицајем алкохола, 
а у којима је повређено 9.786 лица. 
Свака десета саобраћајна незгода са 
повређеним лицима је везана за вожњу 
под утицајем алкохола (10% свих 
саобраћајних незгода са повређеним 
лицима). Нешто мања процентуална 
заступљеност у броју саобраћајних 
незгода са повређеним лицима, па и са 
материјалном штетом (око 6,6%), указује 
и на то да је приликом вожње под 
утицајем алкохола и већа вероватноћа 
за теже последице. 
 

Табела 1. Број саобраћајних незгода у вези са 
вожњом под утицајем алкохола по годинама. 
 СН ПОГ1 СН ПОВ СН МШ СН УК 

2012 67 1326 1537 2930 

2013 60 1255 1721 3036 

2014 42 1232 1371 2645 

2015 59 1205 1242 2506 

2016 93 1506 1554 3153 

УК 321 6524 7425 14270 

 

Ако се анализира само 2016. година, 
приметно је знатније повећање 
процентуалне заступљености саобраћа-
јних незгода које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола у укупном броју 
саобраћајних незгода, највише у скупу 
саобраћајних незгода са погинулим 
лицима. Наиме, 17% свих саобраћајних 
незгода са погинулим лицима је везано 
за вожњу под утицајем алкохола (свака 
шеста саобраћајна незгода са 
погинулим лицима). Повећање утицаја 
алкохола на настанак саобраћајних 
незгода у 2016. години се пре свега 

МШ – са материјалном штетом, УК – укупан број 
саобраћајних незгода. 

ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА 
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доводи у везу са променом начина 
евидентирања података о саобраћајним 
незгодама у 2016. години, а што је 
претходно описано.  
 
Подаци о алкохолисаности пешака су 
доступни само за 2016. годину. Укупно је 
у 2016. години евидентирано 6 
саобраћајних незгода са погинулим 
лицима код којих је као утицајни фактор 
препозната алкохолисаност пешака, 
односно 87 саобраћајних незгода са 
повређеним лицима. 

 
Табела 2. Број лица страдалих у саобраћајним 

незгодама које су у вези са вожњом под утицајем 
алкохола по годинама. 

 ПОГ2 ТТП ЛТП ПОВ 

2012 76 359 1594 1953 

2013 63 375 1484 1859 

2014 51 372 1407 1779 

2015 65 430 1437 1867 

2016 100 514 1814 2328 

УК 355 2050 7736 9786 

 
 

 
Слика 1. Расподела саобраћајних незгода са погинулим и повређеним лицима које су у вези са вожњом под утицајем 

алкохола по годинама. 

 
 
Како би се квалитетно препознале 
околности под којима настају 
саобраћајне незгоде које су везане за 
вожњу под утицајем алкохола није 
довољно анализирати само њихове 
карактеристике већ их упоредити са 
карактеристикама свих осталих саобра-
ћајних незгода и препознати у којим 
доменима постоје разлике. Стога су 
одређене анализе у наставку прегледног 
извештаја рађене на начин да се врши 
поређење расподела оних саобраћајних 
незгода које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола и све остале 
                                                           
2 ПОГ – Погинула лица, ТТП – Тешко повређена 
лица, ЛТП – Лако повређена лица, ПОВ – 
Повређена лица. 

саобраћајне незгоде.  Процентуална 
заступљеност саобраћајних незгода које 
су везане за утицај алкохола по 
месецима у току године не показује 
значајне разлике у различитим 
месецима у току године (Слика 2). Наиме, 
процентуална заступљеност саобраћа-
јних незгода које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола је у свим месецима на 
нивоу од око 10%. Са нешто већим 
уделом саобраћајних незгода које су 
везане за утицај алкохола истичу се 
летњи месеци јул и август, али и месец 
јануар (11%). Процентуално најмањи 
удео саобраћајних незгода које су везане 
за вожњу под утицајем алкохола се 
догађа у месецима: септембар, 
новембар и децембар. 
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Слика 2. Процентуална заступљеност саобраћајних незгода које су везане за вожњу под утицајем алкохола у односу 

на све остале саобраћајне незгоде по месецима (анализиране само саобраћајне незгоде са настрадалим лицима). 

 

 
 
Највећа процентуална заступљеност 
саобраћајних незгода које су везане за 
вожњу под утицајем алкохола је 
присутна у данима викенда и то 
највише у недељу. Њихов удео расте 
како се приближава крај недеље и 
највећи је у недељу. Наиме, готово 
свака 5 саобраћајна незгода са 
настрадалим лицима која се догоди  

недељом је саобраћајна незгода која је 
везана за вожњу под утицајем алкохола 
(Слика 3).  
 
Скоро половина свих саобраћајних 
незгода са погинулим лицима које су 
везане за вожњу под утицајем алкохола 
се догоди у данима викенда (суботу и 
недељу). Највише саобраћајних незгода 
са погинулим лицима које су везане за 
вожњу под утицајем алкохола се догоди 
у суботу, а са повређеним лицима у 
недељу (Слика 4). 
 
 

 
Слика 3. Процентуална заступљеност саобраћајних незгода које су везане за вожњу под утицајем алкохола у односу 

на све остале саобраћајне незгоде по месецима (анализиране само саобраћајне незгоде са настрадалим лицима). 
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Слика 4. Расподела саобраћајних незгода са погинулим и повређеним лицима које су везане за вожњу под утицајем 

алкохола по данима у току недеље. 

 
 
Процентуална заступљеност саобраћа-
јних незгода које су  везане за вожњу 
под утицајем алкохола у односу на све 
остале саобраћајне незгоде по часовима 
у току дана има веома константну 
промену (пад/раст). Наиме, саобраћајне 
незгоде које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола су процентуално 
најмање заступљене у периоду од 9 и 10 
часова. Након тог периода, процентуа-
лна заступљеност саобраћајних незгода 
које су везане за вожњу под утицајем 
алкохола готово линеарно расте до 
трећег часа након поноћи. Након чега 
поново почиње да опада. Од свих 
саобраћајних незгода које се догоде у 
трећем сату после поноћи свака трећа 
саобраћајна незгода је везана за вожњу 
под утицајем алкохола. Саобраћајне 
незгоде које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола су генерално 
процентуално најзаступљеније у прва 4 
сата након поноћи (Слика 5). 

Без обзира што се у наведеним 
часовима догађа процентуално највише 
саобраћајних незгода које су везане за 
вожњу под утицајем алкохола, то не 
значи да се и у апсолутним вредностима 
добија исти закључак.  Апсолутно 
посматрано највећи број саобраћајних 
незгода које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола (без обзира да ли су 
са погинулим или повређеним лицима) 
се догоди у 21 часу у току дана. 
Посматрањем Слике 6 може се закљу-
чити да апсолутан број саобраћајних 
незгода (и са погинулим и са 
повређеним лицима) које су везане за 
вожњу под утицајем алкохола постаје 
значајно већи од 18 часа у току дана па 
све до 5 часа после поноћи. Готово 76% 
свих саобраћајних незгода са погинулим 
лицима које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола се догоди у периоду 
од 18. часа до 5. часа након поноћи (12 
сати – половина дана). У истим часовима 
у току дана догоди се и 73% 
саобраћајних незгода са повређеним 
лицима које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола.
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Слика 5. Процентуална заступљеност саобраћајних незгода које су везане за вожњу под утицајем алкохола у односу на 

све остале саобраћајне незгоде по часовима у току дана (анализиране само саобраћајне незгоде са настрадалим лицима). 

 

 
Слика 6. Расподела саобраћајних незгода са погинулим и повређеним лицима које су везане за вожњу под утицајем 

алкохола по часовима у току дана. 

 
 
 
 

 
 
 

27
33 36 35 32

19

7
3 2 2 3 3 4 4 5 7 7 10 10 12

16 18 20
24

73
67 64 65 68

81

93
97 98 98 97 97 96 96 95 93 93 90 90 88

84 82 80
76

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

СН - утицај алкохола Остале СН

319

386 380
343

250

166

100
71

49 62
91

114

153
183

229

289

277

428
446

440
495

457

411
385

8

1
4 1

6 1
7

1
6

1
1

1
1

3

5

1

3

1

8

4

6

1
0 1

3

2
6

1
8

2
4

2
9

2
2

2
7 2
8

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0

100

200

300

400

500

СН ПОВ СН ПОГ Тренд (СН ПОВ)



  

 

 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: 
АБС, Утицај вожње под дејством алкохола на 
безбедност саобраћаја, 2017 

7 
Агенција за безбедност саобраћаја 

Септембар  2017 

 

 
 
Посматрајући све саобраћајне незгоде 
са погинулим лицима, 31% су 
саобраћајне незгоде у којима је 
учествовало само једно возило (без 
обзира на категорију возила). Код 
саобраћајних незгода са погинулим 
лицима које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола је овај проценат још 
већи. Наиме код 37% свих саобраћајних 
незгода са погинулим лицима везаних 
за вожњу под утицајем алкохола, 
учествовало је само једно возило. Код 
саобраћајних незгода са повређеним 

лицима које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола разлике су још 
израженије – 47% је оних саобраћајних 
незгода у којима је учествовало само 
једно возило. Поређења ради, код свих 
саобраћајних незгода са повређеним 
лицима, саобраћајне незгоде са једним 
возилом чине око 23% саобраћајних 
незгода. Свака четврта саобраћајна 
незгода са погинулим лицима која је 
везана за вожњу под утицајем алкохола 
је саобраћајна незгода у којој је 
учествовао само један путнички 
аутомобил, односно скоро свака трећа 
ако се посматрају саобраћајне незгоде 
са повређеним лицима (Табела 3).  
 
 

Табела 3. Расподела саобраћајних незгода које су везане за вожњу под утицајем алкохола у односу на најчешће 
комбинације учесника саобраћајне незгоде. 

Учесници СН ПОГ СН ПОВ 

Путничко возило 85 (26%) 2031 (31%) 

Путничко возило, Пешак 62 (19%) 390 (6%) 

Путничко возило, Путничко возило 34 (11%) 1449 (22%) 

Путничко возило, Бицикл 32 (11%) 299 (5%) 

Трактор 18 (6%) 135 (2%) 

Теретно возило, Путничко возило 18 (6%) 255 (4%) 

Остале комбинације 72 (22%) 1965 (30%) 

Укупно 321 6524 

 

 
 
Анализа по видовима саобраћајних 
незгода је доступна до краја 2015. 
године (није обухваћена 2016. година 
као у осталим анализама у прегледном 
извештају). Имајући у виду чињеницу о 
процентуалној заступљености саобра-
ћајних незгода у којима је учествовало 
само једно возило, анализа по 
видовима саобраћајних незгода је у 

сагласности са тим подацима. Наиме, 
процентуално највише саобраћајних 
незгода које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола је вида „Слетање 
возила“. Око 33%, односно свака трећа 
саобраћајна незгода са погинулим 
лицима представља „Слетање возила“. 
Код саобраћајних незгода са 
повређеним лицима, проблем је још 
израженији, па је за око 38% 
саобраћајних незгода опредељен вид 
„Слетање возила“ (Табела 4).  
 

 
 

РАСПОДЕЛА ПО 

УЧЕСНИЦИМА НЕЗГОДЕ 

РАСПОДЕЛА ПО ВИДОВИМА 

САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 
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Табела 4. Расподела саобраћајних незгода које су везане за вожњу под утицајем алкохола у односу на видове 
саобраћајних незгода. 

Видови СН СН ПОГ СН ПОВ 

Слетање возила   95 2426 

Обарање или гажење пешака 72 497 

Судари при вожњи у истом смеру 41 750 

Судари из супротних смерова 41 908 

Бочни судари 9 719 

Превртање возила на путу 8 295 

Удар возила у друго возило или објекат   5 424 

Испадање - падање лица из возила у покрету 5 118 

Остале врсте незгода 5 261 

Судари при упоредној вожњи 2 26 

 

 
 
Детаљни подаци о учесницима који су 
били под дејством алкохола су доступни 
само за 2016. годину. Просечна старост 
возача који су били под дејством 
алкохола за време саобраћајне незгоде 
је 42 године. На другој страни, просечна 
старост пешака који су били под 
дејством алкохола за време саобраћајне 
незгоде је 50 година. Возачи који су били 
под дејством алкохола су у просеку 
имали 1,14‰ алкохола у даху/крви, док 
су пешаци у просеку имали 1,31‰. 
 
Проценат возача који су у саобраћајној 
незгоди учествовали под дејством 
алкохола зависи од старости возача. 
Процентуално највише возача под 
дејством алкохола који су учествовали у 
саобраћајној незгоди припада старосним 
групама од 25-29 година и 30-34 године 
(Слика 8). Не само да од старости возача 
зависи проценат возача који је возио под 
утицајем алкохола, већ и измерена 
количина алкохола у тренутку 
саобраћајне незгоде. Највеће просечне 
измерене количине алкохола у крви су 
забележене код возача старости од 50-54 
године (1,31‰), а најмање код возача 

старости од 15-19 година (0,92‰), као и 
код возача преко 70 година старости 
(0,79‰). Са годинама старости возача 
измерена количина алкохола у крви по 
правилу расте до возача у старосном 
опсегу од 50-54 године, а затим опада. 
Међутим, и код анализе старости се 
истраживачко питање може посматрати 
и из другачијег угла (слично претходној 
анализи временске расподеле). Наиме, 
могуће је посматрати колико је од свих 
возача који су били под утицајем 
алкохола било старости 15-19 година, 
али је могуће и посматрати колико је од 
свих возача старости 15-19 година који су 
учествовали у саобраћајној незгоди било 
оних под утицајем алкохола (Слика 9). 
Највећа процентуална заступљеност 
повређених возача под дејством 
алкохола је забележена међу возачима 
старости 20-24 године. Наиме, 20% свих 
повређених возача старости 20-24 
године је било под дејством алкохола 
(сваки пети возач). 
 
Од свих возача који су управљали 
возилом под дејством алкохола (Слика 7), 
највише њих је управљало путничким 
аутомобилом (82% возача). Од свих 
возача који су управљали возилом под 
дејством алкохола 94% су мушког пола. 

КО СУ ПИЈАНИ ВОЗАЧИ? 
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Слика 7. Расподела по категоријама возила којим су управљали пијани возачи у тренутку  

саобраћајне незгоде (2016. година). 

 
Слика 8. Расподела возача који су били под дејством алкохола у тренутку саобраћајне незгоде у зависности  

од старости возача (2016. година). 

 
Слика 9. Процентуална заступљеност возача који су под дејством алкохола у односу на укупан број возача по 

одређеним старосним категоријама (повређени возачи, 2016. година). 

 
Напомена: Под возачима који су у тренутку саобраћајне незгоде били под дејством алкохола посматрају 
се возачи који имају измерену количину алкохола најмање 0,01‰ (а не изнад законског лимита). Изнети 
подаци се односе на возаче који су под дејством алкохола учествовали у саобраћајној незгоди, не и 
реалног броја возача који учествују у саобраћају под дејством алкохола. 
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Агенција за безбедност саобраћаја, 
почевши од 2013. године, врши мерење 
индикатора перформанси безбедности 
саобраћаја. Поред осталих индикатора, 
вршено је и мерење процента возача који 
у саобраћајном току учествују под 
дејством алкохола у сарадњи са 
саобраћајном полицијом. Мерење 
индикатора који се односи на 
алкохолисаност возача је вршено 2013, 
2015. и 2016. године. На основу података 
у Табели 5, приметно је да проценат 
возача под утицајем алкохола у 

саобраћајном току опада током година (у 
насељу и ван насеља, осим што је ван 
насеља у 2016. години остао на нивоу из 
2015. године). Током 2013. године, у 
насељу је готово сваки 100. возач у 
саобраћајном току био под дејством 
алкохола. На другој страни, током 2016. 
године, сваки 150 тестирани возач је био 
под дејством алкохола (Табела 5). 
Циљевима Стратегије безбедности 
саобраћаја на путевима Републике Србије 
(2015-2012) је дефинисано да број возача 
који су у саобраћајном току под утицајем 
алкохола 2020. године мора бити најмање 
на нивоу да је сваки 1.000 тестиран возач 
у саобраћајном току под дејством 
алкохола (Сл. гласник РС, бр 64/15). 
 

Табела 5. Вредности индикатора „Проценат возача под утицајем алкохола у саобраћајном току“  
по годинама мерења. 

Година У насељу Ван насеља 

2013 1,08% 0,84% 

2015 0,75% 0,75% 

2016 0,67% 0,75% 

2020 (Циљ) 0,10% 0,10% 

 

 
 

 Проблем вожње под утицајем алкохола, али и других видова учествовања у 
саобраћају под дејством алкохола је велики проблем безбедности саобраћаја. 

 Око 17% свих саобраћајних незгода 2016. године са погинулим лицима је везано 
за вожњу под утицајем алкохола (свака шеста саобраћајна незгода). 

 Скоро половина свих саобраћајних незгода са погинулим лицима које су везане 
за вожњу под утицајем алкохола се догоди у данима викенда. 

 Саобраћајне незгоде које су везане за вожњу под утицајем алкохола су 
генерално процентуално најзаступљеније у прва 4 сата након поноћи. 

 Од саобраћајних незгода са повређеним лицима које су везане за вожњу под 
утицајем алкохола, 47% је оних у којима је учествовало само једно возило. 

 Од свих возача који су управљали возилом под дејством алкохола, највише њих 
је управљало путничким аутомобилом (82% возача).  

 Од свих возача који су управљали возилом под дејством алкохола 94% су мушког пола. 

 Процентуално највише возача под дејством алкохола који су учествовали у 
саобраћајној незгоди припада старосним групама од 25-29 година и 30-34 године. 

ПИЈАНИ ВОЗАЧИ У 

САОБРАЋАЈНОМ ТОКУ 

ЗАКЉУЧАК 


