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138 m

Како алкохол делује на возача?
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ПОГОРШАВАЈУ СЕ 
ФИЗИОЛОШКЕ СПОСОБНОСТИ

(слаби оштрина вида, продужава се 
време реакције, слабе координација и 

прецизност покрета)

I

IIПОВЕЋАВА СЕ 
САМОУВЕРЕНОСТ 

(слаби критичност и 
расте склоност ка ризицима)

При брзини од 50 km/h возач који је у трезном 
стању ће при дневној светлости распознати 

саобраћајни знак на 138 m, а онај који је у пијаном 
стању на 112 m.

За 2 s при брзини од 100 km/h 
возилом се пређе око 55 m.

Експериментално је доказано да се већ после две 
чашице коњака време реаговања продужава 

на 1,5 s, а после четири чашице на 2 s .

УСПОРЕНЕ 
РЕАКЦИЈЕ

СМАЊЕНА
ОПРЕЗНОСТ

ПРОМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈЕ
РАСТОЈАЊА И ДУБИНЕ
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ПАЖЊА! Ако пијеш а планираш да возиш, знај да постоје 
веома велике шансе да одузмеш некоме живот 
или изгубиш свој, повредиш некога или себе, 
па и да разориш нечију породицу или своју, 
да одеш у затвор и заувек останеш обележен 
као неко ко је починио нешто страшно, да 
изгубиш дозволу, новац, посао.

Вожња под утицајем алкохола?
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Време ресорпције алкохола се завршава после једног 
до два сата, након чега започиње процес 

елиминације алкохола из организма.                
Он зависи од више фактора: 

количине алкохола који се 
конзумира, брзине којом се 

он конзумира, количине 
хране која се налази у 
желуцу, врсте алкохолног 
пића, телесне тежине и стања јетре, 
као и од пола (код жена се лучи мање 
ензима који разлажу алкохол).

Пијани возачи 
су најчешће 

МУШКАРЦИ 
старости од 

18 до 24 године
(WHO, Drinking and Driving)

СЛАБИЈЕ
РАСУЂИВАЊЕ

СУЖЕЊЕ 
ВИДНОГ ПОЉА

НЕДОСТАТАК
КОРДИНАЦИЈЕ



Наочаре за симулацију и алкометар
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Алкометар приказује вредности алкохола у крви у 
промилима.

Пре коришћења алкометра поставити нов уложак 
у предвиђени простор уређаја.

Добро удахнути ваздух. Алкометар захтева већу 
количину ваздуха него стандардни полицијски 
алкометри.

Прекинути након звучног сигнала уређаја.

Наочаре врше симулацију само кроз поремећај вида, 
док када је неко под дејством алкохола, дрога и умора у 

стварности се јављају и друге негативне последице.

Зелена 
0,4-0,6 ‰

Плава 
0,6-0,8 ‰

Црна
0,8-1,5 ‰

Црвена
1,5-2,5 ‰

Поспаност
 и тешки умор

Конзумација марихуане Употреба тешких дрога
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Скупљање 
ситних 
предмета 
(новчићи, 
коцке)

Хватање 
лоптице

Играње 
кошарке 
(вођење лопте, 
шутирање)

Позвати 
пријатеља на 
мобилни
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Како користити наочаре?
Ходање по правој линији (дужине око 10 m, 
могућност постављања додатних препрека као 
што су чуњеви)

Сипати воду у мале чаше, руковати се са другим 
корисником наочара, откључати врата ...



 * За возаче који не смеју да имају алкохола у крви.

ТЕСТИРАЊЕ ОБАВЕЗНО! Новчаном казном од 
100.000 - 120.000 динара и 14 казнених поена казниће 
се за прекршај возач који ОДБИЈЕ ДА СЕ ПОДВРГНЕ  

утврђивању присуства у организму алкохола и/или 
психоактивних супстанци помоћу одговарајућих 

средстава (алкометар, дрога тест и др.).
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Границе прописне Законом!

Према Закону о безбедности саобраћаја дефинисано је ШЕСТ 
НИВОА ПИЈАНСТВА

[БЛАГА алкохолисаност] 
до 0,30 mg/ml  | 5.000 дин. *

[УМЕРЕНА алкохолисаност] 
од 0,30 до 0,50 mg/ml  | 5.000 дин.   
            
[СРЕДЊА алкохолисаност]             
од 0,50 до 1,20 mg/ml | 6-20.000 дин.    

[ТЕШКА алкохолисаност]  
од 1,20 до 1,60 mg/ml | 15-30.000 дин.    

[ВЕОМА ТЕШКА алкохолисаност]
од 1,60 до 2,0 mg/ml | 15-30.000 дин.    

[ПОТПУНА алкохолисаност]          
више од 2,0 mg/ml | 100-120.000 дин. 
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Ко не сме да има алкохола у крви?

Према мерењима Агенције из 2013. године у Србији је 
СВАКИ 100-ти ВОЗАЧ У САОБРАЋАЈНОМ ТОКУ 

ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА. Више пијаних возача у 
саобраћајном току има ВИКЕНДОМ него радним данима.

Возач са пробном возачком 
дозволом!

Возачи 
категорија 

А1, А2, 
АМ и А!

Возач возила 
регистрованог за 
превоз више од 

осам лица, односно 
чија је највећа 

дозвољена маса 
већа од 3.500 kg.

Возач који обавља 
јавни превоз лица, 

односно ствари.

и други

Возач се ИСКЉУЧУЈЕ ИЗ САОБРАЋАЈА ако 
је под било којим дејством алкохола недозвољеним 
Законом (благо и умерено - 12 h, у супротном 24 h).
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