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Начини утврђивања алкохолисаности испитаника: 

 Алкотестирање издахнутог ваздуха помоћу 
алкометара, на терену; 

 Анализа узорака крви и урина у лабораторији; 

 Предмет ове студије је компарација концентрација 
алкохола код испитаника добијена анализом крви у 
хемијској лабораторији Криминалистичко-техничког 
центра са резултатима алкотестирања издахнутог 
ваздуха извршених на терену, на подручју Републике 
српске, током периода од 10 година(2004. – 2013.). 

Предмет студије 
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Преглед броја извршених анализа крви у лабораторији и 
алкотестирања на терену у периоду 2004. - 2013. године 

 Извршене су анализе узорака крви 14783 испитаника од којих 
су за њих 1530 (или 10,35%) познати резултати алкотестирања; 

 Уочена је тенденција пораста примјене алкометара из године 
у годину од 3% (2005. год) до 22,3% (2013. год); 

 Број испитаника којима је узета крв на анализу опада; 



Преглед анализираних узорака крви у лабораторији према концентрацији 
алкохола тј. стадију алкохолисаности 

Код 89,6 % тријезних испитаника (46 % од укупног броја 
анализираних) није утврђено присуство алкохола у крви (конц. 
0,00 ‰); 

Код 10,4 % тријезних (5,4 % од укупног броја анализираних) 
утврђено је до 0,30 ‰  алкохола у крви; 
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51,7 % trijezno stanje (0,0 - 0,3 ‰)

21,3 % lako i  srednje pijanstvo (1,0 - 2,0 ‰)

16,7 % teško i  prepito stanje (> 2,0 ‰)

10,3 % pripito stanje ( 0,3 - 1,0 ‰)



Од 1530 алкотестираних испитаника: 

 Код 312 није утврђено присуство алкохола (конц. 0,00 ‰), од 
којих је код 308 резултат потврђен анализом крви, 2 су имала 
конц. 0,01 ‰, а само 2 су се битно разликовала; 

 Код 161 испитаника утврђено је до 0,30 ‰ алкохола (што 
одговара законској граници), од којих је код 158 анализом крви 
потврђено тријезно стање, а само 3 су се битно разликовала; 

Кад се ради о вриједностима преко 0,30 ‰ уочено је мање слагање 
резултата - прихватљиво слагање (разлика до ± 0,05) уочено је код 
само 22,6 % алкохолизираних; 

  Слагање код виших конц. се и не очекује због: различитих узорака, 
разлике аналитичких техника, временске разлике између 
алкотестирања и узимања крви, правилне примјене алкотеста... 

Компарација и слагање резултата алкотестирања са терена  
са резултатима добијеним анализом крви у лабораторији  



Код ниских концентрација (до 0,30 ‰) резултати алкотестирања 
се могу прихватити, те није потребно узимати крв за анализу, 
осим у случајевима смртне посљедице или на захтјев странке; 

Око 50 % испитаника било је у тријезном стању, те се 
препоручује већа примјена алкометара у циљу смањења скупих 
лабораторијских анализа и остварења уштеда; 

Позитивни резултати алкотестирања, сматрају се 
прелиминарним, а за прецизно утврђивање концентрације 
алкохола потребно је, након алкотестирања, узети узорке крви и 
урина за лабораторијску анализу; 

Потпуно слагање позитивних резултата добијених анализом 
крви са резултатима очитаним алкометром не треба очекивати. 

Закључак 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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