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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Европ ско школ ско ис тра жи ва ње о упо тре би ал ко хо ла и дру гих дро га ме ђу мла ди ма (Euro
pean School Sur vey Pro ject on Al co hol and Ot her Drugs – ESPAD), нај ве ћи ме ђу на род ни ис тра жи вач ки 
про је кат о упо тре би ци га ре та, ал ко хо ла и дру гих дро га ме ђу адо ле сцен ти ма, пр ви пут је ура ђе но 
у Ср би ји 2008. го ди не.
Циљ ра да Циљ ра да је био да се ана ли зи ра ју по да ци до би је ни овим ис тра жи ва њем о упо тре би 
ал ко хо ла ме ђу уче ни ци ма пр вог раз ре да сред њих шко ла у Ср би ји, а по себ но раз ли ке у упо тре би ал
ко хо ла пре ма по лу, вр сти шко ле ко ју уче ни ци по ха ђа ју, ме сту ста но ва ња и те ри то ри ји на ко јој жи ве.
Ме то де ра да Ана ли зи ра ни су ста во ви и по на ша ње о упо тре би ал ко хо ла код 6.553 уче ни ка пр
вог раз ре да сред њих шко ла ро ђе них 1992. го ди не. У ан ке ти ра њу стра ти фи ко ва ног јед но е тап ног 
узор ка уче ни ка ко ри шћен је стан дар ди зо ван, ме ђу на род но уса гла шен упит ник, струк ту ри ран и 
ди зај ни ран за са мо стал но по пу ња ва ње. По да ци су об ра ђе ни ме то да ма де скрип тив не ста ти сти ке, 
а за ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ке по сма тра них обе леж ја ко ри шћен је не па ра ме триј ски χ2тест 
с ни во ом за кљу чи ва ња p<0,01.
Ре зул та ти Ви ше од три че твр ти не уче ни ка мо же ла ко да ку пи пи во и ви но, а ви ше од по ло ви не 
же сто ка пи ћа и ал ко поп се. Бар јед ном у жи во ту ал ко хол но пи ће по пи ло је 89,1% уче ни ка, а бар 
јед ном у по след њих 12 ме се ци 78,2% ан ке ти ра них. Бар јед ном у жи во ту опи ло се 42,2% уче ни ка, 
а у прет ход них 12 ме се ци 29,7% ис пи та ни ка. У по след њих 30 да на 32,0% уче ни ка по пи ло је пет и 
ви ше пи ћа за ре дом. Мла ди ћи су ре дов ни је пи ли и че шће се опи ја ли од де во ја ка (p<0,01).
За кљу чак До но ше ње про гра ма за пре вен ци ју упо тре бе и зло у по тре бе ал ко хо ла код адо ле сце на та 
и до след ни ја при ме на по сто је ћих за кон ских про пи са до при не ли би сма ње њу упо тре бе ал ко хо ла 
ме ђу адо ле сцен ти ма у Ср би ји.
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УВОД

Ал ко хол је нај ра ши ре ни ја и нај до ступ ни ја 
пси хо ак тив на суп стан ца чи ја је зло у по тре
ба со ци јал но при хва ће на. Свет ска здрав
стве на ор га ни за ци ја про це њу је да око две 
ми ли јар де љу ди ши ром све та пи је ал ко хол
на пи ћа, а да је код 76,3 ми ли о на љу ди ди
јаг но сти ко ван ал ко хо ли зам као по ре ме ћај 
мен тал ног и фи зич ког здра вља [1, 2]. Упо
тре ба ал ко хо ла је део тра ди ци је, оби ча ја и 
кул ту ре мно гих на ро да. Пи је ње ал ко хол них 
пи ћа и по ре ме ћа ји здра вља на ста ли услед 
зло у по тре бе ал ко хо ла су на нај ви шем ни
воу у европ ском ре ги о ну Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је. Пи је ње ал ко хол них 
пи ћа до во ди до здрав стве них и со ци јал них 
по сле ди ца пре ко ин ток си ка ци је ал ко хо лом 
(опи ја ње), бо ле сти за ви сно сти од ал ко хо
ла и дру гих би о хе миј ских ефе ка та ове суп
стан це [3]. Као нај ве ћи узрок не јед на ко сти 
у здра вљу ста нов ни ка у зе мља ма европ ског 
ре ги о на на во ди се уми ра ње од кар ди о ва
ску лар них бо ле сти и по вре да по ве за них са 
зло у по тре бом ал ко хо ла [4].

Мла ди љу ди су ра њи ви ји и осе тљи ви ји 
на фи зич ке, емо ци о нал не и со ци јал не штет
но сти ал ко хо ла, би ло да га они ко ри сте или 
то чи не љу ди из њи хо ве око ли не [3, 5, 6].

У Ср би ји је пи је ње ал ко хол них пи ћа дру
штве но при хва тљи во по на ша ње, а то ле ран
ци ја пре ма овој по ја ви до при но си ве ли кој 
ра ши ре но сти ове на ви ке и ме ђу од ра слим 
и ме ђу мла дим љу ди ма. У на шим усло ви ма 
тзв. екс пе ри мен ти са ње с ал ко хо лом по чи ње 
ве о ма ра но у адо ле сцен ци ји, ка да се де ша
ва ју бур не те ле сне и пси хо ло шке про ме не и 
ка да су мла ди на деј ство ал ко хо ла по себ но 
осе тљи ви. Пи је ње ал ко хол них пи ћа за мла
де љу де пред ста вља сим бо ли чан пре кид од 
ро ди тељ ских, школ ских и оп штих дру штве
них огра ни че ња, бек ство од сва ко днев них 
оба ве за и „до са де“ и на чин да осе те уз бу
ђе ње и за до вољ ство [7, 8].

По след њих го ди на су у на шој зе мљи фор
му ли са њем за кон ске ре гу ла ти ве учи ње ни 
из ве сни на по ри да се сма њи до ступ ност 
ал ко хол них пи ћа адо ле сцен ти ма. До не ти 
за кон ски про пи си ре гу ли шу за бра ну про
да је и слу же ња ал ко хол них пи ћа осо ба ма 
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мла ђим од 18 го ди на, за бра ну ре кла ми ра ња ал ко хол
них пи ћа и за бра ну про из во ђа чи ма ал ко хол них пи
ћа да спон зо ри шу спор ти сте и спорт ска так ми че ња 
[9, 10]. Усво је не стра те ги је, На ци о нал на стра те ги ја за 
мла де и Стра те ги ја за раз вој здра вља мла дих у Ср би ји, 
из ме ђу оста лих ме ра и ак тив но сти, укљу чу ју и пре
вен ци ју бо ле сти за ви сно сти, по себ но за ви сно сти од 
ал ко хо ла [11, 12].

По ред за кон ске ре гу ла ти ве и стра те шких про гра ма 
и ак тив но сти, ра ди са гле да ва ња ста ња упо тре бе ал ко
хо ла и дру гих дро га ме ђу адо ле сцен ти ма, пр ви пут у 
Ср би ји у 2008. го ди ни из ве де но је Европ ско школ ско 
ис тра жи ва ње о упо тре би ал ко хо ла и дру гих дро га ме
ђу мла ди ма (Euro pean School Sur vey Pro ject on Al co hol 
and Ot her Drugs – ESPAD). Ово је нај ве ћи ме ђу на род ни 
ис тра жи вач ки про је кат о упо тре би ци га ре та, ал ко хо ла 
и дру гих дро га ме ђу адо ле сцен ти ма чи ји је циљ пра ће
ње трен до ва и по ре ђе ња зна ња, ста во ва и по на ша ња у 
ве зи с ал ко хо лом и дру гим дро га ма у Евро пи. ESPAD 
је 2007. го ди не из ве де но по че твр ти пут у 35 зе ма ља, а 
то ком 2008. у још пет зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ре пу бли ку 
Ср би ју (РС) [13, 14].

ЦИЉ РАДА

Циљ ра да је био да се ана ли зи ра ју по да ци до би је ни 
овим ис тра жи ва њем о упо тре би ал ко хо ла ме ђу уче ни
ци ма пр вог раз ре да сред њих шко ла у Ср би ји. По себ но 
су ис пи ти ва не раз ли ке у упо тре би ал ко хо ла пре ма по
лу, вр сти шко ле ко ју уче ни ци по ха ђа ју, ме сту ста но ва
ња и те ри то ри ји на ко јој жи ве.

МЕТОДЕ РАДА

У сту ди ји KAP (енгл. Know led ge, At ti tu des and Prac ti ce) 
ана ли зи ра на су зна ња, ста во ви и по на ша ње о упо тре
би ал ко хо ла ме ђу 6.553 уче ни ка пр вог раз ре да сред њих 
шко ла (гим на зи је, сред ње струч не и сред ње за нат ске 
шко ле) у град ским и се о ским на се љи ма и три под руч
ја РС (Вој во ди на, Бе о град и Цен трал на Ср би ја). Ко
ри шће ни су по да ци до би је ни из ис тра жи ва ња ESPAD 
о упо тре би ал ко хо ла ме ђу уче ни ци ма пр вог раз ре да 
сред њих шко ла (уз ра ста од 16 го ди на) у Ср би ји то
ком 2008. го ди не. Ис тра жи ва ње су из ве ли Ин сти тут за 
јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ и 
ESPAD тим за на шу зе мљу, уз по др шку Ми ни стар ства 
здра вља РС [13].

Узо рак је иза бран та ко да обез бе ди ста ти стич ки 
по у зда не про це не по ка за те ља о упо тре би ал ко хо ла и 
дру гих дро га на ни воу Ср би је у це ли ни, за ве ли ке и 
ма ле гра до ве и се о ска под руч ја, те за три вр сте шко ла: 
гим на зи је, сред ње струч не шко ле и сред ње за нат ске 
шко ле. Оквир узор ка, спи сак свих сред њих шко ла у 
Ср би ји, обез бе ди ло је Ми ни стар ство про све те Ре пу
бли ке Ср би је. Ве ли чи на гра до ва је утвр ђе на на осно ву 
бро ја ста нов ни ка из по след њег по пи са ста нов ни штва 
2002. го ди не (ве ли ки гра до ви су са 20.000 и ви ше ста

нов ни ка, ма ли са 5.000–19.999 ста нов ни ка, а се ла са 
ма ње од 5.000 ста нов ни ка).

У ан ке ти је ко ри шћен стра ти фи ко ва ни јед но е тап ни 
узо рак уче ни ка пр вог раз ре да сред њих шко ла ро ђе них 
1992. го ди не. Од 290 иза бра них шко ла 17 шко ла је од би
ло да уче ству је у сту ди ји. Од 7.911 уче ни ка при сут них 
у иза бра ним раз ре ди ма на дан ан ке ти ра ња успе шно су 
по пу ње на 6.553 упит ни ка, са сто пом од го во ра од 87%. 
Пре ан ке ти ра ња ус по ста вљен је кон такт с ро ди тељ ским 
са ве том у иза бра ним шко ла ма, ко ји је, за јед но с Етич
ким ко ми те том Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је, дао 
при ста нак за из во ђе ње ис тра жи ва ња [13].

Као ин стру мент при ку пља ња по да та ка ко ри шћен 
је стан дар ди зо ван, ме ђу на род но уса гла шен упит ник, 
струк ту ри ран и ди зај ни ран за са мо стал но по пу ња ва
ње. При ку пља ње по да тка су оба ви ли чла но ви ти ма 
ESPAD. Упит ник је са др жао 69 пи та ња, где се 39 од но
си ло на упо тре бу пси хо ак тив них суп стан ци, од ко јих 
18 на упо тре бу ал ко хо ла. Дру га гру па пи та ња (30) од
но си ла се на со ци о де мо граф ске од ли ке и со ци јал ну 
мре жу адо ле сце на та. Из упит ни ка је из дво је но осам 
пи та ња о ста во ви ма и по на ша њу уче ни ка о упо тре би 
ал ко хо ла [13].

За про це ну ква ли те та при ку пље них по да та ка у об
зир су узе ти ко о пе ра тив ност уче ни ка и по треб но вре
ме за по пу ња ва ње упит ни ка (на осно ву ин фор ма ци ја 
до би је них од ко ор ди на то ра ис тра жи ва ња). Та ко ђе су 
оси гу ра ни по вер љи вост и ано ним ност при ку пља ња по
да та ка и про це ње на ло гич ка кон зи стент ност од го во ра.

По да ци до би је ни ис тра жи ва њем об ра ђе ни су ме то
да ма де скрип тив не ста ти сти ке и при ка за ни та бе лар но. 
За ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ке по сма тра них обе
леж ја ко ри шћен је не па ра ме триј ски χ2тест с ни во ом 
за кљу чи ва ња p<0,01, док је за ис пи ти ва ње по ве за но
сти не па ра ме триј ских обе леж ја ко ри шће на Спир ма
но ва ко ре ла ци ја ран га.

РЕЗУЛТАТИ

Укуп но 6.112 уче ни ка је од го во ри ло на пи та ња о ал ко
хо лу. Ана ли зи ра ни по ка за те љи у овом ра ду би ли су: 
до ступ ност ал ко хо ла, упо тре ба и уче ста лост упо тре
бе ал ко хо ла и опи ја ње и уче ста лост опи ја ња (у то ку 
жи во та, по след њих 12 ме се ци и по след њих 30 да на), 
упо тре ба раз ли чи тих вр ста ал ко хол них пи ћа и ис
пи ја ње пет и ви ше пи ћа за ре дом у по след њих ме сец 
да на. Раз ли ке су утвр ђи ва не пре ма по лу, шко ли ко ју 
уче ни ци по ха ђа ју, ме сту ста но ва ња и те ри то ри ји Ре
пу бли ке Ср би је.

Ме ђу ан ке ти ра ним ше сна е сто го ди шња ци ма би ло 
је 3.275 (54%) де во ја ка и 2.837 (46%) мла ди ћа. Сред њу 
струч ну шко лу по ха ђа ло је 3.655 уче ни ка (60%), гим
на зи ју 1.517 уче ни ка (25%), а сред њу за нат ску шко лу 
940 уче ни ка (15%). Ме ђу ис пи та ни ци ма чак 53% жи
ве ло је у ве ли ким гра до ви ма (1.155 уче ни ка са мо из 
Бе о гра да). На под руч ју Цен трал не Ср би је жи ве ла су 
3.482 уче ни ка (57%), док је из Вој во ди не би ло 1.475 
ан ке ти ра них (24%).
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До ступ ност ал ко хо ла је про це ње на на осно ву ми
шље ња уче ни ка о то ме ко ли ко им је те шко да ку пе, 
ка да би то же ле ли, не ко ал ко хол но пи ће (пи во, ме ша на 
пи ћа са око 5% ал ко хо ла – ал ко поп се, ви но, же сто ка 
пи ћа), при че му су им по ну ђе ни од го во ри: „не мо гу
ће“, „те шко“ (ве о ма/при лич но те шко), „ла ко“ (при
лич но/ве о ма ла ко) и „не знам“. На пи та ње о до ступ
но сти же сто ких пи ћа од го во ри ло је 6.098 уче ни ка, о 
до ступ но сти ал ко поп са из ја сни ло се 6.069 уче ни ка, а 
о до ступ но сти ви на 6.027 уче ни ка. Свих 6.112 уче ни ка 
од го во ри ло је на пи та ње о до ступ но сти пи ва. Ви ше од 
три че твр ти не уче ни ка из ја сни ло се да мо гу ла ко, ка да 
би же ле ли, да ку пе пи во (4.767; 77,8%) и ви но (4.581; 
75,6%), а ви ше од по ло ви не же сто ка пи ћа (3.598; 59,3%) 
и ал ко поп се (3.156; 51,8%).

Ка да то же ле, мла ди ћи (80,4%) мо гу мно го лак ше 
не го де вој ке (75,5%) да ку пе пи во (p<0,01). Слич но ва
жи и за ку по ви ну ал ко поп са: 55,6% мла ди ћа их мно го 
лак ше ку пу је, у од но су на 48,5% де вој ака (p<0,01).

Чак 1.297 (85,5%) уче ни ка гим на зи је лак ше ку пу је 
пи во, 1.047 (69%) же сто ка пи ћа, а 994 (65,5%) ал ко поп
се. Уче ни ци гим на зи ја лак ше на ба вља ју пи во (p<0,01), 
же сто ка пи ћа (p<0,01) и ал ко поп се (p<0,01) од сво јих 
вр шња ка из дру гих шко ла.

Уче ни ци из Бе о гра да нај ви ше ку пу ју же сто ка пи ћа 
– 752 (65,1%) и ал ко поп се –710 (61,8%), као и њи хо
ви вр шња ци у Вој во ди ни – 945 (64,3%), од но сно 852 
(58,2%). У Цен трал ној Ср би ји же сто ка пи ћа ку пу је 
1.917 уче ни ка (55,2%), а ал ко поп се 1.580 (45,7%). Уче
ни ци из Бе о гра да лак ше ку пу ју ал ко поп се (p<0,01) и 
же сто ка пи ћа (p<0,01) не го њи хо ви вр шња ци из Вој
во ди не и Цен трал не Ср би је (Та бе ла 1).

По да ци о упо тре би и уче ста ло сти кон зу ми ра ња би ло 
ко јег ал ко хол ног пи ћа уоп ште и у по след њих 12 ме се
ци су ми ра ни су као пи је ње с од го во ри ма: „ни кад“ (0), 
„екс пе ри мен тал но“ (1–5 пу та), „по вре ме но“ (6–39 пу та) 
и „ре дов но“ (ви ше од 40 пу та). О упо тре би ал ко хо ла 
у по след њих 30 да на ко ри шће ни су исти ра спо ни уче
ста ло сти, с тим што за овај пе риод пи је ње ви ше од пет 
пу та ука зу је на ре дов ну кон зу ма ци ју ал ко хол них пи ћа.

Од 6.037 уче ни ка ко ји су од го во ри ли на ово пи та
ње тек сва ки де се ти уче ник (10,9%) ни ка да у жи во ту 
ни је по пио ал ко хол но пи ће, и то 10,1% мла ди ћа (305) 
и 11,7% (379) де во ја ка, а раз ли ка по по лу ни је би ла 
ста ти стич ки зна чај на. Од 89,1% уче ни ка ко ји су пи ли 

ал ко хол ре зул та ти по ка зу ју да су де вој ке ста ти стич ки 
зна чај но че шће пи ле екс пе ри мен тал но и по вре ме но ал
ко хол на пи ћа, а мла ди ћи ре дов но (p<0,01) (Та бе ла 2).

Ме ђу 6.037 уче ни ка ко ји су од го во ри ли на пи та ње 
о уче ста ло сти пи је ња, чак 24,9% је ре дов но (ви ше од 
40 пу та) пи ло ал ко хол на пи ћа у то ку жи во та. У Вој во
ди ни уче ни ци ста ти стич ки че шће ре дов но пи ју (439; 
30,0%) не го уче ни ци са дру гих те ри то ри ја (Бе о град: 
269; 23,8%; Цен трал на Ср би ја: 796; 23,1%) (p<0,01).

Табела 1. Доступност алкохолних пића у Србији према врсти насеља и подручју 2008. године (%)
Table 1. Availability of various alcoholic beverages by type of setllements and regions in Serbia in 2008 (%)

Врсте пића
Type of beverages

Врста насеља
Type of settlement

Подручје
Region

Велики град
Big town

Мали град
Small town

Село
Rural area

Војводина
Vojvodina

Београд
Belgrade

Централна Србија
Central Serbia

Пиво  
Beer 78.1 77.8 72.5 78.1 82.4 76.1

Алкопопсе  
Alcopops 54.0 50.2 35.9 58.2 61.8** 45.7

Вино 
Wine 75.7 76.3 65.1 77.1 78.6 74.1

Жестока пића  
Spirits 60.0 59.4 45.4 64.3 65.1** 55.2

** p<0.01

Табела 3. Учесталост пијења било којег алкохолног пића у последњих 
12 месеци код адолесцената у Србији 2008. године према полу
Table 3. Frequency of use any alcohol beverage during the last 12 
months by gender in Serbia, 2008

Учесталост пијења 
у последњих 12 
месеци
Frequency of 
drinking during  
the last 12 months

Младићи
Boys

Девојке
Girls

Укупно
Total

N % N % N %

Никада  
Never 521 18.8 778 24.3** 1299 21.8

Експериментално
Experimentally 817 29.5 1298 40.5** 2115 35.5

Повремено
Occasionally 914 33.1 971 30.3 1885 31.6

Редовно 
Regularly 513 18.6** 154 4.8 667 11.2

Укупно  
Total 2765 46.3 3201 53.7 5966 100.0

χ2=325.69; df=3; ** p<0.01
N – број испитаника
N – number of subjects

Табела 2. Учесталост употребе алкохолних пића током живота код 
адолесцената у Србији 2008. године према полу
Table 2. Frequency of lifetime use of any alcoholic beverage by gender 
in Serbia, 2008

Учесталост употребе алкохолних 
пића током живота
Frequency of lifetime  
use of any alcoholic beverage

Младићи
Boys

Девојке
Girls

Никад
Never 10.1% 11.7%

Експериментално
Experimentally 21.3% 34.2%

Повремено
Occasionally 31.8% 39.4%

Редовно
Regularly 36.7% 14.7

Укупно
Total 100% 100%
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У по след њих 12 ме се ци ни јед но ал ко хол но пи ће 
ни је пио тек сва ки пе ти уче ник (21,8%) (Та бе ла 2).  
Ста ти стич ки зна чај но ма ње мла ди ћа (18,8%) не го де
во ја ка (24,3%) ни је кон зу ми ра ло ал ко хол (p<0,01). Од 
78,2% уче ни ка ко ји су пи ли ал ко хол у по след њих го
ди ну да на ре зул та ти по ка зу ју да су де вој ке ста ти стич
ки зна чај но че шће пи ле екс пе ри мен тал но, а мла ди ћи 
ре дов но (p<0,01) (Та бе ла 3).

У по гле ду уче ста ло сти, уче ни ци Вој во ди не су че шће 
пи ли ал ко хол на пи ћа не го њи хо ви вр шња ци у Бе о гра ду 
и Цен трал ној Ср би ји (p<0,01), од но сно у Вој во ди ни је 
би ло ста ти стич ки зна чај но нај ви ше њих ко ји су ре дов но 
кон зу ми ра ли ал ко хол (p<0,01). У Вој во ди ни 36,5% уче
ни ка је у по след њих го ди ну да на че сто, а 14,3% ре дов но 
пи ло ал ко хол на пи ћа, док је у Бе о гра ду би ло 33,0% уче
ни ка ко ји су че сто и 9,5% ко ји су ре дов но кон зу ми ра ли 
ал ко хол. У Цен трал ној Ср би ји че сто је пи ло 29,0% уче
ни ка, док је 10,4% ре дов но пи ло ал ко хол на пи ћа.

На пи та ње о кон зу ма ци ји ал ко хо ла у по след њих 30 
да на од го во рио је 5.991 уче ник. Ско ро по ло ви на њих 
(46,0%) ни је про ба ла ни јед но ал ко хол но пи ће. Ме ђу 
њи ма је ста ти стич ки зна чај но ма ње би ло мла ди ћа 
(38,3%) не го де во ја ка (52,6%) (p<0,01).

Од 54% уче ни ка ко ји су пи ли ал ко хол на пи ћа у по
след њих ме сец да на, сва ки че твр ти мла дић (24,7%) је 
ре дов но кон зу ми рао ал ко хол, док је сва ка де се та де
вој ка (10,6%) ре дов но пи ла (p<0,01). Уче ста лост пи је
ња ал ко хол них пи ћа пре ма по лу у по след њих 30 да на 
у ди рект ној је ко ре ла ци ји с пи је њем у по след њих 12 
ме се ци (R=0,758; p<0,01).

Ка да се ана ли зи ра упо тре ба ал ко хо ла у по след њих 
ме сец да на пре ма вр ста ма пи ћа, уче ни ци су нај че шће 
пи ли пи во (2889; 47,2%) и ви но (2.648; 43,6%), а знат но 
ре ђе же сто ка пи ћа (1.916; 31,4%) и ал ко поп се (1.246; 
20,5%). Мла ди ћи су ста ти стич ки зна чај ни је ре дов но 
пи ли сва ал ко хол на пи ћа у од но су на њи хо ве вр шња
ки ње (p<0,01).

У Вој во ди ни, у од но су на Бе о град и Цен трал ну Ср
би ју, уче ни ци су ста ти стич ки зна чај но ре дов ни је пи ли 
же сто ка пи ћа (p<0,01). Сва ки де се ти уче ник у Вој во
ди ни (180; 12,2%) ре дов но је пио же сто ка пи ћа у по
след њих 30 да на, у по ре ђе њу с уче ни ци ма из Бе о гра да 
(93; 8,1%) и Цен трал не Ср би је (258; 7,4%).

Опи ја ње уче ни ка ба рем јед ном у жи во ту, те у по
след њих 12 ме се ци, од но сно 30 да на, про це њи ва но је 
на осно ву бро ја пу та ка да су због ути ца ја по пи је ног 
ал ко хо ла осе ти ли не си гур ност при хо да њу, не пра вил
но го во ри ли, по вра ћа ли и ка да ни су мо гли да се се те 
про те клих до га ђа ја. На ово пи та ње од го во ри ло је 6.096 
уче ни ка.

Да се ни кад у жи во ту ни је опи ло из ја сни ла су се 3.524 
уче ни ка (57,8%). Ме ђу њи ма је ста ти стич ки зна чај но ви
ше би ло де во ја ка (66,2%) не го мла ди ћа (48,2%) (p<0,01).

Опи ја ло се 42,2% уче ни ка. Мла ди ћи су се че шће 
опи ја ли од де во ја ка (p<0,01), и то: 3–9 пу та опи ло се 
477 мла ди ћа (16,9%), од но сно 298 де во ја ка (9,1%), а 
ви ше од 10 пу та опи ло се 310 мла ди ћа (11,0%) и 85 
њи хо вих вр шња ки ња (2,6%). У Вој во ди ни је опи ја ње 
од три до де вет пу та у жи во ту до жи ве ло 238 уче ни ка 

(16,1%), што је ста ти стич ки че шће (p<0,01) у од но су на 
уче ни ке из Бе о гра да (160; 13,9%) и Цен трал не Ср би је 
(378; 10,9%).

У по след њих го ди ну да на ни је се опи ја ло 4.213 уче
ни ка (70,3%). Ме ђу њи ма је би ло знат но ви ше (p<0,01) 
де во ја ка (2.489; 77,0%) не го мла ди ћа (1.725; 62,5%). Ме
ђу 29,7% уче ни ка ко ји су се опи ја ли у по след њих го
ди ну да на, мла ди ћи су се ста ти стич ки зна чај но че шће 
опи ја ли не го де вој ке (p<0,01) (Та бе ла 4).

У истом пе ри о ду 322 уче ни ка из Вој во ди не (22,2%) 
при ја вила су опи ја ње јед номдва пут у то ку по след ње 
го ди не, што је ста ти стич ки че шће не го 219 уче ни ка 
(19,5%) из Бе о гра да и 575 (16,8%) из Цен трал не Ср
би је (p<0,01). Уче ста лост пи је ња ал ко хол них пи ћа у 
по след њих 12 ме се ци у ди рект ној је ко ре ла ци ји с опи
ја њем у по след њих 12 ме се ци (R=0,528; p<0,01).

У по след њих 30 да на укуп но 5.251 уче ник (87,1%) је 
из ја вио да се ни јед ном ни је на пио, а ме ђу њи ма је би ло 
зна чај но ви ше де во ја ка (91,8%) не го мла ди ћа (81,7%) 
(p<0,01).

Укуп но 801 уче ник (12,9%) се опи јао у по след њих 
ме сец да на, а мла ди ћи су то че шће чи ни ли од де во ја ка 
(p<0,01). По себ но је зна чај но (p<0,01) да се 10 и ви
ше пу та опи ло 39 мла ди ћа (1,4%) и 10 де во ја ка (0,3%). 
Зна чај но че шће опи ја ње (1–2 пу та у по след њих 30 
да на) при ја ви ло је 176 уче ни ка у Вој во ди ни (12,1%), 
у од но су на 107 уче ни ка из Бе о гра да (9,4%) и 292 из 
Цен трал не Ср би је (8,5%) (p<0,01). Ме ђу тим, за ве ће 
уче ста ло сти опи ја ња (3–9 пу та и ви ше од 10 пу та) ни је 
утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка. Уче ста лост 
опи ја ња у по след њих 30 да на у ди рект ној је ко ре ла ци ји 
с опи ја њем у по след њих 12 ме се ци (R=0,615; p<0,01).

Пи је ње пет и ви ше ал ко хол них пи ћа за ре дом (што 
је ра ни је би ло „екс це сив но пи је ње“) за ве ћи ну уче ни ка 

Табела 4. Учесталост опијања адолесцената у последњих 12 
месеци у Србији 2008. године према полу
Table 4. Frequency of binge drinking in adolescents during the last 
12 months by gender in Serbia, 2008

Учесталост опијања у  
последњих 12 месеци?
Frequency of being drunk  
during the last 12 months

Младићи
Boys

Девојке
Girls

0 62.5% 77.0%

1–2 20.9% 16.8%

3–9 11.6% 5.4%

≥10 5.1% 0.8%

Табела 5. Учесталост пијења пет или више алкохолних пића 
заредом током последњих 30 дана код адолесцената у Србији 
2008. године према полу
Table 5. Frequency of having had five or more drinks in a row during 
the last 30 days by gender in Serbia, 2008

Учесталост пијења најмање пет 
алкохолних пића заредом у 
последњих 30 дана
Frequency of having had five or 
more drinks in a row during  
the last 30 days

Младићи
Boys

Девојке
Girls

0 59.2% 75.5%

1–2 22.6% 16.9%

3–5 10.3% 5.7%

≥6 7.9% 1.8%



    

211Srp Arh Celok Lek. 2013 MarApr;141(34):207213

www.srparh.rs

уз ра ста од 16 го ди на зна чи опи ја ње, па је од њих за
тра же но да на ве ду ко ли ко су пу та у то ку по след њих 
ме сец да на до жи ве ли ово ис ку ство. Под „пи ћем“ се 
под ра зу ме ва ла ча ша/фла ша/кон зер ва пи ва (око 0,5 l), 
две ча ше/фла ше ал ко поп са (око 0,5 l), ча ша ви на (око 
1,5 cl) и ча ша же сто ког пи ћа (0,5 cl). На ово пи та ње 
од го во ри ло је 6.141 уче ник.

Ка да се по сма тра уче ста лост пи је ња пет и ви ше ал
ко хол них пи ћа за ре дом, се дам од де сет уче ни ка (68,0%) 
из ја сни ло се да у по след њих 30 да на ни је има ло ово 
ис ку ство. Ме ђу њи ма је би ло зна чај но ви ше де во ја ка 
(2.487; 75,5%), не го мла ди ћа (1.685; 59,2%) (p<0,01). Пет 
и ви ше ал ко хол них пи ћа за ре дом пи ло је 1.965 уче ни ка 
(32,0%); мла ди ћи су ста ти стич ки че шће до жи вља ва ли 
ово ис ку ство од де во ја ка (p<0,01) (Та бе ла 5).

Да су три и ви ше пу та пи ли нај ма ње пет ал ко хол
них пи ћа за ре дом у по след њих 30 да на на ве ла су 234 
уче ни ка (15,7%) из Вој во ди не. То је зна чај но че шће у 
од но су на њи хо ве вр шња ке из Бе о гра да (128; 11,1%) и 
Цен трал не Ср би је (402; 11,5%) (p<0,01).

ДИСКУСИЈА

До би је ни ре зул та ти су ре пре зен та тив ни за све уче ни
ке ко ји по ха ђа ју пр ви раз ред сред ње шко ле и ро ђе ни 
су 1992. го ди не у Ср би ји, али не и за све адо ле сцен те 
[13]. Пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, ви ше од 
по ло ви не њих мо же ла ко да ку пи би ло ко је ал ко хол но 
пи ће. До ступ ност пи ва уче ни ци ма у на шој зе мљи је 
на ни воу пр о се ка за европ ске зе мље ко је су уче ство
ва ле у ис тра жи ва њу ESPAD (78%), ви ша за ви но (76% 
пре ма 70%) и же сто ка пи ћа (59% пре ма 56%), а ни жа 
за ал ко поп се (52% пре ма 68%). Код нас мла ди ћи мо гу 
лак ше ку пи ти ал ко хол не го де вој ке, док су у европ
ским зе мља ма у це ли ни раз ли ке по по лу не знат не. На 
Ислан ду и у Швед ској ал ко хол на пи ћа не што лак ше 
на ба вља ју де вој ке [14].

По ла зе ћи од то га да пре ва лен ци ја упо тре бе ал ко
хо ла то ком жи во та, у по след њих го ди ну да на и по
след њих ме сец да на пред ста вља про пор ци ју уче ни ка 
ко ји су бар јед ном у то ку од ре ђе ног пе ри о да пи ли би ло 
ко је ал ко хол но пи ће, на ла зи мо да по сто је слич но сти у 
њи хо вим ви со ким вред но сти ма у ве ћи ни зе маља где 
је ура ђе но ис тра жи ва ње ESPAD [14,15]. На и ме, ви
со ке пре ва лен ци је то ком жи во та за на шу зе мљу и за 
европ ске зе мље (89,1% пре ма 90%) ука зу ју на про шла 
и са да шња ис ку ства упо тре бе ал ко хо ла; пре ва лен ци је 
то ком 12 ме се ци упу ћу ју на са да шња ис ку ства (78% 
пре ма 82%), а пре ва лен ци је у по след њих 30 да на (54% 
пре ма 61%) го во ре о тре нут ним ис ку стви ма. Ви ше 
пре ва лен ци је у од но су на про сек европ ских зе ма ља 
за сва три пе ри о да за бе ле же не су у Дан ској, а знат но 
ни же од про се ка на Ислан ду [14].

У ве ћи ни европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи и на шу, за 
сва три пе ри о да по сто је раз ли ке у упо тре би ал ко хо ла 
по по лу, та ко да су мла ди ћи че шће и ре дов ни је пи ли 
ал ко хол на пи ћа не го де вој ке. Из у зе ци су по је ди не зе
мље се вер не Евро пе (Есто ни ја, Фин ска, Исланд, Нор ве

шка и Швед ска), где су де вој ке у по след њих ме сец да на 
че шће (за 3–7%) пи ле ал ко хол на пи ћа од мла ди ћа [14].

Пи во је нај по пу лар ни је пи ће, ко је је кон зу ми ра ло 
око по ло ви не свих уче ни ка у Ср би ји (47,2%) и европ
ским зе мља ма (49%) у по след њих 30 да на. У Ср би ји су 
мла ди ћи зна чај ни је че шће пи ли сва ал ко хол на пи ћа у 
од но су на де вој ке, с ма њи ма раз ли ка ма у пи је њу ви на. 
У европ ским зе мља ма зна чај ни је раз ли ке у упо тре би 
ал ко хол них пи ћа пре ма по лу уоче не су за две вр сте 
пи ћа: пи во, ко је у про се ку че шће пи ју мла ди ћи, и ал
ко поп се, ко је че шће пи ју де вој ке [14, 15].

Слич но сти су уоче не и у ви со ким пре ва лен ци ја ма 
опи ја ња уче ни ка то ком жи во та, у по след њих го ди ну 
да на и по след њих ме сец да на, ка ко код нас, та ко и у 
европ ским зе мља ма ко је су об у хва ће не ис тра жи ва њем 
ESPAD. Ве о ма ви со ке пре ва лен ци је опи ја ња уче ни ка 
за бе ле же не су у Дан ској (79% то ком жи во та, 73% у по
след њих 12 ме се ци, 50% у по след њих 30 да на), а ни
ске у Јер ме ни ји (15%, 8%, 1%). Мла ди ћи су се че шће 
опи ја ли и код нас и у европ ским зе мља ма. Из у зе ци 
су зе мље се вер но за пад не Евро пе (Фин ска, Нор ве шка, 
Швед ска), где су се де вој ке за 5–10% че шће опи ја ле од 
мла ди ћа [14].

За бри ња ва по да так да је чак сва ки тре ћи уче ник 
(32%) у Ср би ји при ја вио кон зу ми ра ње пет и ви ше 
пи ћа за ре дом у по след њих 30 да на, не што ма ње од 
вр шња ка у европ ским зе мља ма (43%), и то че шће мла
ди ћи не го де вој ке. Је ди но се у зе мља ма се вер но за пад не 
Евро пе (Исланд, Нор ве шка, Ве ли ка Бри та ни ја и Швед
ска) де вој ке у истом про цен ту као и мла ди ћи опи ја ју 
или пак то чи не че шће [14, 15].

ПРЕПОРУКЕ

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња мо гу да по слу же као 
осно ва за пла ни ра ње раз ли чи тих пре вен тив них ак тив
но сти, за сно ва них на до ка зи ма, на сма ње њу упо тре бе 
ал ко хо ла ме ђу адо ле сцен ти ма у Ср би ји, укљу чу ју ћи и 
до но ше ње на ци о нал ног про гра ма за пре вен ци ју зло
у по тре бе ал ко хо ла [16, 17]. Пре вен тив ни про гра ми за 
адо ле сцен те би тре ба ло да, осим ин фор ми са ња о не
по сред ним ефек ти ма и ду го роч ним по сле ди ца ма упо
тре бе ал ко хо ла, укљу че и раз вој со ци јал них ве шти на 
и раз ви ја ње ак тив но сти ко је уна пре ђу ју ква ли тет жи
во та (здра ви сти ло ви жи во та, кре а тив но про во ђе ње 
сло бод ног вре ме на и др.) [4]. Пре вен тив ни про гра
ми би тре ба ло да об у хва те што ви ше адо ле сце на та у 
ра ном уз ра сту (пред школ ском и основ но школ ском), 
да бу ду род но сен зи тив ни и спе ци фич ни за де цу код 
ко јих по сто ји ри зик од упо тре бе свих пси хо ак тив них 
суп стан ци, као и за уче ни ке у раз ли чи тим сре ди на
ма на те ри то ри ји РС [4, 18, 19]. Адо ле сцен ти тре ба 
да бу ду ак тив ни уче сни ци у кре и ра њу ових про гра ма 
и пре но ше њу жи вот них ве шти на сво јим вр шња ци ма 
(вр шњач ка еду ка ци ја) кроз ра ди о ни це, три би не, пре
да ва ња и сл.

Пре вен тив не ак тив но сти по треб но је ор га ни зо ва ти 
у шко ла ма и ло кал ној за јед ни ци за мла де, ро ди те ље и 
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про свет не рад ни ке и дру ге зна чај не од ра сле осо бе из 
окру же ња де це и мла дих, те укљу чи ти ме ди је да на 
при хва тљив на чин ин фор ми шу мла де и од ра сле о зна
ча ју здра вих на чи на жи во та и о опа сно сти ма упо тре бе 
свих пси хо ак тив них суп стан ци (кам па ње) [20, 21].

Јед на од зна чај них ме ра пре вен ци је ко ја би до при
не ла сма ње њу бро ја мла дих уз ра ста од 16 го ди на ко ји 
по чи њу да ко ри сте ал ко хол сва ка ко би би ла и до след
на при ме на по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве и до но ше ње 
ре стрик тив ни јих про пи са о за бра ни про да је и слу же ња 
ал ко хол них пи ћа ма ло лет ни ци ма и њи хо во ре кла ми
ра ње, као и по ве ћа ње це на ал ко хол них пи ћа [4, 1823].

ЗАКЉУЧАК

На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња мо же се за кљу чи ти 
сле де ће:

1. Три че твр ти не уче ни ка ми сли да ла ко мо гу ку пи
ти пи во и ви но, а ви ше од по ло ви не уче ни ка да су им 
же сто ка пи ћа и ал ко поп се ла ко до ступ не. Ал ко хол на 
пи ћа лак ше мо гу да ку пе мла ди ћи не го де вој ке, гим
на зи јал ци не го уче ни ци сред њих струч них шко ла, као 
и сред њо школ ци из Бе о гра да не го њи хо ви вр шња ци 
ко ји жи ве у Вој во ди ни и Цен трал ној Ср би ји;

2. Де вет од де сет свих уче ни ка (89,1%) је бар јед
ном у жи во ту по пи ло не ко ал ко хол но пи ће, ви ше од 
три че твр ти не уче ни ка пи ло је у по след њих 12 ме се
ци (78,2%), а ви ше од по ло ви не у по след њих 30 да на 
(54,0%). Око че твр ти не уче ни ка (24,9%) ре дов но је пи
ло ал ко хол. Мла ди ћи су че шће и ре дов ни је пи ли од 
де во ја ка, док су оне че шће екс пе ри мен тал но про ба ле 

ал ко хол не го њи хо ви вр шња ци. Уче ни ци из Вој во ди
не су че шће ре дов но пи ли ал ко хол на пи ћа уоп ште и 
у по след њих го ди ну да на не го њи хо ви вр шња ци из 
Бе о гра да и Цен трал не Ср би је.

3. Пре ма вр сти ал ко хол них пи ћа, адо ле сцен ти су у 
по след њих 30 да на нај че шће пи ли пи во и ви но. Мла
ди ћи су че шће пи ли сва ал ко хол на пи ћа не го де вој ке. 
Уче ни ци из Вој во ди не су че шће ре дов но кон зу ми ра ли 
же сто ка пи ћа не го уче ни ци из Бе о гра да и Цен трал не 
Ср би је.

4. Опи ја ње је бар јед ном у жи во ту до жи ве ло 42,2% 
уче ни ка, не што ма ње од тре ћи не (29,7%) у прет ход них 
12 ме се ци, а сва ки осми уче ник (12,9%) у по след њих 30 
да на. Мла ди ћи су се че шће опи ја ли не го де вој ке, као 
и уче ни ци у Вој во ди ни у од но су на уче ни ке из дру гих 
под руч ја.

5. Тре ћи на уче ни ка (32,0%) је бар јед ном при ли ком 
у по след њих ме сец да на пи ла пет и ви ше пи ћа за ре дом, 
и то знат но че шће мла ди ћи не го де вој ке и уче ни ци из 
Вој во ди не у од но су на вр шња ке из Бе о гра да и Цен
трал не Ср би је.

ЗАХВАЛНИЦА

Ауто ри за хва љу ју Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је и Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др Ми
лан Јо ва но вић Ба тут“, ко ји су омо гу ћи ли ко ри шће ње 
по да та ка из ис тра жи ва ња ESPAD 2008 у Ср би ји, као и 
Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је (про је кат бр. 175087) на по др шци 
ис тра жи ва чи ма.
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SUMMARY
Introduction European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs (ESPAD), the largest international research project, 
was conducted for the first time in Serbia in 2008.
Objective The objective was to analyze data obtained by ES
PAD research on alcohol use among secondary school first 
grade students, and particularly the difference in the use of 
alcohol by gender, type of school students attend, their place of 
residence and the territory among secondary school students 
in Serbia in 2008.
Methods Attitudes and practice related to alcohol use of 6,553 
secondary school first grade students were analyzed. A stand
ardized, internationally approved questionnaire, structured 
and designed for selffilling was used on a stratified, onestage 
sample of students. The data received from the ESPAD research 
were processed by χ2 test to test the significance of differences 

between the observed characteristics, with the conclusion level 
of p<0.01.
Results Over threequarters of students can easily buy beer or 
wine. More than one half can buy spirits and alcopops. 89.1% 
of students drank alcoholic beverages at least once in a lifetime 
and 78.2% in the last year. At least once in a lifetime 42.2% of 
students were drunk and 29.7% in the last year. At least once 
in the last month 32.0% of students had five or more drinks in 
a row. Boys consumed alcohol more frequently and got drunk 
more often than girls (p<0.01).
Conclusion This research emphasizes the need for creating a pre
vention of alcohol use and alcohol abuse program among adoles
cents and more consistent application of the existing regulations 
aiming to decrease alcohol use among adolescents in Serbia.
Keywords: adolescents; use of alcohol; drunkenness; availability 
of alcohol; health programs
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