
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 3, 11, 12, 13, 14, 21, 27 и 28 Закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010) Универзитет у Београду -   

Грађевинкси факултет  

ОБАВЕШТАВА 

запослене о одредбама Закона о заштити становништва од изложености дуванском 

диму 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.глансик 

РС“, бр. 20/2010) ступио је на снагу 15.05.2010.год. а његова примена почиње 

11.11.2010.год. 

Овим Законом пушење је забрањено у сваком затвореном радном простору и 

јавном простору и у простору који се сматра затвореним јавним простором.  

Затворени радни простор је простор као шти су: ходници, лифтови, 

степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, кантине, помоћни 

објекти, магацини, гараже, службена возила за превоз људи или робе и др. 

Јавни простор је сваки затворени простор доступан грађанима, односно 

намењен заједничкој употреби. 

Одговорно лице за контролу забране пушења је лице које руководи радом 

Факултета.  

Одговорно лице дужно је да: 

• контролише забрану пушења на Факултету у складу са законом; 

• спроводи мере забране пушења прописане законом; 

• истакне знак забране пушења на улазним вратима сваког затвореног радног 

простора; 

• може писмено да задужи једно или више запослених лица да у његово име 

контролише забрану пушења; 

• да на једном или више видних места истакне своје име, односно име лица које 

је задужено да у његово име контролише забрану пушења, с подацима о месту 
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где се то лице налази и телефонским бројем на који се може пријавити 

пушење. 

Лице задужено за контролу забране пушења, дужно је да: 

• надгледа и контролише забрану пушења; 

• усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане с пушењем у 

простору за који је то лице задужено, као и да предузме мере да се из тог 

простора удаљи лице које и после усменог налога не престане са пушењем 

(осим лица које је запослено на Факултету); 

• против лица запосленог на Факултету које је прекршило забрану пушења 

покрене, односно предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне 

дисциплине у складу са законом или општим актом послодавца. 

• сачини извештај о повреди забране пушења у складу са законом и да га 

достави одговорном лицу. 

     Законом су предвиђене и казнене одредбе којима се прописује да ће се: 

• новчаном казном од 5.000,00 дин. казнити на лицу места за прекршај физичко 

лице ако пуши у било ком затвореном простору у коме је пушење забрањено; 

• новчаном казном од 500.000,00 дин. до 1.000.000,00 дин.  казниће се за 

прекршај Факултет ако не спроведе забрану пушења у затвореном јавном 

простору у коме је пушење забрањено; а 

• декан Факултета новчаном казном од 30.000,00 дин. до 50.000,00 дин. 

 

Због значаја и важности спровођења забране пушења, као и веома високих казни 

на сајту Факултета је објављен Закон о заштити становништва од изложености 

дуванском диму, како би сви били детаљно упознати са његовим одредбама. 

Овим Обавештењем сви запослени на Факултету су упознати са забраном 

пушења и преузимају личну одговорност за поштовање одредаба Закона о заштити 

становништва од изложености дуванском диму. 

Декан Факутлета ће у складу са чланом 14. наведеног закона накнадно одредити 

лица задужена за контролу забране пуштења. 

НАПОМЕНА: За запослене и студенте на Факултету који пуше, пушење је 

дозвољено искључиво у светларницима – на отвореном простору који се налази у 

дворишту зграде техничких факултета.  

 

                        


