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 З А К О Н 

 О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА У ЗАТВОРЕНИМ 

ПРОСТОРИЈАМА 
 

 Члан 1. 

 

Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се: 

 

1) обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и 

обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената; 

 

2) обавља пријем, смештај, нега и лечење корисника здравствене заштите и 

лица у стању социјалне потребе; 

 

3) обавља производња, контрола и промет лекова; 

 

4) обавља производња, смештај и промет животних намирница; 

 

5) одржавају културне, забавне, спортске и друге манифестације, приредбе и 

такмичења; 

 

6) обавља јавно снимање и емитовање; 

 

7) обавља делатност друштвене исхране, и 

 

8) одржавају седнице и други организовани скупови. 

 

Пушење се забрањује и у: 

 

1) превозним средствима у којима се обавља јавни превоз у друмском 

саобраћају; 

 

2) превозним средствима у којима се обавља јавни превоз у железничком и 

ваздушном саобраћају и унутрашњој пловидби, осим у посебно одређеним 

одељцима за пушење; 

 

3) затвореној просторији у којој ради запослени непушач, односно два или 

више запослених од којих је најмање један непушач, и 

 

4) лифтовима. 

 

 Члан 2. 

 

Предузеће, односно друго правно или физичко лице које обавља јавни превоз у 

железничком и ваздушном саобраћају, односно у унутрашњој пловидби дужно је 

да у средствима јавног превоза одреди посебне одељке у којима је пушење 

дозвољено. 

 



 Члан 3. 

 

Правно и физичко лице, државни и други орган дужни су да у просторијама, 

односно превозним средствима из члана 1. овог закона истакну на видном месту 

знак забране пушења. 

 

Министар надлежан за послове здравља прописаће облик и садржину знака 

забране пушења. 

 

 Члан 4. 

 

Надзор над спровођењем овог закона врше: 

 

1) министарство надлежно за послове здравља у просторијама из члана 1. став 

1. и члана 1. став 2. тач. 1), 2) и 4) овог закона; 

 

2) министарство надлежно за послове рада у просторијама из члана 1. став 2. 

тачка 3) овог закона. 

 

 Члан 5. 

 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

предузеће, односно друго правно лице, односно предузетник, ако не одреди 

посебне одељке у којима је дозвољено пушење у смислу члана 2. овог закона. 

 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу. 

 

 

 Члан 6. 

 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000динара казниће се за прекршај правно 

лице, односно предузетник, ако на видном месту не истакне знак забране 

пушења у смислу члана 3. овог закона. 

 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу, државном и другом органу. 

 

 

 Члан 7. 

 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 

пуши у просторији у којој је пушење забрањено у смислу члана 1. овог закона. 

 

Новчану казну за прекршај из става 1. овог члана наплаћује на лицу места: 

 

1) санитарни инспектор у просторијама из члана 1. став 1. тачка 1) и тач. 3) до 

7) и члана 1. став 2. тач. 1), 2) и 4) овог закона; 

 

2) здравствени инспектор у просторијама из члана 1. став 1. тач. 2) и 8) овог 

закона; 

 

3) инспектор рада у просторијама из члана 1. став 2. тачка 3) овог закона. 



 Члан 8. 

 

До доношења прописа из члана 3. став 2. овог закона примењиваће се постојећи 

прописи о облику и садржини знака забране пушења. 

 

 

 Члан 9. 

 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о забрани пушења у 

затвореним просторијама ("Службени гласник СРС", број 20/88 и "Службени 

гласник РС", број 44/91). 

 

 Члан 10. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 


