
                                                        
На основу одредби Закона о заштити  становништва од изложености дуванском диму 

(„Сл.гласник РС“  бр.30/2010)  и Правилника о облику и садржини знака забране пушења 

и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, 

обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину 

на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у 

коме је пушење забрањено, као и образцу за наплату новчане казне на лицу места 

(„Сл.гласник РС ’’,бр.73/2010), Савет Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и тренера  из Суботице, на седници одржаној дана 12.12.2017.године                     

донео је  
                                          ПРАВИЛНИК  О  ЗАБРАНИ   ПУШЕЊА 

                                         

                                                                          Члан  1. 

Овим Правилником уређује се забрана пушења у затвореном радном простору и дворишту  

Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице (у 

даљем  тексту: Послодавац ), начин и ближи поступак контроле забране пушења и надзор 

над  спровођењем забране пушења у установи. 

 

                                                                          Члан 2. 

Правилник се доноси у циљу ефикасније примене Закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму ( „Сл.гласник РС“бр.30/2010- у даљњем тексту : Закон) и 

Правилника о облику и садржини знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у 

одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране 

пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који 

се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и 

образца за наплату новчане казне на лицу места ( ’’Сл.гласник РС бр.73/2010). 

 

                                                                      Члан 3. 

Пушење је забрањено у затвореном радном простору (затворени радни простор је сваки 

затворени простор који служи за обављање послова, као и сваки повезани и други 

припадајући затворени простор,као што су: ходници, лифтови, степеништа, предворја, 

заједничке просторије, тоалети, чекаонице, кантине, помоћни објекти, агацини, гараже, 

службена возила за превоз људи или робе и др.;) код Послодавца, о чему је Послодавац 

јасно обавестио све запослене и друга лица истицањем прописаног знака забране пушења 

на свим улазним вратима сваког затвореног радног простора, као и навидним местима 

унутар сваког појединачног радног простора (канцеларија, кабинет и др.) 

 

                                                                     Члан 4. 

У складу са овим Правилником, контролу забране пушења врше лица одговорна за 

контролу забране од пушења, која су  именована одлуком Директора. 



                                                                             Члан 5. 

Лица одговорна за контролу забране пушења дужна су да контролишу забрану пушења у 

затвореном радном простору Послодавца и одговорна су за спровођење мера забране 

пушења. 

 

                                                                              Члан 6. 

Послодавац ће на једном или више видних места истаћи имена лица задужених за 

контролу забране од пушења, са њиховим подацима и телефонским бројем на који се 

може пријавити пушење у том простору. 

 

                                                                             Члан 7. 

Кршење забране пушења из овог правилника постоји ако је : 

1) затечено лице са упаљеном цигаретом; 

2) уочено присуство упаљене цигарете; 

3) уочено присуство једне или више пепељара; 

4) уочено присуство једног или више опушака; 

5) уочено присуство дуванског дима. 

 

                                                                             Члан 8. 

Лице које је задужено за контролу забране пушења дужно је : 

1) да надгледа и контролише забрану пушења  у простору за који је задужено за вршење 

контроле; 

2) да у простору за који је задужен усмено наложи прекришиоцу забране пушења да 

престане с пушењем у том простору, као и да предузме мере да се из тог простора удаљи 

лице које и после усменог налога не престане са пушењем; 

3) да против запосленог који је прекршио забрану пушења покрене, односно предложи 

покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине у складу са Законом и 

актом Послодавца; 

Изузетно из става 1. Тачка 2) овог члана, лице задужено за контролу забране пушења није 

дужно да предузме мере да се из простора у коме је пушење забрањено удаљи лице које и 

после усменог налога не престане с пушењем ако би се удаљавањем из тог простора 

ускратило остваривање законом утврђених права тог лица, као ни лице запослено код тог 

Послодавца. 

Лице које је задужено за контролу забране пушења дужно је да у случају повреде забране 

пушења одмах сачини извештај о повреди забране пушења и да без одлагања достави 

Директору. 

Овако сачињен извештај чува се најмање 12 месеци  од дана када је сачињен и на захтев 

Послодавца, односно надлежног инспектора, односно надлежног државног органа мора се 

дати на увид. 



Лице које је задужено за контролу забране пушења одговорно је ако се у простору за које 

је задужено затекне лице које пуши. 

                                                                           Члан 9. 

Контрола спровођења забране пушења у пословним просторијама Послодавца се врши 

током радног времена, односно током извршавања послова и радних задатака, у свакој 

смени (ако је  организован сменски рад), као и по истеку  радног времена у случају 

прековременог рада . 

 

                                                                        Члан 10. 

Повреда забране пушења утврђена овим Правилником, у складу са Законом, представља 

тежу повреду радне дисциплине код Послодавца и оправдан разлог за отказ уговора о 

раду. 

 

                                                                           Члан 11.  

Овај  Правилник је објављен на огласној табли Школе на дан доношења. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.                                                                   

 

 

Број:   1741-03/17                                                                                      Председник Савета 

Дана:  12.12.2017.године 

                                                                                                              др Бранислав Филиповић 

 

 

 

                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


