
Ефекти и ставови
у вези са Законом о заштити
становништва од изложености дуванском диму

Пушачке навике становништва Србије

                  пунолетних
грађана Србије пуши
свакодневно, барем
једну цигарету
сваког дана.

Резултати Истраживања о ставовима становништва у вези са ефектима и применом Закона о заштити становништва
од изложености дуванском диму. Истраживање је 2016. године спроведено на репрезентативном узорку 1000 пунолетних
грађана на територији Србије без Косова и Метохије

Отежавајући фактори за престанак пушења

  
пушача 18-29

година старости,
подстицај из околине
је отежавајући фактор
за престанак пушења.
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Oвај документ је настао уз помоћ донације Vital Strategies-a и Међународне уније за борбу против туберкулозе и плућних болести. Садржај овог документа је искључива одговорност
аутора и ни под каквим околностима не може се сматрати да одражава ставове Vital Strategies-a и Међународне уније за борбу против туберкулозе и плућних болести нити донатора.



Заштита становништва од изложености дуванском диму усвајањем и применом закона је једна од 
мера контроле дувана предвиђена Оквирном конвенцијом о контроли дувана.
Окружење без дуванског дима има позитиван утицај на смањење започињања пушења и олакшава 
пушачима да престану да пуше. Студије су показале да закони којима се забрањује пушење у 
затвореним просторима, као што су ресторани и барови, могу побољшати здравље запослених у 
тим просторима и здравље опште популације. 
Поред тога, закони којима се штите грађани од изложености дуванском диму и који штите здравље 
непушача су популарни, немају негативан утицај на пословања и охрабрују пушаче да престану да 
пуше.
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму је у Србији на снази од 2010. 
године (Службени гласник РС, бр. 30/2010). Овај закон забрањује пушење на радним и јавним 
местима и у јавном превозу, док је за угоститељске објекте предвиђен изузетак за цели угоститељски 
сектор који омогућава пушење у угоститељским објектима. 

Изложеност дуванском диму 

На местима где излазе

73% оних

који су посетили неки
угоститељски објекат је било

изложен дуванском диму.
Скоро сваком другом становнику изложеност дуванском

диму смета независно од места на којем су изложени.

Више од трећине становника сматра да би требало у потпуности забранити пушење или
оставити могућност пушења у физички одвојеној просторији у угоститељским објектима.

Грађани Србије у великом проценту подржавају законску регулативу која
штити децу од изложености дуванском диму и то:

85%
сматра да треба

забранити пушење у
колима где су присутне

малолетне особе

79%
подржава

забрану пушења
на дечјим

игралиштима

48%
подржава забрану у

отвореним спортским

објектима/теренима

Пушење
није дозвољено
само у

домаћинстава.

У  домаћинстава39%
пушење је дозвољено
у свим просторијама.

Три четвртине

76%
пунолетних

грађана
Србије,

пушача и
непушача,

изложено je
дуванском диму

у својој кући.

У домаћинствима 

16%
На радном месту

Више од
трећине
запослених

34%
је изложено дуванском
диму на радном месту.


