
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 02/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ на I наставку 21. редовне сједнице одржаном 21. децембра 2017. године, усваја

ЗАКОН
О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА УПОТРЕБЕ ДУВАНА И

ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет Закона)

(1) Овим законом прописују се мјере забране пушења и других облика употребе
дувана и дуванских производа као и електронских цигарета (у даљем тексту:
пушење) на јавним мјестима у Брчко дистрикту БиХ, изузеци од забране
пушења, контрола и надзор над примјеном Закона.

(2) Други облици употребе дувана и дуванских производа, у смислу овог закона,
сваки су облици употребе, укључујући жвакање, шмркање, сисање и слично.

Члан 2
(Јавно мјесто)

(1) Јавно мјесто, у смислу овог закона, јесте сваки простор који је јавно доступан и
намијењен пружању услуга за јавност, и мјеста на којима се окупља већи број
људи, без обзира на право власништва или право приступа, укључујући а не
ограничавајући се на:

a) органе јавне управе Брчко дистрикта БиХ као и државне и ентитетске
органе на територији Брчко дистрикта БиХ, јавне институције, јавна
предузећа, јавне установе и заводе;

b) васпитно-образовне установе;
c) установе за смјештај и боравак ученика и студената;
d) здравствене установе;
e) установе културе као што су позориште, биоскоп, дом културе и слично;
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f) спортске дворане и друге сличне објекте;
g) мјеста на којима се продаје или послужује храна и пиће;
h) средства јавног превоза којима се обавља превоз лица;
i) радна мјеста у правним лицима и друга мјеста гдје се обавља процес рада;
j) мјеста привремено доступна јавности и
k) остала радна мјеста као што су банка, пошта, продавница, тржни центар,

пијаца и слично.

Члан 3
(Циљ)

Циљ овог закона је унапређивање здравља становништва Брчко дистрикта БиХ кроз
заштиту непушача и ризичних група, као што су малољетна лица, труднице и старија
лица, од пасивног пушења.

Члан 4
(Дуван и дувански производи)

Под дуваном и дуванским производима, у смислу овог закона, подразумијевају се
дуван и дувански производи дефинисани Законом о дувану Босне и Херцеговине.

ДИО ДРУГИ – ЗАБРАНА ПУШЕЊА

Члан 5
(Забрана пушења)

Забрањује се пушење на свим јавним мјестима утврђеним чланом 2 овог закона,
изузев уколико је то изричито дозвољено овим законом.

Члан 6
(Обезбјеђење спровођења забране пушења)

(1) Власници или корисници простора или мјеста гдје је пушење забрањено овим
законом морају обезбиједити постављање визуелне информације која се састоји
од графичког знака забране пушења и текста који гласи: "Забрањено пушење",
као и информације о начину пријављивања и санкционисању.

(2) Изузетно од става 1 овог члана угоститељски објекти чија је површина до 50 м²
гдје се не продаје или не послужује храна, власници ових објеката могу се
опредијелити јесу ли објекти изричито намијењени за пушаче или непушаче, а
што ће означити визуелном информацијом у складу са овим законом.



(3) На мјестима и просторима гдје је пушење забрањено, не смију бити постављене
пепељаре или друге посуде које могу служити за одлагање пепела.

(4) У случају да лице на јавном мјесту из члана 2 овог закона не поштује забрану
пушења, власник, односно корисник простора или мјеста у којем је пушење
забрањено дужан је:
- да лице опомене;
- да лицу ускрати услугу;
- да затражи од лица да напусти простор.

(5) У случају да лице не испоштује забрану и након што власник, односно корисник
простора или мјеста у којем је пушење забрањено поступи по овлашћењу из
става 3 овог члана, власник, односно корисник простора или мјеста у којем је
пушење забрањено дужан је да обавијести инспекцију из члана 8 овог закона.

Члан 7
(Изузеци од забране)

(1) Пушење је дозвољено у посебно одређеним просторијама за пушење, које су
одвојене од непушачког подручја и на којима је истакнут знак којим је
обиљежена зона дозвољене употребе дувана и дуванских производа.

(2) Простор за пушење мора бити уређен тако да из њега није могућ проток ваздуха
онечишћеног дуванским димом у други простор те мора бити опремљен
вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио
простора за пушење. Дуванским димом онечишћен ваздух из простора за
пушење не смије прелазити у друге затворене просторије.

(3) Знакови морају садржавати или симбол у облику цигарете или израз
„Просторија за пушење“ који су истакнути на начин и у величини који
обезбјеђују да постоји разумна вјероватноћа да их лице које улази у просторију
или се налази у просторији види.

(4) Уз ознаку из претходног става обавезно мора да стоји ознака да је забрањен улаз
лицима млађим од осамнаест (18) година.

(5) Пушење је дозвољено пацијентима у службама и одјељењима за заштиту
менталног здравља у здравственим установама и у другим установама које
пружају услуге социјалне његе ментално обољелим лицима, као и у установама
намијењеним за издржавање казне, ако и када могу бити успостављене посебне
просторије за пушење одвојене од непушачке зоне и ако медицинске и
психолошке индикације указују на потребу пацијента за пушењем.



ДИО ТРЕЋИ – НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8
(Надзор)

(1) Управни надзор над примјеном врши Одјељење за здравство и остале услуге Владе
Брчко дистрикта БиХ.

(2) Инспекцијски надзор нас спровођењем овог закона врше санитарна инспекција и
друге инспекције у оквиру своје надлежности.

Члан 9
(Овлашћења инспектора)

(1) У вршењу инспекцијског надзора инспектори из члана 8 овог закона дужни су да
поступају у складу са Законом о инспекцијама Брчко дистрикта БиХ и другим
прописима.

(2) Инспектор у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је:
a) да забрани пушење на јавним мјестима у складу са одредбама овог закона;
b) да нареди истицање знакова на јавним мјестима сходно одредбама чланова 6 и 7

овог закона;
c) да наложи одређивање просторије за пушење из члана 7 ставова 1 и 2 овог

закона;
d) да нареди уклањање пепељара и других посуда за одлагање пепела;
e) да покрене прекршајни поступак;
f) да предузме и друге мјере у складу с прописом.

Члан 10
(Казне од 1.000 КМ до 2.000 КМ)

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 2.000 КМ казниће се правно лице или
самостални предузетник ако:
a) не забрани пушење на јавним мјестима у складу са одредбама овог закона

(члан 5 овог закона);
b) не одреди просторију за пушење (члан 7 овог закона).

(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 1.500 КМ за прекршај из става 1 овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу.



Члан 11
(Казне од 500 КМ до 1.000 КМ)

(1) Новчаном казном од 800 КМ до 1.000 КМ казниће се правно лице или
самостални предузетник ако:
a) не истакне знак на јавном мјесту (чланови 6 и 7 овог закона);
b) не уклони пепељаре и друге посуде за одлагање пепела (члан 6 овог закона).

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 800 КМ за прекршај из става 1 овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу.

Члан 12
(Казне од 50 КМ до 200 КМ)

Новчаном казном у износу од 50 КМ до 200 КМ казниће се за прекршај физичко лице
за пушење на јавном мјесту (члан 5 овог закона).

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13
(Прелазне одредбе)

Влада Брчко дистрикта БиХ, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог
закона, на предлог Одјељења за здравство и остале услуге донијеће правилник којим ће
ближе одредити поступање органа јавне управе у спровођењу овог закона. Правна лица
и предузетници у чијим објектима је забрањено пушење, односно у којима постоје
изузеци од забране пушења у складу са овим законом, дужни су да ускладе свој рад са
одредбама овог закона у року од 180 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 14
(Стављање ван снаге)

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Одлука о ограничавању употребе
свих дуванских производа у службеним просторијама органа јавне управе Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 4/08) и Одлука о
ограничавању употребе свих дуванских производа у службеним просторијама
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број
27/04).



Члан 15
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-280/17
Брчко, 21. децембра 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић


