
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број 2/10), Скупштина Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине на И. наставку 56. редовне сједнице одржаном 4. децембра 

2019. године, усваја 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА 

УПОТРЕБЕ ДУХАНА И ДУХАНСКИХ ПРОИЗВОДА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА У 

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о забрани пушења и других облика употребе духана и духанских производа на 

јавним мјестима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, број 53/17), кроз цијели текст закона ријеч: ̈ БиХ¨ замјењује 

се ријечима: ¨Босне и Херцеговине¨. 

 

Члан 2 

У члану 1 ставу 1 иза ријечи: ¨производа¨ додаје се интерпункцијски знак зарез и ријечи: 

¨наргила,¨. 

Члан 3 

Члан 2 мијења се и гласи: 

„Члан 2 

(Јавно мјесто) 

Јавно мјесто, у смислу овог закона је сваки затворени простор који је јавно доступан, 

намијењен за пружање услуга за јавност и обављање пословне ђелатности, укључујући а не 

ограничавајући се на: 

а) органе јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, као и државне и ентитетске 

органе на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, јавне институције, јавна 

предузећа, јавне установе и заводе; 
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б) васпитно-образовне установе; 

ц) установе за смјештај и боравак, ђеце, ученика и студената; 

д) здравствене установе; 

е) установе културе као што су позориште, кино, дом културе и слично; 

ф) спортске дворане и друге сличне објекте; 

г) мјеста на којима се производи, продаје или послужује храна или пиће;  

х) средства јавног пријевоза којима се обавља пријевоз лица, службена возила за пријевоз 

лица и ствари; 

и) радна мјеста у правним лицима и друга мјеста гђе се обавља пословна ђелатност; 

ј) мјеста привремено доступна јавности; 

к) остала радна мјеста као што су банка, пошта, продавница, тржни центар, тржница и 

слично; 

л) друге припадајуће затворене просторе као што су ходник, лифт, степениште, предворје, 

заједничке просторије, тоалет, чекаоница, кантина, помоћни објект, магацин, гаража и 

слично.“. 

Члан 4 

У члану 6 ставу 1 ријечи: ¨која се састоје од графичког знака забране пушења и текста који 

гласи: "Забрањено пушење", као и информације о начину пријављивања и санкционирању¨ 

замјењују се ријечима: ¨која мора бити истакнута на начин и у величини који обезбјеђује да 

постоји разумна вјероватноћа да је лице у просторији види, а састоји се од графичког знака 

прекрижене цигарете и текста "Забрањено пушење" ¨. 

У ставу 2 ријечи: ¨не продаје или не послужује храна¨ замјењују се ријечима: ¨производи, 

продаје или послужује искључиво пиће¨. 

Став 5 мијења се и гласи: „У случају да лице не испоштује забрану и након што власник, 

односно корисник простора или мјеста у којем је пушење забрањено, поступи по овлаштењу 

из става 4 овог члана, власник односно корисник простора или мјеста у којем је пушење 

забрањено, дужан је писменим или усменим путем, као и телефонским позивом 

обавијестити Полицију Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“ 

Члан 5 

У члану 7 став 2 мијења се и гласи: 

¨(2) У посебно одређеним просторијама за пушење из става 1 овог члана мора бити 

обезбијеђена функционална природна или вјештачка вентилација. Духанским димом 

онечишћени зрак из простора за пушење не смије прелазити у друге просторије намијењене 

за непушаче.¨. 



У ставу 3 ријечи: ¨Знакови морају садржавати или симбол у облику цигарете или израз 

„Просторија за пушење“ ¨ замјењују се ријечима: ¨Знак из става 1 овог члана мора 

садржавати симбол у облику цигарете и израз “Просторија за пушење" ¨. 

Иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи: 

¨(5) У просторији из ставова 1 и 2 овог члана може се продавати или послуживати храна или 

пиће¨. 

Досадашњи став 5 постаје став 6. 

Члан 6 

У члану 9 ставу 2 тачка ц) мијења се и гласи:   

„ц) наложити отклањање недостатака у посебној просторији за пушење из члана 7 ставова 1 

и 2 овог закона;“. 

Члан 7 

У члану 10 ставу 1 тачка б) мијења се и гласи: 

„б) одреди просторију за пушење супротно одредбама овог закона (члан 7 овог закона).“. 

Члан 8 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у Службеном гласнику Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине. 
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Брчко, 4. 12. 2019. године 
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