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На основу одредаба Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10) и одредаба Правилника о
облику и садржају 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 о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места
(„Службени гласник РС“, број 73/10) доносим
Обавештење
о забрани пушења у Управи за заједничке послове републичких органа
Према одредбама Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму (у даљем тексту: Закон), пушење је забрањено у СВИМ
просторијама Управе за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту:
Управа) одн. просторијама које користе запослени у Управи као што су:
канцеларије, ходници, лифтови, степеништа, заједничке просторије, тоалети,
ресторани, кафе кухиње, помоћни објекти, магацини, гараже, сва возила која се
користе као службена возила за превоз путника или робе и др. Забрана се
примењује почев од 10.11.2010. године
Лице које руководи органом државне управе тј. директор Управе сматра се
одговорним лицем које је дужно да контролише забрану пушења у простору у ком
је пушење забрањено, као и да спроведе одговарајуће мере забране пушења. Према
чл. 12. Закона директор Управе, може писмено да задужи једно или више
запослених лица да у његово име и за његов рачун контролишу забрану пушења.
Сходно наведеном, одређују се следећа запослена лица да контролишу
забрану пушења запослених у Управи у оквиру објеката:
Ред.
Име и презиме
бр.
1.
Зоран Васић

Објекат
Немањина 11
Ресавска 24
Краља Милана 36
Кнеза Милоша 20

Телефон
064/8167-113

2.

Драган Пузовић (I смена)
Зоран Миловић (II смена)

3.

Игор Макљеновић (I смена)
Зоран Миловић (II смена)

4.

Раде Глигоров (I смена)
Зоран Миловић (II смена)
Милија Милошевић (I смена) Делиградска 16
Зоран Миловић (II смена)
Ресавска 42
Владимир Милановић
Мике Аласа 14
Теразије 41
Светогорска 8
Лазар Стајић
Дечанска 8 – 8а
Македонска 4
Слободан Чучиловић
Васина 20
Књегиње Љубице 5
Стеван Стојисављевић
Народних хероја 4
Булевар уметности 2
Златко Арсић
Бул.Краља Александра 15
Душко Костић
Грачаничка 8
Париска 7
Станимир Тонић
Омладинских бригада 1
Др. Ивана Рибара 91
Милутина
Миланковића
104-106
Небојша Бојичић
Бул.Михаила Пупина 2
Драган Дамњановић
Немањина 9
Зоран Милићевић (I смена)
Влајковићева 3
Мирослав Нешић (II смена)
Влајковићева 10
Рузелтвова 61
Бранкова 25
Драган Богдановић
Бирчанинова 6
Мирјана Мајсторовић
Толстојева 2а
(вила „Бокељка“)
Милош Алавања
Конављанска 6
(вила „Мир“)
Наташа Јевтић
Др. Мишовића 3,
Врњачка Бања
Слађана Живковић
Опленац, Топола
(вила „Шумадија“)
Милисав Обрадовић
Тимочка 2, Смедерево
(вила „Златни брег“)
Зоран Милосављевић
Тимочка 2, Смедерево

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Немањина 22-26
Немањина 4
Немањина 34
Војводе Тозе 31
Краља Милутина 10а
Мекензијева 41
Толстојева 2а
Фабрисова 10
Руже Јовановић 27

064/8167-133
064/8167-067
064/8167-120
064/8167-067

064/8167-147
064/8167-067
064/8167-071
064/8167-067
064/8167-088
011/3228-318
064/8167-084
064/8167-018
064/8167-016
064/8167-098
064/8167-087

064/8120-230
064/8167-370
064/8167-062
064/8167-286
064/8167-072
064/8120-329
064/8167-272
064/8167-356
064/8167-358
064/8167-327
064/8167-151

23.

Петар Станивуковић

24.

Марко Крсмановић

(Економија)
Ворово, Ердевик
(„Ловачка кућа“)
Ужичка 21
Ужичка 23

064/8167-238
064/8167-295

Горе наведена запослена лица дужна су да организују постављање знакова
забране пушења на свим улазним вратима сваког затвореног радног и јавног
простора који користи Управа, као и на другим видним местима. Поред знакова
забране пушења потребно је да се истакне име лица које врши контролу забране
пушења у том простору, са подацима о месту где се то лице налази и телефонским
бројем на који се може пријавити пушење у том простору.
Лице задужено за контролу забране пушења дужно је да спроведе забрану
пушења, да обезбеди радни и јавни простор без дуванског дима, као и да обезбеди
да се у том простору не налазе опушци дуванских производа и пепељаре.
Лице задужено за контролу забране пушења дужно је:
- да надгледа и контролише забрану пушења, у складу са Законом;
- да усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане с пушењем у
простору за који је то лице задужено, као и да предузме мере да се из тог простора
удаљи лице које и после усменог налога не престане са пушењем, изузев лица које
је запослено у Управи и лица којем би се удаљавањем из тог простора ускратило
остваривање законом утврђених права;
- да против службеника запосленог у Управи које је прекршило забрану
пушења предложи покретање дисциплинског поступка у складу са чланом 112.
Закона о државним службеницима (Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05,
64/07, 67/07, 116/08 и 104/08 и 104/09), односно предложи покретање поступка
против намештеника за повреду радне дисциплине.
Лице задужено за контролу забране пушења дужно је да сачини
извештај о повреди забране пушења у складу са овим законом и да га без одлагања
достави одговорном лицу, тј. директору Управе. Извештај је потребно чувати
најмање 12 месеци од дана када је сачињен.
За повреде овог Закона надлежна инспекција може покренути прекршајни
поступак и изрећи новчану казну и то:
- новчаном казном од 5.000 динара казниће се на лицу места за прекршај
свако физичко лице које пуши у просторијама Управе;
- новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако не спроведе забрану пушења у својим просторијама; ако на једном
или на више видних места просторија Управе за сваку смену обављања делатности
не буде истакнуто име лица овлашћеног за контролу забране пушења с подацима о
месту где се то лице налази и бројем телефона тог лица на који се може пријавити
пушење у том простору; ако не постоји сачињен извештај о повреди забране

пушења, односно ако извештај не буде сачуван најмање 12 месеци од дана када је
сачињен; и ако се у просторијама Управе затекне лице које пуши.
- новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се одговорно лице у
Управи ако не спроведе забрану пушења у просторијама Управе; ако на једном или
на више видних места у просторијама Управе за сваку смену обављања делатности
не буде истакнуто име лица овлашћеног за контролу забране пушења с подацима о
месту где се то лице налази и бројем телефона тог лица на који се може пријавити
пушење у том простору; ако не сачини извештај о повреди забране пушења,
односно ако извештај не буде сачуван најмање 12 месеци од дана када је сачињен;
и ако се у просторијама Управе затекне лице које пуши.

У складу са горе наведеним, потребно је да се сви запослени упознају са
одредбама Закона.
ДИРЕКТОР
Новица Антић

