Закон о измјенама и допунама Закона о забрани продаје и употребе дуванских
производа лицима млађим од 18 година
(„Службени гласник Републике Српске“ број 96/05)
Члан 1.
У Закону о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18
година („Службени гласник Републике Српске“, број 46/04 и 74/04) члан 10. мијења се и
гласи:
„Произвођачи дуванских производа дужни су означити свако оригинално паковање у
складу са посебним прописом који доноси министар надлежан за послове здравља“.
Члан 2.
У члану 13. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:
«Удаљеност од 300 метара из претходног става, рачуна се од главног улаза у установуобјекат»
Члан 3.
У члану 14. бришу се ријечи: „комунални полицајци и полицајци“.
Члан 4.
Члан 15. мијења се и гласи:
„Надзор над провођењем чланова 3. до 9. и чланова 11. и 13. овог закона врши тржишна
инспекција.
Надзор над провођењем члана 12. овог закона врши просвјетна инспекција.
Надзор над провођењем прописа донесеног на основу члана 10. овог закона врши
санитарна инспекција“.
Члан 5.
У члану 17. став 1. текст: бројеви „3-8 и 11 и 12“ замјењују се бројевима „3 до 13“.
Члан 6.
У члану 18. став 1. бројеви „100 до 200“ замјењују се бројевима „1.500 до 3.000“, а ријечи
физичко лице замјењује се ријечју: „предузетник“.
У члану 18. став 2. број „18“ замјењује се бројем „17“.

Члан 7.
У члану 19. став 2. бришу се ријечи: „комунални полицајац или полицајац“.
Члан 8.
У члану 20. додају се ставови 3. и 4. који гласе:
„Министар надлежан за послове здравља дужан је донијети пропис из члана 1. овог
закона најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Дувански производи који нису означени у складу са ближим прописом из члана 1. овог
закона, могу се налазити на тржишту Републике Српске, најкасније у року од 6 мјесеци од
дана ступања на снагу прописа из члана 1. овог закона“.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

