Закон о измјенама и допунама Закона о забрани пушења дуванских производа на
јавним мјестима
(„Службени гласник Републике Српске“ број 92/09)
Члан 1.
У Закону о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 46/04 и 74/04), у члану 2. у ставу 4. тачка ђ) мијења се и гласи:
„ђ) ресторани, роштиљнице, посластичарнице и други објекти у којима се припремају,
продају и послужују јела“.
У истом ставу у тачки е) послије ријечи: „аутобуси“, додају се ријечи: „службена возила“ и
запета.
У истом ставу тачка и) мијења се и гласи:
„и) банке, поште, продавнице, јавни тоалети и објекти у којима се организују игре на
срећу (томболе, аутомати и кладионице)“.
У истом ставу послије тачке и), додаје се нова тачка ј) која гласи:
„ј) објекти за пружање хигијенских услуга, његу и уљепшавање лица и тијела“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. ријеч: „љекара“ замјењују се ријечима: „доктора медицине“.
Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
„Надзор над примјеном овог закона обавља здравствено-санитарна инспекција,
инспекција рада, комунална полиција и полиција.“
Члан 4.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Здравствено-санитарна инспекција врши надзор у објектима из члана 2. став 4. т. а), б),
в), ђ) и j).
Инспекција рада врши надзор у објектима из члана 2. став 4. т. г) и ж).
Комунална полиција врши надзор у објектима из члана 2. став 4. т. д), ђ), з) и и).
Полиција врши надзор у објектима и средствима из члана 2. став 4. т. д), е) и з).“

Члан 5.
У члану 7. у ставу 1. ријечи: „предузеће или друго“ бришу се, а у ставу 2. ријечи: „100 до
200“ замјењују се ријечима: „500 до 1.500“.
У истом члану послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ казниће се за прекршај предузетник у
чијем простору је учињен прекршај из члана 3. овог закона“.
Члан 6.
У члану 8. ријечи: „до 200“ бришу се, а ријечи: „које се понаша противно (члану 4)“,
замјењују се ријечима: „које пуши дуван и дуванске производе на јавном мјесту на коме
пушење није дозвољено (члан 3)“.
Члан 7.
Члан 9. брише се, остали чланови помјерају се.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

