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На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 2 Устава Црне Горе, Скупштина
Црне Горе 24. сазива, на седмој ćедници првог редовног (прољећњег) засиједања у
2011. години, дана 22. јуна 2011. године, донијела је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОГРАНИЧАВАЊУ УПОТРЕБЕ
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
Члан 1
У Закону о ограничавању употребе дуванских производа („Службени лист РЦГ“,
број 52/04) у члану 2 став 1 ријечи: „Република Црна Гора (у даљем тексту: Црна
Гора)“ замјењују се ријечју „држава“.
У ставу 2 ријеч „Републике“ брише се, а ријечи: „министарство надлежно за
послове здравља,“ замјењују се ријечима: “орган државне управе надлежан за
послове здравља.“
Члан 2
Члан 4 мијења се и гласи:
„Јавни простор је простор намијењен заједничком боравку људи, а обухвата
затворени простор у коме се:
1) обавља васпитно-образовна дјелатност, здравствена дјелатност, производња,
контрола и промет љекова и медицинских средстава; обезбјеђује смјештај, боравак
и исхрана дјеце, ученика и студената; обавља пријем, смјештај и њега лица у стању
социјалне потребе и старих лица, одржавају културне, забавне, спортске и друге
манифестације, приредбе и такмичења, сједнице и други организовани скупови;
2) обавља трговинска дјелатност и производња, складиштење и промет хране.
Јавним простором, у смислу става 1 овог члана, сматрају се и:
3) средства јавног превоза у ваздушном, друмском и жељезничком саобраћају и
поморској и унутрашњој пловидби; аеродромске зграде и затворене чекаонице у
жељезничком и друмском саобраћају, као и средства ауто-такси и службеног
превоза;
4) играонице за дјецу;
5) угоститељски објекти у којима се пружају услуге смјештаја, припремања и
услуживања хране, пића и напитака;
6) објекти за приређивање игара на срећу;
7) установе за смјештај лица на издржавању кривичних санкција;
8) холови, лифтови и други заједнички дјелови стамбених зграда; кабине жичара и
јавни тоалети.
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Јавни простор, у смислу овог закона, је и отворени ограђени дворишни простор
васпитно-образовних и здравствених установа и отворени ограђени простор на
коме се врше јавна снимања и емитовања програма било које врсте и одржавају
културне и забавне приредбе.“
Члан 3
У члану 6 послије тачке 4 додају се три нове тачке које гласе:
“4а) састојак дуванског производа означава било коју супстанцу или њен саставни
дио, осим листа дувана и других природних или необрађених дјелова биљке дувана
који се користеу производњи или припреми дуванског производа и још увијек су
присутни у готовом производу, чак и у измијењеном облику, укључујући папир,
филтер, боју и везивна средства;
4б) пушење је употреба упаљеног дуванског производа;
4ц) затворени простор је простор направљен од било каквог материјала који има
кров или таваницу која је непокретна или покретна, врата, прозоре и пролазе који
су у потпуности затворени стално или повремено или простор код кога се мање од
половине површине спољних зидова тог простора састоји од отвора у које се не
рачунају отвори за прозоре и врата.“
Члан 4
У члану 7 став 2 брише се.
Досадашњи став 3 постаје став 2.
Члан 5
У члану 9 уводна реченица става 1 мијења се и гласи:
“Није дозвољен промет дуванских производа, изузев бурмута и дувана за жвакање,
који на паковању немају утиснуто комбиновано упозорење које се састоји од
фотографије у боји или друге илустрације и једног од сљедећих упозорења, и то:“.
Став 2 мијења се и гласи:
„Упозорење из става 1 овог члана мора покривати најмање 40% најбоље видне
површине једне стране, односно 30% друге стране појединачног паковања
дуванског производа.“
Послије става 3 додаје се нови став који гласи:
„Сликовни приказ упозорења прописује Министарство.“
Члан 6
У члану 12 став 1 тачка 1 мијења се и гласи:
„1) на црногорском језику;“.
Став 2 мијења се и гласи:
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„Подаци из члана 8 став 1 овог закона и упозорења из члана 9 став 1 овог закона
морају бити уоквирени линијом црне боје, чија ширина не може бити мања од 3
mm, нити већа од 4 mm, с тим да се не смије покрити текстуални или визуелни дио
комбинованог упозорења.“
У ставу 3 ријеч “марки“ замјењује се ријечима: “контролној акцизној маркици.“
Послије става 4 додаје се нови став који гласи:
„Свако појединачно паковање дуванског производа мора бити означено серијским
бројем или на други одговарајући начин, у циљу утврђивања мјеста и времена
производње.“
Досадашњи став 5 постаје став 6.
Члан 7
У члану 16 послије става 3 додаје се нови став који гласи:
„Податке из става 1 овог члана Институт доставља Европској комисији.“
Члан 8
У члану 18 послије става 2 додаје се нови став који гласи:
“Уколико продавац у продајном објекту из става 1 овог члана посумња да је лице
млађе од 18 година живота, може да затражи од тог лица да одговарајућом
исправом докаже пунољетство, а уколико то одбије, продавац том лицу неће
продати дувански производ.“
Досадашњи став 3 постаје став 4.
Члан 9
У члану 21 став 1 ријечи: “Не смију се рекламирати дувански производи:“
замјењују се ријечима: “Произвођачи, увозници и продавци дуванских производа
не смију рекламирати дуванске производе: путем интернета;“.
Послије става 3 додаје се нови став који гласи:
“Произвођачи или увозници дуванских производа, у циљу скривеног или отвореног
подстицања употребе дуванских производа, не смију спонзорисати радијске
програме, догађаје или активности, као и догађаје или активности међународног
карактера.“
Члан 10
Члан 24 мијења се и гласи:
„Забрањено је пушење у јавном и радном простору, у складу са овим законом.“
Члан 11
Члан 25 мијења се и гласи:
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„У јавном, односно радном простору дозвољено је пушење само у просторији коју
власник, односно корисник одреди искључиво за пушење и на којој истакне ознаку
да је у тој просторји пушење дозвољено.
У јавном простору из члана 4 став 2 тачка 3 овог закона дозвољено је пушење у
собама и апартманима за смјештај гостију, које послодавац одреди и истакне
ознаку да је у тим собама и апартманима пушење дозвољено.
Просторија из става 1 овог члана не може се означити у радном простору у коме
обављају послове државни органи, органи државне управе, локалне самоуправе и
друга правна лица која врше јавна овлашћења; простор у коме се обавља
здравствена заштита; васпитно-образовна дјелатност; социјална заштита; културна
дјелатност; спорт и рекреација; производња и промет љекова; трговинска
дјелатност; производња, промет и складиштење хране; снимање и јавно емитовање
програма, као и простор гдје се одржавају састанци и јавни скупови.
Изузетно од става 3 овог члана, здравствена установа у којој су смјештена
ментално обољела лица и установа за смјештај старих лица могу одредити
просторију за пушење.“
Члан 12
Члан 26 мијења се и гласи:
„Просторија из члана 25 став 1 овог закона мора бити опремљена уређајима за
вентилацију, пепељарама и прописаним противпожарним уређајима.
Просторија из става 1 овог члана мора бити изолована на начин да није могућ
проток дуванског дима у остали дио простора, површина просторије не смије бити
мања од 10 m2, нити заузимати више од 20% јавног, односно радног простора и не
смије бити намијењена за пролаз у друге просторе.
У просторији коју послодавац означи као просторију у којој је пушење дозвољено
не могу се вршити послови из дјелатности послодавца, нити конзумирати јело и
пиће.
Одредбе овог члана не односе се на просторију за пушење из члана 25 став 4 овог
закона.“
Члан 13
Члан 27 брише се.
Члан 14
У члану 28 после ријечи „јавном“ додају се ријечи: „и радном“.
Члан 15
Члан 29 мијења се и гласи:
„Контролу забране пушења у јавном и радном простору прописану овим законом,
као и предузимање мјера и активности за уређење простора из чл. 25 и 26 овог
закона врши лице које руководи радом, односно обављањем дјелатности.
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Лице из става 1 овог члана може писано да задужи једно или више запослених лица
да контролишу забрану пушења током читавог процеса рада.
Запослени који се не придржава забране пушења, у складу са овим законом, чини
повреду радне дисциплине и против њега лице из става 1 овог члана дужно је да
покрене поступак за утврђивање дисциплинске одговорности, у складу са законом
и уговором о раду.“
Члан 16
Члан 31 мијења се и гласи:
„Надзор над спровођењем овог закона врше органи државне управе надлежни за
области на које се односе мјере ограничења и забране употребе дуванских
производа, путем инспекцијског надзора, у складу са законом.
Послове инспекцијског надзора из става 1 овог члана врше:
1) санитарни инспектор у односу на садржај катрана, никотина и угљен моноксида,
забрану продаје производа из члана 20 овог закона, обавезу истицања ознака о
забрани пушења и забрану пушења у јавном и радном простору, изузев у објектима
у којима се обавља здравствена дјелатност, производња, контрола и промет љекова
и медицинских средстава и јавном простору из члана 4 став 2 тачка 3 овог закона;
2) здравствени инспектор у односу на забрану рекламирања и спонзорства
дуванских производа, забрану пушења дуванских производа приликом наступа у
медијима, забрану објављивања у штампи фотографија или цртежа лица која пуше,
обавезу истицања ознака о забрани пушења и забрану пушења у објектима у којима
се обавља здравствена дјелатност, односно производња, контрола и промет љекова
и медицинских средстава;
3) тржишни инспектор у односу на обавезу истицања на паковању дуванских
произво да прописаних комбинованих упозорења о штетности пушења, података о
садржини катрана, никотина и угљен моноксида, као и у односу на забране из
чл.17,18 и 19 овог закона;
4) туристички инспектор у односу на обавезу истицања ознаке о забрани пушења и
забрану пушења у јавном простору из члана 4 став 2 тачка 3 овог закона.
У поступку инспекцијског надзора инспектори из става 2 овог члана врше надзор у
односу на означавање просторија у којима је пушење дозвољено.
Органи из става 1 овог члана дужни су да годишње извјештаје о извршеним
надзорима и предузетим мјерама достављају Министарству, до краја јануара за
претходну годину, а по потреби и чешће.“
Члан 17
Члан 32 мијења се и гласи:
„Новчаном казном од 500 еура до 20.000 еура казниће се за прекршај правно лице,
ако:
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1) производи или ставља у промет цигарете које садрже више од 10 mg катрана, 1
mg никотина и 10 mg угљен моноксида по цигарети (члан 7 став 1);
2) ставља у промет цигарете које немају истакнут податак о томе колико милиграма
катрана, никотина и угљен моноксида садрже (члан 8 став 1);
3) врши промет супротно члану 9 овог закона;
4) врши продају бурмута и дувана за жвакање, који на најбоље видној површини
паковања немају упозорење: „Овај производ може штетити вашем здрављу и
проузроковати зависност“ (члан 10 став 1);
5) производи или ставља у промет дуванске производе у паковању супротно члану
11 овог закона;
6) производи или ставља у промет дуванске производе у паковању који не садрже
податке прописане чланом 12 овог закона;
7) производи или ставља у промет дуванске производе са утиснутим ознакама да је
пушење те врсте или класе мање штетно од било које друге, да филтери или други
састојци дуванског производа чине мање штетним тај производ од других који
немају те састојке и друге ознаке сличне садржине (члан 13);
8) продаје дуванске производе лицима млађим од 18 година живота (члан 17 став
1);
9) продаје дуванске производе у васпитно-образовним установама, здравственим
установама на удаљености мањој од 150 m од тих установа (члан 19 став 1 тачка 1);
10) продаје дуванске производе у апотекама и специјализованим продавницама за
медицинска средства (члан 19 став 1 тачка 2);
11) продаје дуванске производе у спортско-рекреативним објектима (члан 19 став 1
тачка 3);
12) продаје дуванске производе из аутоматских апарата (члан 19 став 1 тачка 4);
13) продаје дуванске производе уз давање посредних или непосредних повластица
купцима или неком трећем, као што је давање поклона, премија, сниженог
трговачког рабата или права да се учествује у наградној игри, лутрији или
такмичењу (члан19 став 1 тачка 5);
14) продаје дуванске производе који садрже ознаке, ријечи или изразе који упућују
на то да је та врста мање штетна од других (члан 19 став 1 тачка 6);
15) продаје дуванске производе на начин који купцима омогућава самопослужење
(члан 19 став 1 тачка 7);
16) продаје дуван за оралну употребу (члан 19 став 2);
17) продаје слаткише, играчке и друге производе намијењене дјеци који имају
облик било које врсте дуванског производа (члан 20 став 1 тачка 1);
18) продаје производ који није дувански производ, а има назив произвођача
дуванског производа или назив било које врсте дуванског производа или знаке
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разликовања, логотип и сличне ознаке, који упућују на дувански производ (члан 20
став 1 тачка 2);
19) врши рекламирање, спонзорисање радијског програма и промовисање
дуванских производа супротно члану 21 овог закона;
20) дозволи пушење дуванских производа приликом наступа у медијима (члан 23
став 1);
21) објави у штампи фотографије или цртеже лица која пуше (члан 23 став 2);
22) дозволи пушење дуванских производа у јавном и радном простору супротно
члану 23 овог закона;
23) власник, односно корисник простора на просторији која је одређена за пушење
не истакне ознаку да је у тој просторији пушење дозвољено (члан 25 став 1);
24) послодавац на собама и апартманима у којима је пушење дозвољено не истакне
ознаку да је у тим собама и апартманима пушење дозвољено (члан 25 став 2);
25) власници, односно корисници простора у којем је забрањено пушење на видном
мјесту не истакну ознаке о забрани пушења (члан 28).
За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу,
одговорно лице у државном органу, органу државне управе и локалне самоуправе
новчаном казном у износу од 30 еура до 2.000 еура.
За прекршаје из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од
150 еура до 6.000 еура.
За прекршаје из става 1 тач. 23, 24 и 25 овог члана изрећи ће се новчана казна на
лицу мјеста до 2.000 еура за правно лице.
За прекршаје из става 1 тач. 23, 24 и 25 овог члана изрећи ће се новчана казна на
лицу мјеста у износу до 400 еура за предузетника.“
Члан 18
Члан 34 брише се.
Члан 19
Члан 35 мијена се и гласи:
„Новчаном казном од 30 еура до 1.000 еура казниће се физичко лице које:
1) пуши у јавном и радним простору (члан 24 );
2) пуши у јавном, односно радном простору који власник, односно корисник није
искључиво одредио за пушење (члан 25 став 1);
3) пуши у собама и апартманима за смјештај гостију, које послодавац није одредио
и истакао ознаку да је у тим собама и апартманима пушење дозвољено (члан 25
став 2).
За прекршај из става 1 овог члана изрећи ће се новчана казна на лицу мјеста до 200
еура за физичко лице.“
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Члан 20
Члан 36 брише се.
Члан 21
Послије члана 37 додаје се нови члан који гласи:
„Члан 37а
Произвођачи и увозници дуванских производа дужни су да истакну и прилагоде
упозорења у складу са чл. 9 и 12 овог закона, најкасније у року од 12 мјесеци од
дана доношења прописа из члана 9 став 4 овог закона.
Дувански производи којима на паковању нијесу истакнута упозорења у смислу
става 1 овог члана могу се стављати у промет до 31.децембра 2012. године.“
Члан 22
Послије члана 38 додаје се нови члан који гласи:
„ Члан 38а
Власник, односно корисник јавног или радног простора који одреди просторију за
пушење дужан је да је опреми и прилагоди условима прописаним чланом 26 овог
закона, у року од мјесец дана од дана ступања на снагу овог закона.“
Члан 23
Послије члана 39 додају се два нова члана који гласе:
„ Члан 39а
Пропис из члана 9 став 4 овог закона донијеће се у року од три мјесеца од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 39б
Одредба члана 16 став 4 овог закона почеће да се примјењује приступањем Црне
Горе Европској унији.“
Члан 24
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Црне Горе“.
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