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Разлози за доношење политике 
Изложеност пасивном пушењу повећава здравствене ризике као што су рак плућа и 
друге канцерогене болести, респираторне болести и болести кардиоваскуларног 
система. Чак и кратка изложеност дуванском диму има индиректан учинак на 
кардиоваскуларни систем, доприноси оштећењу крвних судова и повећава ризик од 
срчаног и можданог удара. Иританси у дуванском диму, када се удахну, повећавају 
ризик од напада астме чак и након кратког излагања. Не постоји сигуран ниво излагања 
пасивном пушењу. Доказано је да вентилацијски системи и одвођење дуванског дима 
из затворених простора нису ефикасна заштита од пасивног пушења. 

Циљ политике 
Политика „ЈЗУ Дом здравља Добој – здравствена установа без дуванског дима“ (у 
даљем тексту Политика) уз Одлуку о забрани пушења у просторијама Јавне 
здравствене установе Дом здравља Добој (у даљем тексту Одлука)  представља 
подршку провођењу Закона о забрани пушења на јавним мјестима и има за циљ 
заштиту здравља пацијената, запослених , спољних сарадника и других корисника 
објеката установе, као и свих других особа које повремено или привремено бораве у 
објектима, како би се онемогућила изложеност пасивном пушењу у просторијама Јавне 
здравствене установе Дом здравља Добој. Политика „ЈЗУ Дом здравља Добој – 
здравствена установа без дуванског дима“ осигурава да су сва радна мјеста и сви 
простори ослобођени дуванског дима, те да сви запослени имају право радити у 
окружењу без дуванског дима.  

Датум ступања на снагу 
Политика ступа на снагу даном доношења. Доношењем ове Политике и на основу 
Одлуке  коју доноси директор  пушењe није дозвољено ни у једној радној или другој 
просторији које користи Јавна здравствена установа Дом здравља Добој, што 
подразумијева  све затворене просторије, укључујући  просторије које ЈЗУ Дом здравља 
изнајмљује и службена возила, као ни  на отвореном дијелу непокретности ЈЗУ Дом 
здравља Добој. 
Политика се примјењује на све пацијенте, запослене, спољне сараднике и друге 
кориснике објеката установе, као и све друге особе који повремено или привремено 
бораве у објектима Јавне здравствене установе  Дом здравља  Добој.  



Имплементација 
На улазним вратима у Јавну здравствену установу Дом здравља Добој стајаће табла са 
натписом  „ЈЗУ Дом здравља Добој – здравствена установа без дуванског дима“ као и 
наљепница која упозорава на забрану пушења. Најмања прихватљива димензија табле 
са натписом је 29,7x42 цм , а наљепнице је 14,8x21цм. 
Одговарајућа упозорења у виду наљепница „забрањено пушење” морају бити видно 
постављена на сваком улазу у Јавну здравствену установу Дом здравља Добој, у 
ходницима, свим радним и другим просторијама, те у свим службеним возилима. 
Величина наљепнице треба бити најмање 14,8x21цм. 
Јавна здравствена установа Дом здравља Добој  је дужна осигурати да се уклоне све 
пепељаре као и други симболи и знаци који могу подсјећати на пушење. 
Јавна здравствена установа Дом здравља Добој је дужна осигурати видљивост 
информативно-едукативног материјала о штетним посљедицама пушења. 
На интернет страници Јавне здравствене установе Дом здравља  Добој ће бити доступан 
информативно-едукативни материјал о штетним посљедицама пушења и мјерама 
контроле дувана. 
Са Политиком ће бити упозната јавност путем средстава јавног информисања.  
Свом  запосленим  ће бити омогућено укључивање у Програм одвикавања од пушења. 
Све информације о Програму одвикавања од пушења и подношење пријава за 
укључење у Програм одвикавања од пушења могуће је добити од начелника Службе 
породичне медицине и координатора именованог за Програм одвикавања од пушења. 
Директор установе  ће именовати Комисију одговорну за праћење и евалуацију 
Политике и координатора за Програм одвикавања од пушења. 
 
Праћење и евалуација Политике 
Надлежност за провођење Политике има Комисија, као и особље  за праћење и 
евалуацију Политике, које је именовао директор (у даљем тексту Комисија) Јавне 
здравствене установе Дом здравља Добој. Сви запослени   дужни су се придржавати и 
подржати провођење Политике.  Комисија има задатак да све пацијенте, запослене, 
спољне сараднике и друге кориснике објеката установе, као и све друге особе који 
повремено или привремено бораве у објектима упозна са овом Политиком. Такође 
Комисија има задатак да новозапослене раднике упозна са Политиком „Јавна 
здравствена установа „Дом здравља“ Добој – здравствена установа без дуванског 
дима“.   
У јануару сваке наредне године (почев од јануара 2019. године) Комисија има дужност 
урадити процјену провођења Политике и о томе извијести руководство и  запослене   у 
Јавној здравственој установи  Дом здравља Добој , као и Локалну акциону групу Града 
Добој. 
  
У случају непоштовања ове Политике и  члана 4. Одлуке о забрани пушења у Јавној 
здравственој установи  Дом здравља Добој  покренуће се следеће мјере: 
а) против радника ЈЗУ Дом здравља Добој   покреће се дисциплински поступак у циљу 
утврђивања њихове одговорности због нарушавања кућног реда и дисциплине,   
б) против пацијената, спољних сарадника ни других корисника објеката ЈЗУ Дом 
здравља Добој поднијеће се  пријаве лицима задуженим за надзор из чл.5. Закона о 
забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима. 
Инструмент праћења и евалуације Политике је за то посебно креирани упитник. 
Ревизија Политике врши се једном у четири године, а у складу са  потребама и раније. 

 
  




