
 

31. ЈАНУАР 2020. 
 

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА 



 

• у свету пуши преко 1 милијарда људи, у EU 26% 
становника,  у Србији око 2,5 милиона одраслих 

 

• услед употребе дувана и изложености дуванском диму 
годишње умре близу 8 милиона људи или сваки дан 
20.000 људи 

 

• због пушења у Србији превремено умре 15.000 људи  

 



Проценат свакодневних пушача 15+, Србија, 2000.-2013. 

Извор: ИЗЈЗС Батут. Истраживање здравља становника Србије, 2000, 2006, 2013 



Учесталост пушења према полу међу ученицима 13-15 год, 
Србија  (%) 
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Извор података: GYTS Србија 2003, 2008, 2013, 2017 

Смањење учесталости пушења ≠ Смањење изложености никотину!!!! 



• дуван је претња за сваку особу без обзира на пол, узраст, 

расу, културни или образовни ниво 

• употреба дувана и изложеност диму доводи до патње, 

болести и превремене смрти 

• дуванска индустрија на софистицирани начин 

рекламира и пласира нове производе као „безбедније од 

цигарета“ или као „нешкодљиве по околину“ (нпр. 

наргиле, e-цигарете, e-наргиле, IQOS и др.) 

 

 

 



 

Електронске цигарете Е-цигарете – vape pens -  е-mods 

• преко  15 000  арома 

 

• 6,2% ученика 13-15  година користи е-цигарете (7,6% 
дечака, 4,8% девојчица)* 

 

• Смањење штете? Одвикавање од пушења? 

 

• у ЕУ е-цигарете регулише Директива о дуванским 
производима 

 

*Извор података: ИЗЈЗС Батут. GYTS Србија 2017 



Наргиле – нови изазови 

• 9% ученика 13-15  година пуши наргиле* 

 

Разлози за пораст популарности: 

• ДИ пласира ароматизовани дуван (масел) који је 
пријатног укуса и  мириса  

• друштвена прихватљивост и популарност кафетерија и 
ресторана 

• промоција путем мас медија и социјалних мрежа 

• непостојање политике/регулатива које се односе на 
наргиле 

• заблуде да је пушење наргила мање штетно по здравље 

 

*Извор података: ИЗЈЗС Батут. GYTS Србија 2017 



Загревани дувански производи (HTP) – нови изазови 

 

• тренутно користи 1% становника* 

• HTP ≠ електронске цигарете 

• то је дувански производ  

• ОККД и СЗО – потребно је применити принцип 
предострожности! 

 

*Извор података ИЗЈЗ БАТУТ.  Истраживање о ефектима и  ставовима становништва у вези  
Закона о заштити становништва од изложености ДД 2018  



Извор података: ИЗЈЗС Батут. GYTS Србија 2017 

Употреба цигарета и других производа (%) 
ученици 13-15 година, Србија 

 



 

• 6 од 10 пушача узраста 13-15 година, покушало да 

престане пушити у последњих 12 месеци 

• 70,4% ученика који сада пуше купује цигарете у 

продавницама, самопослугама или на киосцима 

• 82,6% ученика који купују цигарете није било спречено 

да их купе због својих година 

• 82,2% ученика подржава забрану пушења у затвореним 

јавним местима 

 

 Извор података: ИЗЈЗС Батут. GYTS Србија 2017 



 

• СЗО тражи од свих земаља да радна и јавна места буду 

потпуно без дувана, укључујући и угоститељске објекте, 

јер:  

 - не постоје безбедни дувански прoизводи (ДП) 

 - не постоји безбедан начин коришћења ДП 

 - не постоји безбедан ниво коришћења ДП 

     - не постоји сигуран ниво излагања дуванском диму 

 Потпуна забрана пушења је једина ефикасна мера коју 

је увео велики број земаља.  

  



 

• У Србији је неопходна измена законске регулативе и 

увођење потпуне забране пушења на свим јавним 

местима без изузетака, укључујући угоститељске објекте.  

• Важно је примењивати све ефикасне и проверене мере 

контроле дувана које су довеле до побољшања здравља 

становништва у земљама које их примењују дуже од 

деценије (M-POWER пакет мера). 

 



ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ: 

o 31.01.2020. – Акција провере фактора ризика у  

 Мегамаркету „Univerexport“ од 9 до 12 часова 

- мерење угљен-моноксида у издахнутом ваздуху 

- мерење TA, шећера и масноћа 

-    савети лекара и фармацеута 

o 31.01.2020. – раадионице за средњошколце у ЦК 

Суботица од 13 часова 

- Превенција болести зависности – одолевање социјалном притиску 

- Рекламе и спонзорство – медијска писменост 



ПАРТНЕРИ: 

o Дом здравља Суботица 
o Апотека Суботица 
o Црвени крст Суботица 
o Град Суботица 
o Друштво за борбу против рака Града Суботице 
o “DeMedici” уметничка школа у Суботици 
o основне и средње школе 
o медији 

ДОНАТОРИ: 

o Ротографика Суботица 
o Пионир Суботица 
o Имлек Млекара Суботица 


