
 

 

 На основу члана 3. Закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ бр. 30/2010) и 

члана 29. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, декан 

Факултета је дана 09.11.2010.године донео 

 

О Д Л У К У 

О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА У ЗАТВОРЕНОМ РАДНОМ И ЈАВНОМ 

ПРОСТОРУ 

 

 ЗАБРАЊУЈЕ СЕ пушење у затвореном радном и јавном простору – 

згради Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу (амфитетрима, 

учионицама, канцеларијама, лабораторијама и осталим просторијама у 

којима се обавља образовна и научноистраживачка делатност и 

обезбеђује боравак студената и запослених, просторијама у којима се 

одржавају седнице и други организовани скупови, лифтовима, холовима, 

ходницима и службеним возилима Факултета). 

 

 Пушење је забрањено и у простору који се у смислу Закона о 

заштити становништва од изложености дуванском диму не сматра 

затвореним јавним простором, а који је функционални део простора у 

коме се обавља делатност Факултета укључујући и дворишни простор. 

 

 Налаже се Служби за обезбеђење и одржавање Факултета да на 

наведеним местима видно истакне прописане знаке забране пушења. 

 

 Одлуку објавити на сајту и огласној табли Факултета, доставити 

путем електронске поште свим запосленима на Факултету и истаћи на 

свим улазима у зграду Факултета. 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Број 40/55 од 09.11.2010.године 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 

ФАКУЛТЕТ НИШ 

Д Е К А Н, 

 

Проф.др Драган Аранђеловић 

 



 

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

 У складу са Законом о заштити становништва од 

изложености дуванском диму („Службени  гласник РС“ број 

30/2010) на Факултету су спроведене мере прописане 

наведеним Законом, тако што је забрањено пушење у 

простору Факултета. 

 

 Истакнути су прописани знаци забране пушења, 

одлука о забрани пушења је јавно објављена, достављена 

свим запосленима и Студентском парламенту Факултета и 

истакнута на свим улазима у зграду Факултета. 

 

 Сви запослени, студенти и лица која по било ком 

основу бораве на Факултету дужна су да се 

придржавају прописа о заштити становништва од 

изложености дуванском диму и одлука о забрани 

пушења којима се обезбеђује спровођење наведених 

прописа. 
 

 Непоштовање забране пушења од стране физичких 

лица представља прекршај за који се кажњава новчаном 

казном у износу од 5.000,00 динара која се наплаћује на 

лицу места од стране овлашћеног органа. 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ  

ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Д Е К А Н, 

 

Проф.др Драган Аранђеловић 

 


