
31. МАЈ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 

 

Светски дан без дуванског дима обележава се 31. маја под слоганом 

''Повећање пореза на дуван''. Тема овогодишњег Светског дана указује 

на потребу да државе у своје политике укључе и питања контроле 

дувана кроз повећање пореза на дуванске производе као битног 

предуслова за повећање цена дувана и смањење броја пушача.  

 

Дугорочни економски ефекти од повећања цена дуванских прозвода 

превазилазе тренутне економске добити држава од продаје цигарета 

(акцизе). Укупна средства и добит државе од продаје јефтиних 

дуванских производа и непотпуне забране пушења вишеструко су мања 

од трошкова које државе имају као последицу оболевања и умирања 

људи од болести повезаних са пушењем.  

 

Смањење броја пушача је обавеза свих земаља које теже да буду 

развијена друштва. У већини држава са развијеном политиком у 

области контроле дувана подразумева обимне јавно-здравствене мере у 

циљу смањења проблема пушења у свим популационим групама.  

 

Република Србија је потписница међународних докумената који су 

ратификовани у парламенту (Оквирна конвенција о контроли дувана). 

Ови документи обавезују на кораке које у наредном периоду Република 

Србија мора да предузме у циљу контроле дувана. Једна од тих мера је 

управо и повећање пореза на дуван што је и овогодишња тема Светског 

дана. 

 

 

АКТИВНОСТИ У НИШУ ПОВОДОМ 31. МАЈА 

 

Све манифестације и акције у заједници које су током априла 

планиране да буду реализоване поводом Светског дана без дуванског 

дима одвијаће се у нешто измењеној динамици због ангажовања 

здравствене службе и локалне самоуправе на пословима ванредне 

ситуације у вези поплава. Из наведених разлога многе планиране 



активности биће реализоване почев од данашњег дана па све до 30. јуна 

када ће по препоруци Комисије за контролу дувана Републике Србије 

бити одржана и завршна манифестација. У даљем тексу ће бити 

приказан списак акција које ће бити реализоване поводом Светског 

дана без дуванског дима: 

 

1. 30. маја са почетком у 11 сати у холу Медицинског факултета у 

Нишу студенти фармације (NIPSA) у партнерству са Институтом за 

јавно здравље из Ниша, реализују програм намењен студентима свих 

студијских група Медицинског факултета са темом економских 

трошкова студената за куповину дуванских производа. Студентима ће 

током акције бити дистрибуиран здравствено васпитни материјал и 

поклон-календари за учешће у програму. Истовремено студенти који су 

корисници дуванских производа моћи ће да са волонтерима NIPSA 

дискутују на тему трошкова за дуван и свих потреба студената које 

могу бити задовољене преусмеравањем средстава које се годишње 

троше на куповину цигарета. 

 

2. 30. маја у 17 сати у Саветовалишту за одвикавање од пушења Дома 

здравља у Нишу (просторије Превентивног центра) биће реализовано 

окупљање свих бивших полазника курса за остављање дувана ''Седам 

корака до слободе''. 

 

3. Током прве две недеље у јуну студенти медицине (IFMSA) 

реализоваће у партнерству са градским општинама и Институтом за 

јавно здравље из Ниша, едукацију деце у сеоским школама на 

различите теме везане за пушење дувана и изложеност дуванском диму. 

 

4. Институт за јавно здравље из Ниша координише планирање и 

реализацију свих активности у вези контроле дувана на територијама 

Нишавског и Топличког округа кроз рад 12 домова здравља. 

 

5. Институт за јавно здравље из Ниша, Управа за омладину и спорт 

Града Ниша (Одсек за омладину, Група за превенцију болести 

зависности), Градска организација Црвеног крста Ниш и градске 



општине у Нишу у току су реализовања Пројекта ''Едукативни 

паркови'' којим би у градским парковима биле постављене табле са 

популарним здравствено-васпитним садржајима у области превенције 

пушења и престанка пушења.  

 


