
ДЕКЛАРАЦИЈА 15. СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ДУВАНУ ИЛИ ЗДРАВЉУ  
Сингапур, 20-24. март 2012. године 

 
 
Ми, делагати 15. Светске конференције о дувану или здрављу препознајемо 
да дуван у свим својим облицима представља глобалну светску катастрофу, 
која узрокујује смрт 6 милиона људи годишње, неизрециву патњу и ствара 
губитке од много милијарди долара годишње: 
 

1. Употреба дувана је водећи превентабилни фактор ризика за незаразне 
болести који ће, уколико се не делује, само у неразвијеним и средње 
развијеним земљама коштати 7 трилиона долара између 2010. и 2025. 
године. 

 
2. Оквирна конвенција о контроли дувана Светске здравствене организације 

(Оквирна конвенција), њени водичи и протоколи, чине најбољу основу за 
политичке активности у свим земљама. 

 
3. Повећање напора у контроли дувана је суштинско за унапређење квалитета 

живота, људски развој и смањење социјалних, еколошких, економских и 
здравствених оптерећења. 

 
4. Свеобухватна сарадња и координација на глобалном, регионалном и 

националном нивоу између друштвених сегмената који се баве контролом 
дувана и других друштвених сектора пресудна је за унапређење напора у 
контроли дувана.  

 
5. Дуванска индустрија је активна на глобалном нивоу, промовише дуванске 

производе на све могуће начине, наставља да измишља нове дуванске 
производе и опструира ефикасне мере контроле дувана, непрестано 
злоупотребљавајући државну и међународну политику у пољопривреди, 
производњи, трговини и пореској политици. 

   
6. Неопходно је редовно ажурирање специфичних економских података сваке 

државе да би се супротставили дезинформацијама дуванске индустрије. 
  
7. Млади су циљна популација дуванске индустрије и зато се морају 

оспособити како би играли кључну улогу у контроли дувана.  
 
Ми, овим путем, препоручујемо да до 2015. године: 
 

1. све владе укључе контролу дувана као кључну тему у своје акционе 
планове за превенцију хроничних незаразних болести, са доследним и 
интегрисаним општим државним приступом у контроли дувана; 

 
2. у складу са обавезама договореним у оквиру Политичке декларације 

држава чланица Уједињених нација на састанку високог нивоа о 
незаразним болестима (United Nations Member States in the Political 
Declaration of the High Level Meeting on Non-communicable Diseases) да 
контрола дувана буде интегрисана у развојне планове на националном 
и глобалном нивоу, укључујући и праћење Миленијумских циљева 



развоја, развојних индикатора УН и Развојног оквира помоћи УН 
(UNDAF); 

 
3. клаузуле о заштити јавног здравља буду уврштене у све нове или 

иновиране трговинске и инвестиционе споразуме или уговоре; дуван 
би експлицитно био искључен из оваквих споразума и уговора; 

 
4. све владе усвоје циљеве и свеобухватни оквир  мониторинга/праћења 

ради смањења преваленције употребе дувана у сагласности са 
препорукама Светске здравствене организације (СЗО). 

 
Препоруке од 5 до 11 односе се на чланове Оквирне конвенције о контроли дувана 
СЗО. 
 

5. Универзално ратификацује и примени Оквирне конвенције о контроли 
дувана СЗО. 

 
6. Чланови 5.2 и 5.3:  

o све уговорне стране треба да успоставе националне 
координативне механизме за Оквирну конвенцију о 
контроли дувана СЗО који су у потпуности заштићени од 
дуванске индустрије; 

o најмање 50 уговорних страна Оквирне конвенције о 
контроли дувана СЗО усвојило је свеобухватне мере да 
спречи утицај дуванске индустрије на јавноздравствене 
политике у складу са Водичем за примену члана 5.3.  

 
7. Члан 6 (цене и порези):  

o најмање 50 земаља подиже порезе на дуванске производе 
на ниво од најмање 75% од малопродајне цене, како би се 
смањила њихова приступачност; 

o најмање 40 земаља опредељује део пореза на дуванске 
производе у фонд за спровођење Оквирне конвенције 
СЗО, контролу дувана и промоцију здравља у сагласности 
са Чланом 26, став 2.  

 
8. Члан 8 (заштита од излагања дуванском диму): 

 
Најмање  50 земаља у свету има законе који прописују да је затворен 
јавни и радни простор 100% без дуванског дима, укључујући и кафее и 
ресторане, без обезбеђења наменске просторије за пушење.  

 
9. Члан 11 (паковање и обележавање дуванских производа):  

o најмање 100 земаља уводи сликовна упозорења која 
покривају 50% или више видљивих површина паковања 
дуванских производа; 

o најмање 20 земаља уводи безлична паковања дуванских 
производа;  

o све земље укидају текстове на паковањима која кориснике 
доводе у заблуду. 

  



10. Члан 13 (рекламирање, промоција и спонзорисање дувана): 
 
Најмање 100 земаља примењује свеобухватну забрану рекламирањa 
дувана и спонзорства, укључујући забрану истицања производа на 
месту продаје, забрану продаје и промоције дуванских производа 
путем интернета и приказивање дувана у филмовима.   

 
11. Све земље укључују специфичности у вези са употребом дувана у 

своје извештаје Комитету Конвенције о свим формама дискриминације 
жена (Committee for the Convention of All Forms of Discrimination Against 
Women - CEDAW), Комитету Конвенције о правима детета (Committee 
on the Convention of the Rights of the Child - CRC) и Међународном 
пакту о економским, социјалним и културним правима (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR), који су 
цитирани у Преамбули Оквирне конвенције о контроли дувана СЗО.  

 
Додатно, Конференција решава да се нарочито снажно:  
 

  успротиви било каквом слабљењу постојећих закона о контроли дувана; 
  подржи позив др Маргарет Чен, генералне директорке СЗО, да "станемо 

раме уз раме" са Аустралијом против покушаја дуванске индустрије да 
обори аустралијски закон о безличним паковањима, који утире нови пут у 
контроли дувана и  

  апелује на све земље (и земље потписнице Оквирне конвенције о контроли 
дувана СЗО, као и оне које то нису) да одмах повуку своја неаргументована 
оспоравања аустралијског закона о безличним паковањима . 

 
 
 


