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ФАКТОР РИЗИКА ПУШЕЊЕ - ТРЕНДОВИ 
Светлана Карић1, Саша Спаић2, Милица Карић3 

Резиме: Значај пушења као фактора ризика за смртност и разболевање становништва у Републици 

Србији обрађен је у „Резултати истраживања здравља становништва Србије, 2013. године“, и 

,,Национално истраживање о стиловима живота становништва Србије, 2014. године“, Институт за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Дуван је наведен као фактор ризика повезан са 

најзначајнијим здравственим проблемима и одговоран је за 13,7% изгубљених година нечијег живота у 

Републици Србији (18,0% за мушкарце; 7,9% за жене). Пушење је најзначајнији фактор ризика за 

настанак рака плућа, исхемичне болести срца, срчаног удара и хроничне опструктивне болести плућа. 

Циљ рада је да се истакне пушење као фактор ризика по здравље и његову распрострањеност у свету и 

Србији, ценећи досадашња релевантна истраживања.  

Кључне речи: пушење, зависност, последице, распрострањеност 

SMOKING AS A RISK FACTOR - TRENDS 

Abstract: The importance of smoking as a risk factor for population mortality and morbidity in the Republic of 

Serbia is presented in the "Results of the Population Health Survey of Serbia in 2013" and the "National Survey 

of Lifestyle of the Serbian Population in 2014" by the Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanovic 

Batut". Tobacco is listed as a risk factor associated with the most significant health problems and is responsible 

for the loss of 13.7% of years during one’s life in the Republic of Serbia (18.0% for men; 7.9% for women). 

Smoking is the most significant risk factor for lung cancer, ischemic heart disease, heart failure and chronic 

obstructive pulmonary disease. The aim of the paper is to highlight smoking as a risk factor for health and its 

prevalence in the world as well as in Serbia, appreciating relevant research to date. 

Key words: smoking, addiction, consequences, prevalence  

1. УВОД  

Употреба дувана је један од водећих појединачних фактора ризика за развој 

најчешћих хроничних масовних незаразних обољења - малигне болести, болести срца и 

крвних судова, хронична опструктивна болест плућа и многе друге [WHO IARC, 2004]. 

Употреба дувана има негативан утицај на развој и здравље новорођенчади, деце и 

младих, као и настанак инвалидности, преране смрти, загађења радног и јавног 

простора и због тога представља један од већих јавно-здравствених проблема [U.S. 

Department of Health and Human Services, 2010, 2014; WHO IARC, 2009].  

2. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПУШЕЊА У СВЕТУ 

У свету пуши око милијарду и 250 милиона људи, од тога: милијарда мушкараца и 

око 250 милиона особа женског пола [WHO Tobacco], Графикон 1. Последњих 

тридесетак година у развијеним земљама света смањује се број пушача. Посматрано 

процентуално структура пушача је следећа: 35% одраслих мушкараца и 22% жена у 

развијеним и 50% мушкараца и 9% жена у неразвијеним земљама света. Посматрано по 

полу преваленција пушача међу мушкарцима достигла је свој максимум и сада опада у 

већини земаља света, на пример, преваленција пушача у САД и Великој Британији 
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износи 23%, док је у неразвијеним земљама снижавање преваленције пушења међу 

мушкарцима мање, али ипак евидентно [European Comission, 2012]. 

Истовремено, светска дуванска индустрија повећава производњу за 2% годишње, 

јер је пронашла тржишта у земљама „трећег света” и рекламама, наградама и 

спонзорствима агресивно осваја свет. 

Позиција наше земље у односу на свет. У последњих 10 година позитивни ефекти 

су значајно умањени и поново се број пушача драстично повећао, тако да смо са 

деветог места у свету доспели на пето. У Европи смо трећи, одмах после Грчке и 

Турске. Тренутно смо на другом месту иза Турске по проценту одраслих пушача. По 

броју жена пушача, процене су, да ћемо заузети прво место испред Шведске и Данске. 

Посебно забрињава пораст новорегистрованих пушача у младој популацији [Крстев, 

2014]. 

У ваневропским земљама пуше више мушкарци, а жене много ређе, сем у Канади и 

САД, где је приближан проценат мушкараца и жена пушача, али јe укупан проценат 

пушача нижи, око 20 до 30% [Tobacco atlas, 2002]. У земљама Далеког истока 

мушкарци пуше и до 70%, а жене испод 5% (Индонезија, Кина), Графикон 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1 - Број пушача у свету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 2 - Распрострањеност пушења у ваневропским земљама 
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3. УПОТРЕБА ДУВАНА У СРБИЈИ 

Пушење дувана је значајна претња оштећењу здравља и водећи је фактор ризика за 

велики број незаразних болести у Србији [Карић, 2015]. 

Посматрано по годинама, истраживања показују да је 2000. укупно било 40,5 одсто 

популације која је сваки дан конзумирала цигарете. Шест година касније (2006.), тај 

тренд се смањио на 33,6 одсто [Министарство здравља РС, 2007].  

Подаци из 2013. године показују пораст, односно да 34,7% одраслог становништва 

пуши свакодневно или повремено, односно, 37,9% мушкараца и 31,6% жена. У Србији 

је употреба дувана већ дуги низ година један од најзаступљенијих фактора ризика по 

здравље што потврђују резултати [Институт за јавно здравље Србије, 2014, а,б].  

Према Глобалном истраживању употребе дувана код младих 13-15 година у Србији 

из 2013. године [Крстев, 2014], може се запазити да је 2003. године забележено 12,8% 

пушача, да је 2008. године нађено мање пушача (9,3%), али да је 2013. дошло до 

пораста на 13%, са малом разликом између дечака и девојчица, али је нешто више 

пушача међу девојчицама, Графикон 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 3 - Заступљеност пушења цигарета међу младима у Србији [Крстев, 2014] 
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спровео осмо по реду Истраживање о ефектима и ставовима у вези са Законом о 

заштити становништва од изложености дуванском диму [Килибарда & Николић, 2016]. 

Према резулататима овог истраживања: 

• Трећина (38%) пунолетних грађана Србије пуши свакодневно, барем једну 

цигарету сваког дана, а 13% пунолетних становника спада у бивше пушаче. 

• Највећи проценат пушача (41%) се налази у старосној групи од 45 до 59 година, а 

највећи број свакодневних пушача (44%) је у категорији незапослених. 

• У Србији у мање од петине домаћинстава (16%) пушење није дозвољено, док је у 

чак 39% домаћинстава пушење дозвољено у свим просторијама што је мање у 
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0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Укупно дечаци девојчице 

12,8
12,2

13,1

9,3 9,3
8,9

13 12,7
13,3

2003

2008

2013



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

192 

 

• Око три четвртине пунолетних грађана Србије, пушача и непушача, изложено је 

дуванском диму у кући пријатеља/рођака (76%). Више од трећине становништва 

(34%) изјављује да је изложено дуванском диму и на послу упркос забрани 

пушења на радном месту, а 73% је дуванском диму изложено на местима на које 

излазе. 

• Скоро сваком другом становнику изложеност дуванском диму смета независно 

од места на којем су изложени. 

• Велика већина становника (90%) је свесна да су пушење и дувански дим штетни 

по здравље и да пушачи треба да воде рачуна где ће запалити цигарету да не би 

угрозили здравље других људи, а нешто мањи проценат (86%) зна да је пушење 

значајан узрочник малигних болести, можданог удара и болести срца. 

• Већина становништва Србије (84%) подржава, у потпуности или углавном, 

примену важећег Закона о изложености становништва дуванском диму, а само 

11% становништва сматра да се овај Закон у потпуности поштује. 

• Више од трећине становника сматра да би требало у потпуности забранити 

пушење или оставити могућност пушења у физички одвојеној просторији у 

угоститељским објектима. 

• Грађани Србије у великом проценту подржавају законску регулативу која штити 

децу од изложености дуванском диму. Већина становника (79%) подржава 

забрану пушења на дечјим игралиштима. Око половине грађана (48%) слаже се са 

мишљењем да би пушење требало забранити у отвореним спортским 

објектима/теренима, а велики број грађана (85%) сматра да би требало забранити 

пушење у колима где су присутне малолетне особе. 

• Према подацима из истраживања о учесталости пушења, изложености дуванском 

диму и ставовима становништва за 2018. годину (презентовани поводом 

обележавања Националног дана без дуванског дима у Институту, 31. јануар 

2018.): 

• у Србији пуши 38% пунолетног становништва, без значајнијих  промена у односу 

на претходне године, 

• у поређењу са 2017. годином порастао је проценат одраслих становника који су 

пробали наргилу са 6% на 9%, 

• проценат ученика старости 13–15 година који пуше наргилу исти је као и међу 

пунолетним становницима (9%), 

• сваки десети ученик старости 13–15 година пуши (11%), 

• сваки пети ученик који пуши цигарете (22%) поред цигарета пуши и наргиле, а 

12,8% користи цигарете, наргиле и електронске цигарете. 

4. ЗАВИСНОСТ  

Пушење је најраспрострањенија болест зависности, која није у вези са степеном 

обавештености о штетности дувана, а ни са степеном интелигенције пушача.  

Према важећој Међународној класификацији болести дуванска зависност је 

призната као болест и означава се шифром F17.2 (тачка 2 означава синдром зависности 

који какрактерише јака жеља, жудња, тешкоћа у контроли употребе и поред штетних 

последица), [Карић, 2013]. 

Већина пушача су до извесне границе зависници од дувана, мада јачина зависности 

може да варира увелико. Пушач се класификује „зависник” када му је потребна 

цигарета без обзира на ситуацију, и када њихово понашање условљено садржајем 
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цигарете, и не могу да се одупру пушењу чак кад знају да оно може да нанесе штету 

[Штетност употребе дувана]. 

С тога је немогуће за пушаче да оставе пушење чак иако желе да то ураде и знају да 

је то значајно за заштиту њиховог здравља. То се дешава због дејства никотина на 

истоимене рецепторе у централном нервном систему (ЦНС). Ефекти никотина на ЦНС 

испољавају се преко истих механизама као код класичних дрога (хероин или кокаин) 

који проузрокују модификацију неких функција у телу, могу да убрзају менталне 

процесе, поправе стање анксиозности, да побољшају физичко функционисање као и да 

створе пријатна осећања. Сви ови ефекти ће код пушача да проузрокују да он тражи 

никотин поново и поново и све чешће. Пушење је најефективнији начин да се никотин 

учини доступан људском мозгу. Никотину из дима је потребно само неколико секунди 

(3-7) да дође до мозга. Зависност се дефинише као психолошка и физичка [Карић, 

2013]: 

Психолошка зависност се манифестује на следећи начин: 

• Понављањем научених, ритуалних радњи (приношење цигарете устима, 

повлачење дима, издувавање дима); 

• Стварањем условних рефлекса на неке дражи (чешће се пуши уз кафу, после јела, 

после чашице алкохолног пића). 

Физичка зависност је условљена никотином:  

• Никотин, као права дрога, постаје део метаболизма нервног система; 

• Нервне ћелије га веома брзо троше и јавља се потреба за новом цигаретом; 

• Недостатак никотина у организму (апстиненцијални синдром), проузрокује 

узнемиреност, пад крвног притиска, вртоглавицу, сметње у варењу, осећај бола у 

пределу срца. 

Зависност је физичко и психичко стање које се јавља услед међусобног деловања 

никотина и живог организма. То је стање, које карактерише промена у понашању и 

другим реакцијама и увек укључује потребу за узимањем никотина, трајно или 

повремено, како би се постигао психолошки учинак или да би се уклонила нелагодност 

услед неузимања, тако да олакшава одређене ситуације и маскира тешкоће и „помаже 

им”. Само три недеље повременог пушења ствара потребу за свакодневним пушењем. 

После годину дана свакодневног пушења ствара се зависност (адикција). Пушење 

ствара такву врсту психичке и физичке зависности која је равна хероину или кокаину 

[Карић, 2013]. Већину пушача карактерише: снажна жеља за пушењем, потешкоће у 

контролисању броја попушених цигарета, упорност у пушењу упркос штетним 

консеквенцама, давање већег приоритета пушењу него осталим  активностима и 

обавезама. 

5. ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЗДРАВЉЕ 

Дуван је најзначајнији фактор ризика који доводи до умирања, а који се може 

успешно уклонити. Више од пет милиона људи умире због дувана сваке године – више 

него од ХИВ инфекције и АИДС-а, маларије и туберкулозе заједно. То је једини 

легални производ који убија своје кориснике ако се користи како је прописано. Скоро 

половина свих пушача умреће због неке болести повезане са пушењем. Дувански дим 

из околине штети свакој особи која му је изложена. Научно је доказано да пушење 

дувана скраћује живот до 15 година, мада нека истраживања говоре да се скраћење 

живота креће и до 25 година [Штетност употребе дувана]. 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

194 

 

Светска здравствена организација упозорава да је смртност пушача за 80-100% већа 

од смртности непушача и да је пушење дувана највећи појединачни узрок превремене 

смрти, који се може спречити са најмање средстава [WHO Tobacco]. Дакле, пушење је 

најпревентабилнији фактор ризика за многе хроничне незаразне болести – 

кардиоваскуларне и цереброваскуларне као и за малигне болести [Карић, 2015]. 

Деца изложена дуванском диму чешће оболевају од акутних и хроничних упала 

доњих респираторних путева, инфекција средњег уха и имају чешће астматичне нападе 

који су јачег интензитета [Стојановић и др., 2010]. 

Изложеност дуванском диму представља професионални ризик за угоститељске 

раднике коме су они изложени у радном времену, те је и њима потребно обезбедити 

здраву и безбедну радну средину. 

Пушење и болести срца - Пушење знатно повећава ризик од настанка болести срца 

и крвних судова, и то посебно срчаног и можданог удара и болести периферне 

циркулације. Пушење удвостручује ризик од умирања због болести срца и крвних 

судова, а 30 до 40% свих смрти од коронарне болести повезује се с пушењем. 

Свакодневно, око 1000 људи умре у свету због пушења. Данас се зна да је код 

мушкараца пушача, млађих од 45 година, а који пуше најмање 10 година, ризик 

умирања од срчаних болести 7 пута већи од непушача [Штетност употребе дувана]. 

Пушење изазива убрзан рад срца, оно се више напреже и дневно направи 10.000 

откуцаја више. Зато се срце пушача више умара и подложније ја разним болестима. 

Дугогодишњи пушачи имају проблем са крвотоком на прстима руку и ногу. Њихови 

прсти су бледи, помало љубичасти и трну, јер долази до сужавања најситнијих крвних 

судова због пушења. Никотин подиже крвни притисак и чини угрушак могућим. У 

пушача 10 до 15% хемоглобина може бити везано за угљенмоноксид (CO), што знатно 

смањује снабдевање организма кисеоником, а посебно је штетно за особе са срчаним 

болестима, посебно ангином пекторис. Угљенмоноксид смањује количину кисеоника и 

доводи до повећаног новоа холестерола у крви а тиме и на зидовима артерија. Сви ови 

фактори доводе повећаног ризика од срчаног удара. Упркос томе што је познат утицај 

дувана на срце и што постоји више начина да се смањи последично умирање и 

оболевање, знање становништва о томе да је дуван један од водећих узрока 

кардиоваскулатних болести је недовољно [Боровић, 2006]. 

Болести крвних судова - Главни штетни ефекти на крвним судовима се 

манифестују у сужењу вена и артерија, које постају тврђе и утичу на стварање 

атероматозних наслага. Пушење изазива оксидацију масноћа у крви и погодују сужењу 

крвних судова које могу да буду основа за срчани удар – инфаркт миокарда и мождани 

удар – шлог. На периферним крвним судовима може доћи до манифестација као што 

су: грчеви, болови у доњим екстремитетима, слаба покретљивост, хладне ноге и руке, а 

може да дође до гангрене доњих екстремитета. 

Болести плућа - Дувански дим садржи и иритансе који доводе до појачаног 

стварања слузи, оштећења функције цилијарног епитела и сужавања бронхиола, те до 

развоја хроничне опструктивне плућне болести [Боровић, 2006]. Смртност од те 

болести шест је пута учесталија у пушача него у непушача. Пушење је уједно 

предиспонирајући фактор за респираторне инфекције и погоршање астме.  

Репродукција и плодност - Веома озбиљне последица пушења се јављају на 

репродукцију и плодност како код жена тако и код мушкараца. Пушење смањује 

покретљивост сперматозоида, утиче на смањење броја сперматозоида, а узрокује и рак 
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тестиса. Пушење утиче на прерану појаву импотенције код пушача. У трудница које 

пуше, угљенмоноксид смањује снабдевеност плода кисеоником, што носи ризик за 

развој плода. Стога оне чешће рађају децу мале порођајне тежине, а и изненадна смрт 

одојчета чешћа је у деце мајки које пуше [Стојановић и др., 2010]. Жене које пуше 

током трудноће имају и већи ризик од превременог порођаја и спонтаног побачаја. У 

Србији трећина трудница (35,7%) пуши у неком периоду трудноће или у целој 

трудноћи, упркос оштећењима које дувански дим може изазвати на плоду.  

Пушење и малигне болести - За пушење је доказано да је један од фактора ризика 

за изазивање малигних обољења, а најчешћи су: рак плућа и душница (бронха), рак 

уста, језика и грла, рак гркљана, рак једњака, рак гуштераче (панкреаса), рак мокраћне 

бешике, рак грлића материце, леукемија (рак белих крвних зрнаца). Прва истраживања 

о штетности пушења на здравље била су везана за појаву рака плућа. Касније се то 

проширило и на остале малигне болести. Дуван је одговоран за једну трећини свих 

карцинома. Пушење цигарета је везано за 90% случајева карцинома плућа, најчешћег 

карцинома код оба пола. Пушење је повезано са карциномом уста, фаринкса, ларинкса, 

езофагуса, желуца, панкреаса, цервикса, бубрега, уретера и бешике [Боровић, 2006]. У 

Србији се последњих десет година бележи пораст и у оболевању и у умирању од рака 

плућа, а пораст је више него дупло већи код жена него код мушкараца. Према подацима 

Регистра за рак Института за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут” сваке 

године се у просеку региструје више од 5500 новооболелих особа оба пола од рака 

бронха и плућа. Сваке године у просеку више од 4600 особа изгуби живот од ове врсте 

рака. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу, културни или 

образовни ниво. Он доводи до патње, болести и смрти и осиромашује породице. 

Употреба дувана има огромну цену за националну економију због пораста трошкова за 

здравствену заштиту и смањења продуктивности рада.  

Најефективнији приступ у контроли ширења употребе дувана је преко мера које 

директно смањују потражњу за њим. Многе мере су ефективне (као што су забрана 

рекламирања и забрана пушења на јавним местима), али мера која има највећи 

потенцијал и мера која је најефективнија опција за владе је повећање цена кроз 

повећање такси, што показују докази из различитих земаља. Високе цене подстичу 

одвикавање од пушења и превенирају почетак и истовремено смањују број оних који 

након одвикавања поново почињу да пуше. Окружење без дуванског дима спречава 

започињање пушења и помаже пушачима у одвикавању од пушења, утиче позитивно на 

смањење разболевања и смртности због пушења.  

Оквирна конвенција о контроли дувана Светске здравствене организације подстиче 

државе да спроведу пореску политику и политику цена на дуванске производе, као 

један од начина да се смањи употреба дувана. Истраживања показују да су већи порези 

посебно ефикасни у смањењу употребе дувана међу групама са нижим приходима и у 

спречавању младих да почну да пуше [The World Health Report, 2010]. 

У свету тренутно има више од једне милијарде пушача, од који 80% живи у 

земљама ниског и средњег прихода. Светска здравствена организација указује на то да 

више од 7 милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, од чега је 890.000 

смртних случајева повезано са изложеношћу дуванском диму, а не са директном 

употребом дувана. У Србији пуши 38 одсто становништва, док је европски просек 28 
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одсто. Због последица пушења у Србији годишње умре 15 000 људи. Не постоји 

безбедан ниво излагања дуванском диму, па ефикасна заштита подразумева потпуну 

елиминацију дуванског дима из сваког затвореног јавног и радног простора, јер само 

окружење 100% без дуванског дима може да заштити људе од штетног дејства 

састојака дуванског дима. 

Поред тога, закони којима се штите грађани од изложености дуванском диму и који 

штите здравље непушача су популарни, немају негативан утицај на пословања и 

охрабрују пушаче да престану да пуше. Заштита становништва од изложености 

дуванском диму усвајањем и применом закона је једна од мера контроле дувана 

предвиђена Оквирном конвенцијом о контроли дувана. Закон о заштити становништва 

од изложености дуванском диму је у Србији на снази од 2010. године („Службени 

гласник РС”, бр. 30/2010) [Службени гласник РС, 2010]. Овај закон забрањује пушење 

на радним и јавним местима и у јавном превозу, док је за угоститељске објекте 

превиђен изузетак за цели угоститељски сектор који омогућава пушење у 

угоститељским објектима. 

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан 

без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана 

упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском диму. 

Податак да истовремено највећи проценат становништва (90%), зна да пушење и 

излагање дуванском диму представља висок ризик по здравље указује на потребу 

промене социјалних норми и ставова становништва и оснаживање становништва, 

нарочито непушача, да јасно искажу свој став да им смета изложеност дуванском диму. 

Као и други резулатати истраживања, овакви ставови становништва указују на 

неопходност боље примене постојеће законске регулативе, континуирану едукацију о 

штетним ефектима по здравље у циљу повећања знања, формирања правилних ставова. 

Посебан значај треба ставити на унапређењу саветовалишног рада од одвикавања од 

пушења у здравственим установама. 

Одлуком да престане са пушењем, човек чини највећу ствар за себе и своје здравље. 

Као директне добити за кардиоваскуларни систем по престанку пушења се наводе: 

• 20 минута по престанку пушења, престаје убрзан рад срца;  

• 12 сати по престанку пушења, нормализује се ниво угљенмоноксида у крви; 

• у периоду од 2 недеље до 3 месеца по престанку пушења, ризик од инфаркта 

миокарда почиње да опада; 

• након годину дана, ризик за обољевање од коронарне болести срца смањује се на 

1/2; 

• од 5 до 15 година, ризици за шлог и коронарну болест враћају се на непушачки 

ниво.  
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