
Правилник о изгледу и садржини знака забране продаје и служења 
алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности 

прекомерне употребе алкохолних пића 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се изглед и садржина знака забране продаје и 
служења алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности 
прекомерне употребе алкохолних пића (у даљем тексту: знакови). 

Члан 2. 

Знак забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима 
има облик круга. Унутрашњост круга и површине знака ван круга је беле 
боје, ивица круга је подебљане црвене боје. Унутар круга подебљаном 
црном бојом исписани су број осамнаест и знак плус. На доњем делу знака, 
испод круга, исписан је текст: ЗАБРАЊЕНА ПРОДАЈА И СЛУЖЕЊЕ 
МАЛОЛЕТНИМ ОСОБАМА. 

Текст који се исписује на доњем делу знака из става 1. овог члана исписан 
је ћириличким или латиничким писмом, односно другим језиком који је у 
службеној употреби у складу са прописима о службеној употреби језика и 
писма. 

Члан 3. 

Знак штетности прекомерне употребе алкохолних пића има облик круга. 
Унутрашњост круга и површине знака ван круга је беле боје, ивица круга је 
подебљане црвене боје са косом траком исте боје положеном под углом од 
45 степени у односу на хоризонтални пречник круга. Унутар круга 
подебљаном црном бојом представљене су силуете три различите амбалаже 
алкохолних пића. На доњем делу знака, испод круга, исписан је текст: 
ПРЕКОМЕРНО КОНЗУМИРАЊЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ДОВОДИ ДО ОЗБИЉНИХ 
ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА. 

Текст који се исписује на доњем делу знака из става 1. овог члана исписан 
је на српском језику ћириличким или латиничким писмом, односно другим 
језиком који је у службеној употреби у складу са прописима о службеној 
употреби језика и писма. 

Члан 4. 

Знакови се користе као целовито и јединствено графичко решење које 
представља заједничку упозоравајућу поруку, која садржи упозоравајућу 
поруку којом се упућује на забрану продаје и служења алкохолних пића 
деци или малолетницима и упозорење на одговорну употребу алкохолних 
пића. 

Заједничка упозоравајућа порука има облик правоугаоника унутар ког се 
налазе знак забране продаје и служења алкохолних пића деци или 
малолетницима и знак штетности прекомерне употребе алкохолних пића. 



Графички приказ заједничке упозоравајуће поруке са знаковима, који се 
користи приликом оглашавања алкохолних пића дат је у Прилогу, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 5. 

Приликом оглашавања алкохолних пића на средствима за оглашавање као 
што су огласни пано (билборд), плакат, дисплеј, на превозним средствима 
или у штампаним медијима, заједничка упозоравајућа порука са знаковима 
истиче се у доњем левом углу огласне поруке. 

Празан простор (размак) од ивице леве стране огласне поруке до заједничке 
упозоравајуће поруке са знаковима једнак је празном простору (размаку) од 
краја текстуалног дела унутар заједничке упозоравајуће поруке до доње 
ивице заједничке упозоравајуће поруке са знаковима. 

Уколико је огласна порука састављена од претежно тамних партија или је 
тамних боја, употребљава се заједничка упозоравајућа порука са знаковима 
која је креирана као бела маркица са црном графиком. Уколико је огласна 
порука састављена од претежно светлих партија или је светлих боја, 
употребљава се заједничка упозоравајућа порука са знаковима која је 
креирана као црна графика са оквиром. 

Димензија заједничке упозоравајуће поруке са знаковима формира се 
различито у зависности од приказа огласне поруке у којој се истиче. 

Ширина заједничке упозоравајуће поруке са знаковима приликом истицања 
у огласној поруци која има усправну форму (ширина огласне поруке је мања 
или једнака висини огласне поруке) износи седмину (седми део) укупне 
ширине огласне поруке. 

Ширина заједничке упозоравајуће поруке са знаковима приликом истицања 
у огласној поруци која има пејзажну форму (ширина огласне поруке је већа 
од висине огласне поруке) износи десетину (десети део) укупне ширине 
огласне поруке. 

Члан 6. 

Приликом оглашавања алкохолних пића путем видео записа у програмским 
садржајима телевизије, на приредбама или на спортским догађајима, 
заједничка упозоравајућа порука са знаковима приказује се на крају 
огласне поруке, у стајаћем кадру у трајању од најмање четири секунде, док 
се у исто време изговара текст који чини садржину заједничке 
упозоравајуће поруке са знаковима и садржи следеће реченице: 
ЗАБРАЊЕНА ПРОДАЈА И СЛУЖЕЊЕ МАЛОЛЕТНИМ ОСОБАМА и ПРЕКОМЕРНО 
КОНЗУМИРАЊЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ДОВОДИ ДО ОЗБИЉНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РИЗИКА. 



Заједничка упозоравајућа порука са знаковима се истиче у црној боји на 
белој позадини, величине је 1/2 висине екрана и позиционирана је на 
средини екрана. 

Приказ заједничке упозоравајуће поруке са знаковима може бити и у форми 
стајаће текстуалне поруке током трајања огласне поруке, без изговарања 
текста. Заједничка упозоравајућа порука са знаковима се истиче тако да је 
јасно видљива, а позиционирана је у доњем делу екрана. 

Члан 7. 

Приликом оглашавања алкохолних пића у програмским садржајима радија, 
на крају огласне поруке изговара се текст који чини садржину заједничке 
упозоравајуће поруке са знаковима и садржи следеће реченице: 
ЗАБРАЊЕНА ПРОДАЈА И СЛУЖЕЊЕ МАЛОЛЕТНИМ ОСОБАМА и ПРЕКОМЕРНО 
КОНЗУМИРАЊЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ДОВОДИ ДО ОЗБИЉНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РИЗИКА. 

Члан 8. 

Приликом оглашавања алкохолних пића на интернет презентацији, 
друштвеној мрежи, апликацији, односно путем другог вида интернет 
комуникације, заједничка упозоравајућа порука са знаковима се истиче тако 
да је јасно видљива у једном видном пољу. Заједничка упозоравајућа 
порука са знаковима поставља се на такву позицију у огласној поруци која 
омогућава њену максималну видљивост. 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића деци 
или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних 
пића („Службени гласник РС”, број 66/21). 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2022. 
године. 



 


