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(6) Употребу силе из става 3. овог члана у службене еви-

денције евидентира руководилац организационе јединице, 
под чијим непосредним руковођењем се у моменту употре-
бе силе налазио полицијски службеник који је употребио 
силу, односно руководилац територијално надлежне орга-
низационе јединице.”. 

Члан 4.
У члану 26. испред ријечи: “Непосредни” додаје се број 

један у обостраној загради. 
Послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5, који гласе:
“(2) Уколико је сила употријебљена од једног или више 

полицијских службеника, приликом пружања подршке 
на подручју друге полицијске управе или од полицијских 
службеника двије или више полицијских управа на подру-
чју треће полицијске управе, извјештај са образложеним 
мишљењем доставља се руководиоцу основне организа-
ционе јединице на чијој територијалној надлежности је 
употријебљена сила.

(3) Уколико је сила из става 2. овог члана употријебље-
на од полицијских службеника основне организационе 
јединице у сједишту Министарства, приликом пружања 
подршке организационим јединицама полицијских управа, 
поступа се на начин прописан чланом 22. ст. 3, 4, 5. и 6. и 
ставом 2. овог члана.

(4) Изузетно, уколико је употријебљена сила од стане 
полицијских службеника Специјалне антитерористичке 
јединице, приликом пружања подршке организационим 
јединицама полицијских управа, полицијски службеник 
извјештај доставља непосредном руководиоцу Специјалне 
антитерористичке јединице, а извјештај са образложеним 
мишљењем доставља се команданту Специјалне антитеро-
ристичке јединице.

(5) Непосредни руководилац или руководни радник којег 
он одреди, приликом документовања употребе силе, односно 
прибављања неопходне документације приликом сачиња-
вања извјештаја са образложеним мишљењем, дужан је: 

1) узети писмену изјаву од лица над којим је упо-
тријебљена сила (односно обезбиједити да се лице изјасни 
на околности о употреби силе уколико се изјава од наведеног 
лица узима од другог овлашћеног службеног лица у оквиру 
спровођења другог поступка, нпр. узимање изјаве у складу 
са Законом о кривичном поступку Републике Српске),

2) узети писмену изјаву од свједока употребе силе (од-
носно обезбиједити да се лице саслуша и на околности о 
употреби силе уколико се изјава узима од другог овлашће-
ног службеног лица у оквиру спровођења другог поступка, 
нпр. узимање изјаве у складу са Законом о кривичном по-
ступку Републике Српске),

3) обезбиједити да се изврши фотографисање лица над 
којим је сила употријебљена, те да се о наведеном сачини 
одговарајућа фото-документација,

4) обезбиједити да се изврши фотографисање поли-
цијског службеника који је употребио силу и задобио по-
вреде у вези са догађајем у којем је дошло до употребе 
силе, те да се о наведеном сачини одговарајућа фото-до-
кументација,

5) предузети и друге потребне службене мјере и радње 
у складу са законом, а ради документовања употребе силе”.

Члан 5.
У члану 27. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Оцјена из става 1. овог члана садржи и образложе-

ње разлога за доношење те оцјене.”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-052-852/21
8. новембра 2021. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.

1865
На основу члана 10. Закона о забрани продаје и упо-

требе дуванских производа лицима млађим од 18 година 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 46/04, 74/04, 
96/05 и 92/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
министар здравља и социјалне заштите, 4. новембра 2021. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКA О ОЗНАЧАВАЊУ 

ПАКОВАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
У Правилнику о означавању паковања дуванских 

производа (“Службени гласник Републике Српске”, број 
125/11) у члану 6. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Свако појединачно паковање дуванског производа 
за жвакање и сисање и осталих дуванских производа који 
не служе пушењу, а који се налазе у малопродаји, морају 
имати означено упозорење које се налази у Прилогу 3. овог 
правилника и чини његов саставни дио.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-020-16/21
4. новембра 2021. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 
94/19 и 44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 94/18, 3/20 и 82/21), Управни од-
бор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, 
на 54. редовној сједници, одржаној 10.11.2021. године,  
д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПРАВУ НА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Члан 1.
(1) У Правилнику о праву на медицинска средства 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/12, 59/14, 
94/14, 100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 121/18, 21/19, 
46/19, 87/19, 107/19, 10/20 и 89/21) члан 44. мијења се и 
гласи:

“Члан 44.
Право на слушна медицинска средства обухвата пра-

во на слушни апарат, право на слушну оливу у правилу за 
једно уво и право на замјену процесора звука за кориснике 
кохлеарног имплант система.”.

(2) У члану 45. додаје се став 3, који гласи:
“(3) Право на замјену процесора звука корисник кох-

леарног имплант система остварује у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите на основу 
препоруке конзилијума специјалиста оториноларинголо-
гије.”.

(3) У Прилогу број 1 - Листа медицинских средстава, 
тачка 3. Слушна медицинска средства, додаје се медицин-
ско средство под 4, како слиједи:




