
 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

В Л А Д А 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел 051/339-475, факс 051/339-658, e-mail minstarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net, www.vladars.net 

 
Број: 11/04-500-650-2/13 

Бања Лука, 08.01.2014. године 
 

 

 Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, у предмету додјељивања 

статуса сертификоване установе ЈЗУ Дому здравља „Свети Сава“ Теслић, а на основу члана 98. 

став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09) и 

члана 129. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 

13/02, 87/07 и 50/10) доноси 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Утврђује се да је ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић испунио прописане стандарде 

сигурности у процесу пружања здравствене заштите, те да је стекао статус сертификоване 

установе. 

2. Ово рјешење подлијеже ревизији по истеку четири (4) године од дана уручења истог. 

 

Образложење 
 

 Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите 

Републике Српске (у даљем тексту: АСКВА) доставила је дана 30.12.2013. године овом 

министарству Извјештај о спроведеном поступку сертификације ЈЗУ Дома здравља „Свети Сава“ 

Теслић (у даљем тексту: Извјештај), а у складу са чланом 10. став 2. Правилника о поступку 

сертификације здравствене установе и садржају регистра сертификованих установа („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 Министарство је на основу Извјештаја, усвојило препоруку АСКВА-е за додјељивање 

статуса сертификоване установе ЈЗУ Дому здравља „Свети Сава“ Теслић, у складу са чланом 98. 

став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09), 

чланом 10. став 3. Правилника о поступку сертификације здравствене установе и садржају 

регистра сертификованих установа („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланом 

129. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 

87/07 и 50/10), те је донијело одлуку као у диспозитиву овог рјешења. 
 

 Упутство о правном средству: 

 Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог није допуштена жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Бањој Луци. 

 Тужба се подноси у року од 30 дана од дана пријема рјешења, таксирана са 100 КМ судске 

таксе. 
 

Доставити: 

 

1. ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић 

Теслић, ул. Марка Пејића бр. 3, 

2. АСКВА, 

3. Евиденција, 

4. Архива. 
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