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 На основу члана 97. став 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 82. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), на приједлог Агенције за 

сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике 

Српске, министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и  

 

 

ПРАВИЛНИК 
О СТАНДАРДИМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
 

Члан 1. 

 

 Овим правилником утврђују се стандарди за сертификацију здравствених 

установа. 

 

Члан 2. 

 

 Стандарди за сертификацију здравствених установа су документи којима се 

утврђују правила, смјернице или карактеристике за активности или њихове резултате у 

процесу пружања здравствених услуга и који имају за циљ постизање оптималног 

степена уређености у области сигурности здравствене заштите. 

 

Члан 3. 

 

 Стандарди за сертификацију здравствених установа обухватају кључне области 

које се тичу сигурности запослених, пацијената и пружања здравствених услуга, и то: 

 а) управљање и руковођење здравственом установом, 

 б) компетенције и способност запослених, 

 в) сигурно окружење за запослене и пацијенте, 

 г) вођење медицинске документације и 

 д) сигурност пружања здравствених услуга. 

 

Члан 4. 

 

 Стандарди за сертификацију амбуланти породичне медицине обухватају мјерила 

која се односе на управљање установом, сигурност услуга, медицинску документацију, 

чланове тима и контролу инфекција, а дати су у Прилогу 1. овог правилника који чини 

његов саставни дио. 

 

Члан 5. 

 

 Стандарди за сертификацију стоматолошких амбуланти обухватају мјерила која 

се односе на управљање установом, услуге стоматолошког тима, медицинску 
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документацију, чланове тима и контролу инфекција, а дати су у Прилогу 2. овог 

правилника који чини његов саставни дио. 

 

Члан 6. 

 

 (1) Стандарди за сертификацију за домове здравља обухватају мјерила која се 

односе на управљање и руковођење домом здравља и службом дома здравља, и то: 

 а) службу/амбуланту породичне медицине, 

 б) службу/амбуланту хитне медицинске помоћи, 

 в) хигијенско-епидемиолошку службу/амбуланту, 

 г) радиолошку службу/амбуланту, 

 д) лабoраторијску дијагностику, 

 ђ) стоматолошку службу/амбуланту дома здравља, 

 е) специјалистичко-гинеколошку амбуланту, 

 ж) специјалистичко-педијатријску амбуланту, 

 з) центар за рехабилитацију у заједници, 

 и) центар за ментално здравље, 

 ј) апотеку дома здравља, 

 к) техничке службе. 

 (2) Стандарди из става 1. овог члан дати су у Прилогу 3. овог правилника који 

чини његов саставни дио. 

 

Члан 7. 

 

 Стандарди за сертификацију апотека обухватају мјерила која се односе на 

управљање апотеком, услуге фармацеутског тима, документацију у апотеци, чланове 

фармацеутског тима, физичке факторе, сигурност лијекова и управљање 

фармацеутским отпадом, а дати су у Прилогу 4. овог правилника који чини његов 

саставни дио. 

 

Члан 8. 

 

 Стандарди за сертификацију специјалистичких амбуланти обухватају мјерила 

која се односе на управљање установом, сигурност услуга, медицинску документацију, 

чланове тима и контролу инфекције, а дати су у Прилогу 5. овог правилника и чине 

његов саставни дио. 

 

Члан 9. 

 

 Стандарди за сертификацију болница обухватају мјерила која се односе на 

управљање установом и клиничке услуге, а дати су у Прилогу 6. овог правилника који 

чини његов саставни дио. 

 

Члан 10. 



10.05.2012. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – Број 40 

 

 Стандарди за сертификацију здравствених установа дати су у прилозима који 

чине саставни дио овог правилника, а објавиће се на интернет страници Агенције за 

сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике 

Српске, и то: 

 а) Прилог 1 – Стандарди за сертификацију амбуланти породичне медцине, 

 б) Прилог 2 – Стандарди за сертификацију стоматолошких амбуланти, 

 в) Прилог 3 – Стандарди за сертификацију за домове здравља, 

 г) Прилог 4 – Стандарди за сертификацију апотека, 

 д) Прилог 5 – Стандарди за сертификацију специјалистичких амбуланти и  

 ђ) Прилог 6 – Стандарди за сертификацију болница. 

 

Члан 11. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

Број: 11/04-020-9/12 

19. априла 2012. године Министар 

Бања Лука Др Ранко Шкрбић, с.р. 


