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Март 2019. 



 На основу члана 12. Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању 

болничких инфекција („Сл. гласник РС“ број 77/15), Комисија за заштиту од болничких 

инфекција доноси     

Пословник о раду 

Члан 1. 

 Овим Пословником уређују се начин рада Комисије за заштиту од болничких 

инфекција (у даљем тексту: Комисија), права и дужности чланова Комисије и друга 

питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 2. 

 Председник Комисије сазива, води и припрема састанке уз помоћ стручне службе 

Дома здравља Житиште. Обавештење када ће се састанак одржати може се упутити 

телефоном, а комплетан материјал за састанак уз сазив електронски на e-mail адресу или 

одштампано најмање три дана пре термина састанка. 

Члан 3. 

У случају спречености председника, састанке води заменик кога именује директор 

Дома здравља. 

Члан 4. 

 Кворум за доношење одлука чини више од половине чланова. Одлука се сматра 

донетом уколико се за њу изјаснила већина присутних. 

Члан 5. 

 Надлежности Комисије су следеће: 

1) доноси и периодично ревидира Програм и стручно методолошка упутства за мере 
превенције и сузбијања болничких инфекција; 

2) доставља упутства у писаној или електронској форми свим организационим 
јединицама; 

3) доноси годишњи План рада Комисије којим: 

– одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према 
епидемиолошкој ситуацији, као и поступке у оквиру мера за превенцију и сузбијање 
болничких инфекција у складу са препорукама и упутствима Републичке стручне 
комисије за надзор над болничким инфекцијама; 

– одређује метод у праћењу болничких инфекција према препоруци доктора 
медицине специјалисте епидемиологије; 

– прати примену препорука и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција; 

4) анализира кретање болничких инфекција и утврђује приоритете у 
епидемиолошком надзору; 



5) сарађује са надлежним заводом за јавно здравље; 

6) разматра периодичне извештаје које припрема Главна сестра; 

7) подноси периодичне извештаје Управном одбору и надлежном заводу за јавно 
здравље. 

Члан 6. 

 На састанку Комисије води се записник са датумом одржавања, именима 

присутних и одсутних чланова Комисије, дневним редом, током састанка, временом 

почетка и завршетка састанка. 

 На првом наредном састанку усваја се записник са претходног састанка. 

Члан 7. 

 Чланови Комисије су дужни да присуствују састанцима, а у случају спречености 

о истом обавештавају Председника или заменика.  

Члан 8. 

 Измена Пословника о раду врши се на начин и по поступку по коме је и донет. 

 

 

У Житишту, 11.03.2019. године 

Дел. број: 12-118/3-2019 

        Председник Комисије 

        Др Дојнел Китареску 


