
 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/21-09/1 

URBROJ: 340-9-21-1  

Zagreb, 17. prosinca 2021. 

 

Na temelju čl. 5. i čl. 8. Pravilnika o stručnom nadzoru, Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete na  

sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je slijedeći 

 

 

GODIŠNJI PLAN STRUČNOG NADZORA I  

KONTROLE KVALITETE RADA ZA 2022. GODINU 

 

 

1. STRUČNI NADZOR NAD RADOM PRIMALJA ZAPOSLENIH U BOLNICAMA 

 

 

Tijekom 2022. godine predviđeno je obavljanje redovitih stručnih nadzora u bolnicama u kojima se nalaze 

rodilišta prema niže navedenom programu: 

 

 • PODRUČNO VIJEĆE VARAŽ DINSKE Ž UPANIJE (Varaž din) 

 • PODRUČNO VIJEĆE LIČKO-SENJSKE Ž UPANIJE (Gospić) 

 • PODRUČNO VIJEĆE PRIMORSKO-GORANSKE Ž UPANIJE (Rijeka) 

 • PODRUČNO VIJEĆE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE Ž UPANIJE (Vukovar) 

 • PODRUČNO VIJEĆE VIROVITIČKO-PODRAVSKE Ž UPANIJE (Virovitica) 

 • PODRUČNO VIJEĆE ŠIBENSKO-KNINSKE Ž UPANIJE (Šibenik) 

 • PODRUČNO VIJEĆE BRODSKO-POSAVSKE Ž UPANIJE (Slavonski Brod) 

 • PODRUČNO VIJEĆE BJELOVARSKO-BILOGORSKE Ž UPANIJE (Bjelovar) 

 • PODRUČNO VIJEĆE MEĐIMURSKE Ž UPANIJE (Čakovec) 

 • PODRUČNO VIJEĆE SISAČKO-MOLSAVAČKE Ž UPANIJE (Sisak) 

 • PODRUČNO VIJEĆE ISTARSKE Ž UPANIJE (Pula) 

 • PODRUČNO VIJEĆE KARLOVAČKE Ž UPANIJE (Ogulin) 

 • PODRUČNO VIJEĆE POŽ EŠKO-SLAVONSKE Ž UPANIJE (Pakrac) 

 • PODRUČNO VIJEĆE KRAPINSKO-ZAGORSKE Ž UPANIJE (Zabok) 

 

 

Za svaki stručni nadzor Predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete će Nalogom odrediti 

primalju nad čijim radom će se provesti stručni nadzor te imenovati članove Izvršnog tijela (s liste provoditelja 

stručnog nadzora) kao i datum i mjesto izvršenja pojedinog nadzora. 

 

Ukupan broj obavljenih stručnih nadzora u 2022. godini ovisit će visini predviđenih sredstava iz državnog 

proračuna kao i visini financijskih sredstava Hrvatske komore primalja koja će biti predviđena za rad 

Povjerenstva.   

 

Prilikom izdavanja naloga za provođenje stručnog nadzora voditi će se računa o tome da se nadzor prvo 

provede u ustanovama u kojima se stručni nadzor već dulje vrijeme nije obavio. Ukoliko dostavljena sredstva 

neće biti dovoljna za provođenje planiranih stručnih nadzora naknadno će se uskladiti doneseni godišnji plan.  

      



                                                                                Predsjednica Povjerenstva za 

                                                                              stručni nadzor i kontrolu kvalitete 

                                                                              Biserka Matok-Glavaš,  bacc. obs., mag.med.techn 


