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Simpozij kliničkih psihologa, 

U organizaciji Stručnog razreda za kliničku psihologiju HPK, 
kliničkih psihologa održan je 07.
KPB Vrapče. Nakon razgledavanja Župićevog muzeja i Muzeja Klinike 
za psihijatriju, sudionici simpozija mogli su slušati predavanja 
nad ženama, PSTP
orijentacijama 
Lauri Kora
Danil
zaključen radionicom koju je vodila psihoterapeutkinja

 

Sastanak vezan uz provedbu Pravilnika o načinu provedbe stručne 
procjene  radi ostvarivanja statusa HRVI

Predavači na ovoj radionici
zdravstva
spec.psihijatar i doc.dr.sc.Špiro Janović održali su predavanja i vodili 
raspravu o problemima vezanim za provođenje stručne procjene 
branitelja radi ostvarivanja statusa HRVI

N
dostavila 
stručne kriterije za izradu Mišljenja psihologa o uzročno

povezanosti psihičkih poremećaja sa sudjelovanjem u obrani suverenit
sve zdravstvene ustanove u kojima se takva procjena provodi. U raspravi je u ime HPK sudjelovala 
predsjednica Andreja Bogdan. 

 

Okrugli stol o Zakonu o psihološkoj djelatnosti, 

U tijeku 
djelatnosti
obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, 
vodila 
psihološkoj djelatnosti. Uz predstavnike 
psihologije i zainteresiranih članova HPK
predsjednica Komore Andreja Bogdan, članovi Upravnog odbora 
Komore Anđelko Botica i Gordana Kamenečki te
HPK

Simpozij kliničkih psihologa, Zagreb, 07. prosinca 2018.

U organizaciji Stručnog razreda za kliničku psihologiju HPK, 
kliničkih psihologa održan je 07. prosinca 2018. godine u
KPB Vrapče. Nakon razgledavanja Župićevog muzeja i Muzeja Klinike 
za psihijatriju, sudionici simpozija mogli su slušati predavanja 
nad ženama, PSTP-u, poremećajima spavanja, seksualnim 
orijentacijama te o identitetu.  Predavanja su održali 
Lauri Korajlija; dr.med. Herman Vukušić, spec.psihijatar; 
Danilo Hodoba; mr.spec. Iva Žegura, klinička psihologinj
zaključen radionicom koju je vodila psihoterapeutkinja

provedbu Pravilnika o načinu provedbe stručne 
procjene  radi ostvarivanja statusa HRVI-a, Zagreb, 15. studen

Predavači na ovoj radionici održanoj 15. studenog u Ministarstvu 
zdravstva prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med. Herman Vukušić, 
spec.psihijatar i doc.dr.sc.Špiro Janović održali su predavanja i vodili 
raspravu o problemima vezanim za provođenje stručne procjene 
branitelja radi ostvarivanja statusa HRVI-a.  

Na sastanku je navedeno da je Hrvatska psihološka komora
dostavila smjernice za upotrebu psihodijagnostičkih instrumenata i 
stručne kriterije za izradu Mišljenja psihologa o uzročno

povezanosti psihičkih poremećaja sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta RH, a 
sve zdravstvene ustanove u kojima se takva procjena provodi. U raspravi je u ime HPK sudjelovala 

Okrugli stol o Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Zagreb, 14. studenog 

U tijeku e-savjetovanja prijedlogu Nacrta Zakona o psihološkoj 
djelatnosti, 14. studenog 2018. godine u Ministarstvu za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, održan je Okrugli stol koji je 
vodila Tanja Žaja, predsjednica Radne skupine za izradu zakon
psihološkoj djelatnosti. Uz predstavnike ministarstva
psihologije i zainteresiranih članova HPK, u raspravi su sudjelovali 
predsjednica Komore Andreja Bogdan, članovi Upravnog odbora 
Komore Anđelko Botica i Gordana Kamenečki te 
HPK pravnica Ivana Vlah i tajnica Komore Teuta Barušić.

 

 

 

prosinca 2018. 

U organizaciji Stručnog razreda za kliničku psihologiju HPK, Simpozij 
prosinca 2018. godine u zagrebačkoj 

KPB Vrapče. Nakon razgledavanja Župićevog muzeja i Muzeja Klinike 
za psihijatriju, sudionici simpozija mogli su slušati predavanja o nasilju 

u, poremećajima spavanja, seksualnim 
držali doc.dr.sc. Anita 

ec.psihijatar; prim.dr.sc. 
psihologinja, a simpozij je 

zaključen radionicom koju je vodila psihoterapeutkinja Zdenka Pantić. 

provedbu Pravilnika o načinu provedbe stručne 
studenog 2018. 

održanoj 15. studenog u Ministarstvu 
prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med. Herman Vukušić, 

spec.psihijatar i doc.dr.sc.Špiro Janović održali su predavanja i vodili 
raspravu o problemima vezanim za provođenje stručne procjene 

avedeno da je Hrvatska psihološka komora u lipnju 
smjernice za upotrebu psihodijagnostičkih instrumenata i 

stručne kriterije za izradu Mišljenja psihologa o uzročno-posljedičnoj 
 sa čime su upoznate 

sve zdravstvene ustanove u kojima se takva procjena provodi. U raspravi je u ime HPK sudjelovala 

tudenog 2018. 

savjetovanja prijedlogu Nacrta Zakona o psihološkoj 
u Ministarstvu za demografiju, 
održan je Okrugli stol koji je 

predsjednica Radne skupine za izradu zakona o 
ministarstva, studija 

u raspravi su sudjelovali 
predsjednica Komore Andreja Bogdan, članovi Upravnog odbora 

 zaposlenici Tajništva 
Teuta Barušić. 

  



26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa 

Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri, 07.-10. studenog 2018. 

 

 

 

Hrvatska psihološka komora bila je 
suorganizator 26. godišnje konferencije 
hrvatskih psihologa održane u Termama Sveti 
Martin  (07.-10.11.2018.) i sa središnjom 
temom 'Kvaliteta života kroz životni vijek- 
izazovi i preporuke'.  

Na svečanom otvaranju konferencije Ingrid 
Cipicco dodijeljena je nagrada Snježana Biga 
Friganović, a zahvalnice za dugogodišnji 
značajan doprinos radu i djelovanju Hrvatske 
psihološke komore dobile su Anita Lauri 
Korajlija, Željka Kamenov, Ida Šintić Verem, 
Bernardica Franjić Nađ, Leonida Akrap 
Dautović, Darija Vuger Kovačić i Ana Strahinja 
Ratković.  

 

Na konferenciji je sudjelovalo više od 500 
psihologa, a kvaliteti programa doprinijela su i 
plenarna predavanja predavača iz SAD-a i 
zemalja EU. HPK je ove godine u programu 
sudjelovala s nekoliko tema čiji su nositelji bili 
Povjerenstvo za vježbenike i Stručni razred za 
kliničku psihologiju, stručnom temom o 
suradljivosti i ustrajnosti pacijenata u liječenju, 
te radionicom za sudionike konferencije. Za 
brojna društvena događanja tijekom 
održavanja konferencije zaslužni su članovi 
Društva psihologa Primorsko-goranske 
županije i Društvo psihologa Krapinsko-
zagorske županije, te u najvećoj mjeri članovi 
društva domaćina okupljeni u Društvu 
psihologa Varaždin. 

 



   

                   

           

 

 

 



121.kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Šibenik, 25. listopada 2018. 

Po aktualnosti tema, nizu 
zdravstvenih dužnosnika i 
ekspertnih sudionika te 
međunarodnom karakteru, 
121. Kongres zasigurno 
predstavlja najvažniji 
zdravstveni skup u 2018. 
godini.  

Skup je  okupio gotovo sve 
ključne aktere u hrvatskom zdravstvenom 
sustavu, a glavne teme ovogodišnjeg Kongresa 

bile su koncentrirane 
na funkcioniranje i poslovanje 
zdravstvenih ustanova. 

 Naglašena je nova zakonska 
regulativa u zdravstvu, te 
specifičnosti zdravstvenog 
sustava Republike Hrvatske i 
nekih zemalja u okruženju.  

Na Kongresu je u ime HPK sudjelovala 
predsjednica Andreja Bogdan. 

 

7.Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore, 

Osijek, 20. listopada 2018. 

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 20.listopada 2018. godine održan je 7. Regionalni 
susret članova Hrvatske psihološke komore. Više od 120 sudionika slušalo je stručna 
predavanja koje su održale prof.dr.sc. Željka Kamenov i dr.sc. Snježana Bilać. 
Predavanje i radionicu o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) održali su odvjetnici 
Sanja Mišević i Goran Jarić, a pregled aktivnosti u HPK dala je predsjednica Andreja 
Bogdan.  

 



Sastanak strukovnih komora u palijativnoj skrbi, Zagreb, 26. rujna 2018. 

Sukladno zaključku sa prethodnog sastanka sa strukovnim komorama od 11. 
srpnja 2018. godine, komore su pripremile prikaz izrade kataloga 
kompetencija i programa edukacije za struku koju zastupaju, a vezano uz 
palijativnu skrb i prezentirali prisutnima. Katalog kompetncija HPK služio je 
kao ogledni primjer drugim strukovnim komorama, a ispred HPK na 
sastanku odrćžanom 26. rujna u Ministarstvu zdravstva sudjelovao kolega 
Ozren Šenator. Posebno je istaknuta važnost supervizije članova palijativnog 
tima, koja je prepoznata i u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi 
u RH 2017.-2020. kao bitan element koji stručnjacima pomaže u ventilaciji, 
rješavanju konkretnih problema, ali i osobnom razvoju i postizanju veće 
kompetitivnosti na polju rada – u ovom slučaju palijativnoj skrbi. 

 

Sastanak Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti, Zagreb, 
24. rujna 2018. 

Peti po redu sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Zakona o psihološkoj 
djelatnosti održan je 24. rujna 2018. godine u prostorijama Hrvatske 
psihološke komore. Sastanak je vodila predsjednica Skupine Tanja Žaja. 
Nakon rasprave, uvažene su izmjene koje su predlagali članovi Skupine, te 
je najavljeno e-savjetovanje o Nacrtu Zakona o psihološkoj djelatnosti za 
studeni 2018. godine. 

 

Sastanak Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti, Zagreb, 
17. rujna 2018. 

Četvrti sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Zakona o psihološkoj djelatnosti održan je 17. rujna 
u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pod vodstvom 
predjsednice Skupine Tanje Žaja. Tijekom rasprave, najviše se raspravljalo o članku koji definira 
područja psihološke djelatnosti.  

 

 

  



Sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori,

Predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan u Hrvatskoj liječničkoj komori 17. rujna 
održala je  sastanak s prvim dopredsjednikom / v.d. predsjednika HLK dr. sc. Krešimirom Luetićem na 
sastanku na kojem su prisustvovali i pravnica dviju komora Ivana Vlah i Mijo Karaula. Na sastanku je 
raspravljan zahtjev Hrvatske psihološke komore za uključenje u Koordinaciju
(KOKOZ), podršci HLK akciji Mjerenja raspoloženja, a upućen je i poziv na 26. godišnju konferenciju 
hrvatskih psihologa u Svetom Martinu na Muri. Dogovoren je sastanak zaposlenika Tajništva HPK sa 
zaposlenicima HLK do kraja ove godine.

Sastanak Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti

U prostorijama 
Radne skupine za izradu Prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti 
kojem su
djelatnosti,  posebnih dopusnica te organizaciju rada i ustroj  tijela Komore, 
kao i potrebu uvođenja delegatskog sustava kao načina donošenja odluka 
Skupštine. Sastanak je vodila predsjednica 

Sastanak sa predstavnicima Društva psihologa Slovenije

 

Na inicijativu Povjerenstva za vježbenike HPK
prostorijama 
psihologa 
financiran sredstvima iz Norveške održala je Anja Podlesek. U 
poslijepodnevnoj diskusiji razmijenjena su iskustva o studentskoj praksi i 
vježbeničkom stažu, EuroPsy europskom certifikatu iz 
Komore koju kolege iz Slovenije planiraju osnovati.

Sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori, Zagreb, 17. rujna 2018. godine

Predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan u Hrvatskoj liječničkoj komori 17. rujna 
s prvim dopredsjednikom / v.d. predsjednika HLK dr. sc. Krešimirom Luetićem na 

sastanku na kojem su prisustvovali i pravnica dviju komora Ivana Vlah i Mijo Karaula. Na sastanku je 
raspravljan zahtjev Hrvatske psihološke komore za uključenje u Koordinaciju 
(KOKOZ), podršci HLK akciji Mjerenja raspoloženja, a upućen je i poziv na 26. godišnju konferenciju 
hrvatskih psihologa u Svetom Martinu na Muri. Dogovoren je sastanak zaposlenika Tajništva HPK sa 
zaposlenicima HLK do kraja ove godine. 

Sastanak Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti
12. rujna 2018. 

U prostorijama Hrvatkse psihološke komore, 12. rujna je 
Radne skupine za izradu Prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti 
kojem su raspravljani neki sporni članci vezani za definiranje psihološke 
djelatnosti,  posebnih dopusnica te organizaciju rada i ustroj  tijela Komore, 
kao i potrebu uvođenja delegatskog sustava kao načina donošenja odluka 
Skupštine. Sastanak je vodila predsjednica Komore And

 

Sastanak sa predstavnicima Društva psihologa Slovenije
27. kolovoza 2018. 

 

 

Na inicijativu Povjerenstva za vježbenike HPK, 27. kolovoza 2018. 
prostorijama Komore, održan je sastanak s predstavnicima Društva 
psihologa Slovenije. Predavanje o projektu supervizirane prakse u Sloveniji 
financiran sredstvima iz Norveške održala je Anja Podlesek. U 
poslijepodnevnoj diskusiji razmijenjena su iskustva o studentskoj praksi i 
vježbeničkom stažu, EuroPsy europskom certifikatu iz 
Komore koju kolege iz Slovenije planiraju osnovati. 

 

17. rujna 2018. godine 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan u Hrvatskoj liječničkoj komori 17. rujna 
s prvim dopredsjednikom / v.d. predsjednika HLK dr. sc. Krešimirom Luetićem na 

sastanku na kojem su prisustvovali i pravnica dviju komora Ivana Vlah i Mijo Karaula. Na sastanku je 
 komora u zdravstvu 

(KOKOZ), podršci HLK akciji Mjerenja raspoloženja, a upućen je i poziv na 26. godišnju konferenciju 
hrvatskih psihologa u Svetom Martinu na Muri. Dogovoren je sastanak zaposlenika Tajništva HPK sa 

Sastanak Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti, Zagreb, 

Hrvatkse psihološke komore, 12. rujna je održan sastanak 
Radne skupine za izradu Prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti na 

neki sporni članci vezani za definiranje psihološke 
djelatnosti,  posebnih dopusnica te organizaciju rada i ustroj  tijela Komore, 
kao i potrebu uvođenja delegatskog sustava kao načina donošenja odluka 

Andreja Bogdan. 

Sastanak sa predstavnicima Društva psihologa Slovenije, Zagreb,  

olovoza 2018. godine u 
, održan je sastanak s predstavnicima Društva 

Slovenije. Predavanje o projektu supervizirane prakse u Sloveniji 
financiran sredstvima iz Norveške održala je Anja Podlesek. U 
poslijepodnevnoj diskusiji razmijenjena su iskustva o studentskoj praksi i 
vježbeničkom stažu, EuroPsy europskom certifikatu iz psihologije, te radu 



Sastanak  sa strukovnim komorama

palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj,

medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
svih sudionika sastanka svaka pojedina 
kompetencija iz palijativne skrbi. 
predsjednica Stručnog razreda za palijativnu skrb HPK dr.sc. Lovorka Brajković.

Sastanak Radne skupine z

Sastanak R
branitelja u zdravstvenim ustanovama održan je 19.
Hrvatske psihološke komore. Na sastanku je sudjelovao dr.med. Herman 
Vukušić, spec.psihijatar i prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić koji su s  
psiholozima koji su u zdravstvenim ustanovama imenovani na liste 
stručnjaka za provođenje stručn
psihodijagnostičkim instrumentima i stručnim kriterijima  temeljem kojih  
će se za potrebe povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 
pisati Mišljenje psihologa o uzročno
tegoba sa sudjel
preporuke psiholozima dostavljene su nakon nekoliko dana. 

 

6. Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore

Šesti Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore održan 
2018. godine u 
koji su  uz predavanje izv. prof.dr.sc. Slavke Galić i radionice Nade Kegalj, 
psihologinje, mogli detaljno upoznati s primjenom GDPR
održao Danijel Antonić. O aktualnim temama u Komori govorila je predsjednica 
Andreja Bogdan.

sa strukovnim komorama u provedbi Nacionalnog programa razvoja 

palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj,  Zagreb,  11. srpnja

 Na sastanku održanom 11. srpnja Ministarstvu zdravstva, 
uvodno je iz Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u 
Republici Hrvatskoj 2017-2020. prikazan sadržaj aktivnosti 
su u nadležnosti strukovnih komora. Sukladno Nacionalnom 
programu, aktivnosti koje su u nadležnosti strukovnih komora 
odnose se na izradu nacionalnih normi, standarda, kriterija, 
protokola i smjernica u palijativnoj skrbi, izradu prijedloga 
standardizirane dokumentacije/obrazaca koji prate palijativnog 
bolesnika i njegovu obitelj od utvrđivanja potrebe za palijativnu 
skrb pa do završetka žalovanja te na 
standardiziranju programa edukacije  iz palijativne skrbi i 
provedbi edukacije članova palijativnog tima. Naglašena je 
važnost edukacije za članove palijativnog tima, a obavez
dodatna edukacija iz palijativne skrbi propisana je i u Pravilniku 
o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i 

tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Nakon uvodnog predstavljanja 
svih sudionika sastanka svaka pojedina strukovna komora izložila je tijek izrade kataloga 
kompetencija iz palijativne skrbi. U ime HPK na sastanku je nazočila predsjednica Andreja Bogdan 

za palijativnu skrb HPK dr.sc. Lovorka Brajković. 

 

Sastanak Radne skupine za izradu smjernica za stručnu procjenu branitelja
Zagreb, 19. lipnja 2018.  

astanak Radne skupine za izradu smjernica za stručnu procjenu 
branitelja u zdravstvenim ustanovama održan je 19. 
Hrvatske psihološke komore. Na sastanku je sudjelovao dr.med. Herman 
Vukušić, spec.psihijatar i prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić koji su s  
psiholozima koji su u zdravstvenim ustanovama imenovani na liste 
stručnjaka za provođenje stručne procjene raspravljali o 
psihodijagnostičkim instrumentima i stručnim kriterijima  temeljem kojih  
će se za potrebe povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 
pisati Mišljenje psihologa o uzročno-posljedičnoj povezanosti psihičkih 
tegoba sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta RH. Smjernice i 
preporuke psiholozima dostavljene su nakon nekoliko dana. 

6. Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore, Rijeka, 16. lipnja 2018.

Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore održan 
2018. godine u Rijeci. Zanimljiv program privukao je oko 80 sudionika ovog susreta 
koji su  uz predavanje izv. prof.dr.sc. Slavke Galić i radionice Nade Kegalj, 
psihologinje, mogli detaljno upoznati s primjenom GDPR-a o čemu je 

žao Danijel Antonić. O aktualnim temama u Komori govorila je predsjednica 
Andreja Bogdan. 

Nacionalnog programa razvoja 

nja 2018. 

održanom 11. srpnja Ministarstvu zdravstva, 
iz Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u 

prikazan sadržaj aktivnosti koje 
su u nadležnosti strukovnih komora. Sukladno Nacionalnom 

u nadležnosti strukovnih komora 
odnose se na izradu nacionalnih normi, standarda, kriterija, 
protokola i smjernica u palijativnoj skrbi, izradu prijedloga 
standardizirane dokumentacije/obrazaca koji prate palijativnog 

vanja potrebe za palijativnu 
skrb pa do završetka žalovanja te na sudjelovanje u 

programa edukacije  iz palijativne skrbi i 
provedbi edukacije članova palijativnog tima. Naglašena je 
važnost edukacije za članove palijativnog tima, a obavezna 
dodatna edukacija iz palijativne skrbi propisana je i u Pravilniku 
o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i 

Nakon uvodnog predstavljanja 
strukovna komora izložila je tijek izrade kataloga 

U ime HPK na sastanku je nazočila predsjednica Andreja Bogdan i 

za stručnu procjenu branitelja, 

za izradu smjernica za stručnu procjenu 
 lipnja u prostorijama 

Hrvatske psihološke komore. Na sastanku je sudjelovao dr.med. Herman 
Vukušić, spec.psihijatar i prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić koji su s  
psiholozima koji su u zdravstvenim ustanovama imenovani na liste 

e procjene raspravljali o 
psihodijagnostičkim instrumentima i stručnim kriterijima  temeljem kojih  
će se za potrebe povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 

posljedičnoj povezanosti psihičkih 
ovanjem u obrani suvereniteta RH. Smjernice i 

preporuke psiholozima dostavljene su nakon nekoliko dana.  

, 16. lipnja 2018. 

Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore održan je 16. lipnja 
. Zanimljiv program privukao je oko 80 sudionika ovog susreta 

koji su  uz predavanje izv. prof.dr.sc. Slavke Galić i radionice Nade Kegalj, 
a o čemu je predavanje 

žao Danijel Antonić. O aktualnim temama u Komori govorila je predsjednica 



Sudjelovanje u radu DP Virovitičko-podravske županije, Virovitica, 27. lipnja 2018. 

 

Na poziv predsjednice Društva psihologa Virovitičko-podravske županije Jasne Per 
Kožnjak predsjednica Komore Andreja Bogdan održala je kraće predavanje i 
predstavila rad HPK u posljednjih godinu dana te odgovarala na pitanja članova. 

 

 

Mediji i zdravstvo, Grožnjan, 29. lipnja 2018. 

 
 
Zdravstveni sustav i rizici zdravlja su glavne 
teme o kojima se u lipnju raspravljalo na 
simpoziju Mediji i zdravlje. Simpozij se održava 
u okviru Motovunske ljetne škole unapređenja 
zdravlja, koja ove godine upravo u Grožnjanu 
obilježava svoju 25. godišnjicu djelovanja. 
Misija Simpozija je unaprijediti komunikaciju 
između zdravstvenih djelatnika, zdravstvenih 
političara i medija. Ovogodišnje izdanje 
simpozija Mediji i zdravlje (29.06.-01.07.2018.) 
bilo je posvećeno aktualnim zdravstveno–
političkim izazovima i rizicima po zdravlje. 
U dijelu programa o zdravstvenom sustavu 
prezentirana je i raspravljana nova zakonska 
regulativa s izazovima i mogućnostima koje 
donosi. U drugom dijelu programa 
posvećenom rizicima zdravlja raspravljalo se o 

četiri vodeća rizična čimbenika zdravstvenog 
ponašanja, prehrambenim navikama i 
zdravstveno-ekološkom aspektu vode koju 
pijemo, tjelesnoj neaktivnosti i pretilosti, 
pretjeranoj konzumaciji alkohola te prevenciji 
pušenja kroz „harm reduction“ pristup. 
Program o zdravstvenoj komunikaciji donio je 
raspravu o nužnosti uspostavljanja 
partnerskog odnosa s pacijentima te 
prezentaciju o tome kako nove komunikacijske 
tehnologije i društvene mreže možemo 
koristiti u promociji zdravlja i zdravstvenih 
institucija. Uz predsjednicu HPK Andreju 
Bogdan, skupu je nazočila i zamjenica 
predsjednice HPK Gordana Kamenečki i 
zamjenica predsjednice Stručnog razreda za 
kliničku psihologiju HPK Inge Vlašić Cicvarić. 

  
  



Konferencija Udruge poslodavaca u zdravstvu

U svibnju je 
dominirale teme vezane uz analizu financijskog poslovanja HZZO
zdravstvenih ustanova; aktualnosti u poslovanju bolničkog sektora, 
zavoda za hitnu medicinu i poliklinika; utjecaj
poslovanje ljekarni i zavoda za javno zdravstvo;
zaštiti iz perspektive domova zdravlja, Ministarstva zdravstva i lokalne 
samouprave; e

– Europsku regulativu o zaštiti osobnih podataka.
Andreja Bogdan i članica Stručnog razreda

 

Hrvatska psihološka komora na Drugom regionalnom sajmu Otvoreni dani znanja, 

Sajamska linija imala je 70 izlagača, dvije interaktivne radionice, pet kratkih inspirativnih predavanja i 
HR panel. 

Kao partner manifestacije na sajmu je aktivno su
Hrvatska psihološka komora predstavljajući zainteresiranim 
psiholozima i drugim strukama uključenim u područje ljudskih 
resursa aktivnosti komore vezane uz psihologe vježbenike, 
obavljanja privatne prakse, te uporabe psihodijagnostičkih 
sredstava kroz pisani informativni materijal i direktnim 
odgovaranjem na upite. 
 

Javna rasprava o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, 

U Ministarstvu zdravstva 
novog Zakona o zdravstvenoj 
Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan te
predloženom regulativom prema kojoj su  klinički psiholozi u čl. 155. navedeni 
kao zdravstveni radnici i drugim promjenama koje d

  

druge poslodavaca u zdravstvu, Opatija, 22-25.

U svibnju je u Opatiji održana Konferencija UPUZ-
dominirale teme vezane uz analizu financijskog poslovanja HZZO
zdravstvenih ustanova; aktualnosti u poslovanju bolničkog sektora, 
zavoda za hitnu medicinu i poliklinika; utjecaju primjene novih zakona na 
poslovanje ljekarni i zavoda za javno zdravstvo; novi Zakon o zdravstvenoj 
zaštiti iz perspektive domova zdravlja, Ministarstva zdravstva i lokalne 
samouprave; e-Zdravstva, telekardiologije, e-Registra lijekova te uz GDPR 

Europsku regulativu o zaštiti osobnih podataka. Na konferenciji je sudjelovala p
tručnog razreda za kliničku psihologiju dr.sc. Karin Kuljanić.

Hrvatska psihološka komora na Drugom regionalnom sajmu Otvoreni dani znanja, 
Zagreb, 10. svibnja 2018. 

U zagrebačkom Hotelu Antunović, 10. svibnja 
regionalni sajam trenerstva, coachinga, osobnog razvoja i poslovne 
edukacije 'Otvoreni dani znanja' u organizaciji Bagatin akademije i 
suradnji Poliklinike Bagatin i tvrtke Talentlyft. Sajam 
mjestu okupio trenere osobnog i profesionalnog razvoja, na kojem 
su poduzetnici, obrtnici, korporacije, ustanove i stručnjaci ljudskih 
potencijala imali mogućnosti upoznati trendove u edukaciji. 
Relevantne edukacijske ustanove predstavile su svoje usluge i 
programe koje zainteresirani mogu izabrati prema svojim 
potrebama, a sve radi izgradnje svojih djelatnika i društva znanja. 

Sajamska linija imala je 70 izlagača, dvije interaktivne radionice, pet kratkih inspirativnih predavanja i 

Kao partner manifestacije na sajmu je aktivno sudjelovala i 
Hrvatska psihološka komora predstavljajući zainteresiranim 
psiholozima i drugim strukama uključenim u područje ljudskih 
resursa aktivnosti komore vezane uz psihologe vježbenike, 
obavljanja privatne prakse, te uporabe psihodijagnostičkih 

va kroz pisani informativni materijal i direktnim 

Javna rasprava o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zagreb, 02. 

U Ministarstvu zdravstva 02. svibnja je održana javna rasprava o prijedlogu 
novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U raspravi je sudjelovala i predsjednica 
Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan te je pritom
predloženom regulativom prema kojoj su  klinički psiholozi u čl. 155. navedeni 
kao zdravstveni radnici i drugim promjenama koje donosi prijedlog novog ZZZ.

 

 

25. svibnja 2018. 

-a. Konferencijom su 
dominirale teme vezane uz analizu financijskog poslovanja HZZO-a i 
zdravstvenih ustanova; aktualnosti u poslovanju bolničkog sektora, 

primjene novih zakona na 
novi Zakon o zdravstvenoj 

zaštiti iz perspektive domova zdravlja, Ministarstva zdravstva i lokalne 
Registra lijekova te uz GDPR 

Na konferenciji je sudjelovala predsjednica HPK 
za kliničku psihologiju dr.sc. Karin Kuljanić. 

Hrvatska psihološka komora na Drugom regionalnom sajmu Otvoreni dani znanja, 

svibnja je održan drugi 
regionalni sajam trenerstva, coachinga, osobnog razvoja i poslovne 

u organizaciji Bagatin akademije i 
. Sajam je na jednome 

fesionalnog razvoja, na kojem 
su poduzetnici, obrtnici, korporacije, ustanove i stručnjaci ljudskih 
potencijala imali mogućnosti upoznati trendove u edukaciji. 
Relevantne edukacijske ustanove predstavile su svoje usluge i 

izabrati prema svojim 
potrebama, a sve radi izgradnje svojih djelatnika i društva znanja. 

Sajamska linija imala je 70 izlagača, dvije interaktivne radionice, pet kratkih inspirativnih predavanja i 

 svibnja 2018. 

održana javna rasprava o prijedlogu 
zaštiti. U raspravi je sudjelovala i predsjednica 

je pritom izrazila zadovoljstvo 
predloženom regulativom prema kojoj su  klinički psiholozi u čl. 155. navedeni 

onosi prijedlog novog ZZZ. 



Edukacija 'Upravljanje stresom na radnom mjestu',

U organizaciji Hrvatske psihološke komore i Stručnog razreda psihologa u medicini rada
zainteresirane članove Komore je
radnom mjestu' koju je vodila magistra psihologije Helena Koren, 
zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR)
međunarodnog i nacionalnog dana zaštite zdravlja na radu koji se obilježavao 28.04.2018. Edukacija 
je bodovana od strane HPK-a, za članove je bila 
besplatna, a u njoj je sudjelovalo 
polaznika. Polaznici edukacije su u materijalima  dobili 
edukativnu knjižicu koju je izdao HZZZSR pod nazivom 
'Izazov – stres na radu, Prevencijom psihosocijalnih 
rizika do zdravog radnog mjesta
sudjelovati u edukaciji, a imate interes za ovo 
područje ovu edukativnu knjižicu možete u 
elektronskom obliku skinuti s web stranice HZZZSR
www.hzzzsr.hr, u dijelu Psihosocijalni rizici. Na istoj 
stranici je objavljen i jedan upitnik za procjenu 
psihosocijalnih rizika koji je također slobodan za 
preuzimanje i primjenu. 

 

Sastanak  Kluba psihologa i HR stručnjaka,

najvećih uzročnika bolesti na radnom mjestu, a
procjeni World Health Organisati

3. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti

Dana 28. ožujka 2018. u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti
ovogodišnjih  aktivnosti vezanih uz Nacrt

 
 

ljanje stresom na radnom mjestu', Zagreb,  21. travnja 

U organizaciji Hrvatske psihološke komore i Stručnog razreda psihologa u medicini rada
je 21. travnja održana edukacija pod nazivom 'Upravljanje stresom na 

je vodila magistra psihologije Helena Koren, psihologinja zaposlena u Hrvatskom 
zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR). Edukacija je organizirana povodom  

nog i nacionalnog dana zaštite zdravlja na radu koji se obilježavao 28.04.2018. Edukacija 
a, za članove je bila 

besplatna, a u njoj je sudjelovalo sedamdesetak 
su u materijalima  dobili 

jižicu koju je izdao HZZZSR pod nazivom 
, Prevencijom psihosocijalnih 

rizika do zdravog radnog mjesta'. Svi koji niste mogli 
sudjelovati u edukaciji, a imate interes za ovo 
područje ovu edukativnu knjižicu možete u 

u skinuti s web stranice HZZZSR-a  
u dijelu Psihosocijalni rizici. Na istoj 

stranici je objavljen i jedan upitnik za procjenu 
psihosocijalnih rizika koji je također slobodan za 

Sastanak  Kluba psihologa i HR stručnjaka, Zagreb,  9. travnja 2018.

Na prvom sastanku Kluba psihologa i HR stručnjaka, 
održanom 09. travnja na Zagrebačkom velesajmu,
raspravljalo se o tome kako omogućiti izazovnu, 
razvojnu i balansiranu radnu okolinu u k
ljudi i stručnjaci pronaći sve potrebno za razvoj svoje 
karijere s obzirom da je intelektualni kapital 
najvažniji resurs u svijetu. Na sastanku kluba je u ime 
HPK sudjelovala Gordana Kamenečki
obraćanju fokus stavila na zdrav razvoj karijere te 
očuvanje  mentalnoga zdravlja na radnom mjestu, za 
što je potrebna sinergija struka jer stres je jedan od 

najvećih uzročnika bolesti na radnom mjestu, a depresija kao njegova česta posljedica,
procjeni World Health Organisationa, postaje zdravstveni problem broj jedan u svijetu. 

3. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti
Zagreb, 28. ožujka 2018. godine 

Dana 28. ožujka 2018. u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je treći 
sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti
ovogodišnjih  aktivnosti vezanih uz Nacrt. 

 

21. travnja 2018. 

U organizaciji Hrvatske psihološke komore i Stručnog razreda psihologa u medicini rada HPK, za sve 
Upravljanje stresom na 
zaposlena u Hrvatskom 
organizirana povodom  

nog i nacionalnog dana zaštite zdravlja na radu koji se obilježavao 28.04.2018. Edukacija 

9. travnja 2018. 

psihologa i HR stručnjaka, 
održanom 09. travnja na Zagrebačkom velesajmu, 
raspravljalo se o tome kako omogućiti izazovnu, 
razvojnu i balansiranu radnu okolinu u kojoj će mladi 
ljudi i stručnjaci pronaći sve potrebno za razvoj svoje 

intelektualni kapital danas 
Na sastanku kluba je u ime 

HPK sudjelovala Gordana Kamenečki koja je u svom 
zdrav razvoj karijere te 

očuvanje  mentalnoga zdravlja na radnom mjestu, za 
što je potrebna sinergija struka jer stres je jedan od 

depresija kao njegova česta posljedica, prema 
postaje zdravstveni problem broj jedan u svijetu.  

3. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti, 

politiku održan je treći 
sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti s najavom 



Psycho Film & Media Festival

 

4. hrvatska konferencija o superviziji

U organizaciji Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu od 
14. do 16. ožujka 2018. godine u Opatiji održana je 4. hrvatska konferencija o 
superviziji s glavnom temom 
konferenciji je u ime HPK sudjelovala predsjednica Andreja Bogdan
uvodno i pozdravila sudionike konferencije

 

35. i 36. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

35. izborna sjednica Skupštine održana je 03. 
ožujka 2018. u Zagrebu. S obzirom da je na 32. 
sjednici Skupštine Komore Gordana 
Kamenečki-Puclin izabrana za zamjenicu 
predsjednice Komore, njeno mjesto člana 
Upravnog odbora ostalo je nepopunjeno, te je 
proveden izbor za jednog člana/icu Upravnog 
odbora Komore i na njeno mjesto je izabran 
Anđelko Botica.  

36. redovna sjednica Skupštine održana je 10. 
ožujka 2018. u Zagrebu, a na njoj su 
raspravljeni i  usvojeni: Izvješće Nadzornog 
odbora, Izvješće o radu za 20
Financijsko izvješće za 2017. godinu.

Imenovana je Lista stručnjaka u sastavu: Lidija 
Arambašić (klinička psihologija), Ivan Vračić 
(klinička psihologija), Iva Žegura (klinička 
psihologija), Renata Barić (sportska 

Psycho Film & Media Festival, Rijeka, 15.-16. ožujka 2018.

U organizaciji Društva psihologa Primorsko
županije, 15. i 16. ožujka 2018. godine održan je prvi 
Psycho Film & Media Festival (PFMF) u Hrvatskom 
kulturnom domu na Sušaku u Rijeci.  

PFMF je platforma za suradnju psihologa i medijskih 
stručnjaka, pokrenuta radi jačanja d
dvije profesije, te boljeg međusobnog razumijevanja i 
kvalitetnije suradnje. Na festivalu na kojem je sudjelovalo 
više od 120 sudionika, u ime HPK sudjelovala 
predsjednica Andreja Bogdan. 

4. hrvatska konferencija o superviziji, Opatija, 14.-16. ožujka 2018.

U organizaciji Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu od 
14. do 16. ožujka 2018. godine u Opatiji održana je 4. hrvatska konferencija o 
superviziji s glavnom temom 'Supervizija za suvremenu praksu'. Na 

renciji je u ime HPK sudjelovala predsjednica Andreja Bogdan koja je 
uvodno i pozdravila sudionike konferencije. 

35. i 36. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

35. izborna sjednica Skupštine održana je 03. 
ožujka 2018. u Zagrebu. S obzirom da je na 32. 
sjednici Skupštine Komore Gordana 

Puclin izabrana za zamjenicu 
predsjednice Komore, njeno mjesto člana 
Upravnog odbora ostalo je nepopunjeno, te je 

člana/icu Upravnog 
odbora Komore i na njeno mjesto je izabran 

36. redovna sjednica Skupštine održana je 10. 
ožujka 2018. u Zagrebu, a na njoj su 
raspravljeni i  usvojeni: Izvješće Nadzornog 
odbora, Izvješće o radu za 2017. godinu i 
Financijsko izvješće za 2017. godinu. 

Imenovana je Lista stručnjaka u sastavu: Lidija 
Arambašić (klinička psihologija), Ivan Vračić 
(klinička psihologija), Iva Žegura (klinička 
psihologija), Renata Barić (sportska 

psihologija), Ivana Delač (šk
Ingrid Cippico (vojna psihologija), Irena 
Pastuović-Terze (medicina rada), Zlata 
Matoković (medicina rada) i Daria Vuger 
Kovačić (palijativna skrb). 

Iz redova članova Liste stručnjaka imenovana 
su sljedeća Povjerenstva: Povjerenstvo za 
posebne dopusnice za obavljanje psihološke 
djelatnosti u medicini rada, u sastavu: Zlata 
Matoković, Irena Pastuović
Cippico, Ivan Vračić i Renata Barić, 
Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad 
psihologa u palijativnoj skrbi, u sastavu: Daria 
Vuger-Kovačić, Lidija Arambašić, Ivana Delač, 
Ingrid Cippico i Renata Barić te Povjerenstvo 
za posebne dopusnice za rad psihologa u 
području psihološke pripreme sportaša, u 
sastavu: Renata Barić, Iva Žegura, Ingrid 
Cippico, Ivana Delač i Daria Vuger 

 

16. ožujka 2018. 

psihologa Primorsko-goranske 
15. i 16. ožujka 2018. godine održan je prvi 

Psycho Film & Media Festival (PFMF) u Hrvatskom 
 

PFMF je platforma za suradnju psihologa i medijskih 
stručnjaka, pokrenuta radi jačanja dijaloga između ove 
dvije profesije, te boljeg međusobnog razumijevanja i 

na kojem je sudjelovalo 
u ime HPK sudjelovala je 

16. ožujka 2018. 

35. i 36. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore 

psihologija), Ivana Delač (školska psihologija), 
Ingrid Cippico (vojna psihologija), Irena 

Terze (medicina rada), Zlata 
Matoković (medicina rada) i Daria Vuger – 

 

Iz redova članova Liste stručnjaka imenovana 
Povjerenstva: Povjerenstvo za 

posebne dopusnice za obavljanje psihološke 
djelatnosti u medicini rada, u sastavu: Zlata 
Matoković, Irena Pastuović-Terze, Ingrid 
Cippico, Ivan Vračić i Renata Barić, 
Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad 

tivnoj skrbi, u sastavu: Daria 
Kovačić, Lidija Arambašić, Ivana Delač, 

Ingrid Cippico i Renata Barić te Povjerenstvo 
za posebne dopusnice za rad psihologa u 
području psihološke pripreme sportaša, u 
sastavu: Renata Barić, Iva Žegura, Ingrid 

vana Delač i Daria Vuger - Kovačić.



'Dobar dan, kako ste?'

Centralni događaj akcije Mjerenje raspoloženja održan je 
u subotu 24. veljače 2018. od 10 do 14 sati na Cvjetnom 
trgu u Zagrebu. Ovogodišnja akcija provedena je u 
suradnji s psiholozima iz Savjetovališta za promicanje 
mentalnog zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 
Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti  
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija 
Štampar, a u ime gradonačelnika Grada Zagreba akciju je 
podržao  i dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo.  

   

Zahvaljujemo se svim kolegicama i kolegama koji su se aktivno uključili u provođenje 

 

 

Proslava 15 godina rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 

suradnicima, veleposlanca Australije Elizabet Petrović, veleposlanik Indije Sandeep Kumar, rektor 
Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, rektor Zagrebačke kate
rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba svečano 
pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, saborski zastupnici, dekani Hrvoje Brkić i 
Snježana Sekušek Galešev, predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan, pomoćnici 
ministara, državni tajnici, pročelnici gradskih ureda, ravnatelji gradskih zdravstvenih i ostalih 
ustanova, uvažene kolegice i kolege, djeca i roditelji iz odbora Poliklinike.

'Dobar dan, kako ste?' – javna akcija Mjerenja raspoloženja

Tijekom 11. Tjedna psihologije, 
Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka 
komora, diljem Hrvatske provedena je javna akcija 
Mjerenje raspoloženja kojoj je cilj, osim prikupljanja 
podataka o raspoloženju stanovništva, javna 
dostupnost psihologa koji osim povr
emocionalnom stanju i raspoloženju pružaju i savjete 
koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života 
građana. 

Centralni događaj akcije Mjerenje raspoloženja održan je 
u subotu 24. veljače 2018. od 10 do 14 sati na Cvjetnom 

Ovogodišnja akcija provedena je u 
suradnji s psiholozima iz Savjetovališta za promicanje 
mentalnog zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 
Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti  
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija 

par, a u ime gradonačelnika Grada Zagreba akciju je 
podržao  i dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog 

Zahvaljujemo se svim kolegicama i kolegama koji su se aktivno uključili u provođenje 
Akcije Mjerenja raspoloženja 

Proslava 15 godina rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 
Zagreb, 06. veljače 2018. 

Svečanosti održanoj 06. veljače u 
HAZU-a u Zagrebu prisustvovali 
Predsjednice Republike Hrvatske Renata Margaretić 
Urlić, savjetnica predsjednice za društvene djelatnosti i 
mlade, izaslanik predsjednika Sabora Gordana 
Jandrokvića dr. Ivan Ćelić, izaslanik Predsjednika Vlade 
ministar zdravstva Milan Kujundžić i članovi Vlade: 
ministrica za demografiju, obitelj, mlade i soc
politiku Nada Murganić i ministar pravosuđa Dražen 
Bošnjaković, gradonačelnik Milan Bandić sa 

suradnicima, veleposlanca Australije Elizabet Petrović, veleposlanik Indije Sandeep Kumar, rektor 
Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, rektor Zagrebačke katedrale vlč. Josip Kuhtić
rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba svečano su obilježili i pozdravili
pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, saborski zastupnici, dekani Hrvoje Brkić i 

predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan, pomoćnici 
ministara, državni tajnici, pročelnici gradskih ureda, ravnatelji gradskih zdravstvenih i ostalih 
ustanova, uvažene kolegice i kolege, djeca i roditelji iz odbora Poliklinike. 

javna akcija Mjerenja raspoloženja 

 čiji su organizatori 
Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka 
komora, diljem Hrvatske provedena je javna akcija 
Mjerenje raspoloženja kojoj je cilj, osim prikupljanja 
podataka o raspoloženju stanovništva, javna 
dostupnost psihologa koji osim povratne informacije o 
emocionalnom stanju i raspoloženju pružaju i savjete 
koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života 

Zahvaljujemo se svim kolegicama i kolegama koji su se aktivno uključili u provođenje 

Proslava 15 godina rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 

 Preporodnoj dvorani 
prisustvovali su izaslanica 

Predsjednice Republike Hrvatske Renata Margaretić 
ić, savjetnica predsjednice za društvene djelatnosti i 

mlade, izaslanik predsjednika Sabora Gordana 
Jandrokvića dr. Ivan Ćelić, izaslanik Predsjednika Vlade 
ministar zdravstva Milan Kujundžić i članovi Vlade: 
ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku Nada Murganić i ministar pravosuđa Dražen 
Bošnjaković, gradonačelnik Milan Bandić sa 

suradnicima, veleposlanca Australije Elizabet Petrović, veleposlanik Indije Sandeep Kumar, rektor 
drale vlč. Josip Kuhtić. Petnaest godina 

su obilježili i pozdravili 
pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, saborski zastupnici, dekani Hrvoje Brkić i 

predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan, pomoćnici 
ministara, državni tajnici, pročelnici gradskih ureda, ravnatelji gradskih zdravstvenih i ostalih 



U emisiji
Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan
H
psi

 

 

Gostovanje u emisiji 
14.2.2018.

U radio emisiji Ordinacija predsjednica HPK Andreja Bogdan govorila je o 
rezultatima akcije HPK Mjerenje raspoloženja te aktualnim pitanjima 
vezanim za status psihologa u društvu.

 

Sastanak u Ministarstvu uprave vezano uz pristup sustavu e

Dana 11. siječnja 2018. u Ministarstvu uprave održan je sastanak vezan uz pristupanje Hrvatske 
psihološke komore sustavu e-Građani. HPK pripremila je sve potrebne dokumente, ali je zaključeno 
da su  većina postupaka koji se provode u HPK 
prilagođena. Daljnji postupci vezani su uz izradu web stranice HPK.

  

Hrvatska psihološka komora ugovorila posebne 
uvjete za svoje članove u Zagrebačkoj banci

Zagrebačka banka pripremila je posebnu 
obuhvaća sljedeće proizvode Banke:

•   stambene kredite (HRK i EUR)

•   gotovinske kredite (HRK i EUR)

•   transakcijske proizvode 

•   direktne kanale. 

O posebnim pogodnostima možete se informirati u letci
Komore. 

Gostovanje u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska
HTV, 12.veljače 2018.

U emisiji Hrvatske televizije 'Dobro jutro Hrvatska
Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan i zamjenic
Hrvatskog psihološkog društva Ljiljana Mikuš najavile su Tjedan
psihologije u Hrvatskoj i predstavili akciju Mjerenj

Gostovanje u emisiji 'Ordinacija' – Radio Sljeme, 
14.2.2018. 

U radio emisiji Ordinacija predsjednica HPK Andreja Bogdan govorila je o 
rezultatima akcije HPK Mjerenje raspoloženja te aktualnim pitanjima 
vezanim za status psihologa u društvu.  

Sastanak u Ministarstvu uprave vezano uz pristup sustavu e-Građani, 11. si

Dana 11. siječnja 2018. u Ministarstvu uprave održan je sastanak vezan uz pristupanje Hrvatske 
Građani. HPK pripremila je sve potrebne dokumente, ali je zaključeno 

da su  većina postupaka koji se provode u HPK upravni postupci za koju platforma e
prilagođena. Daljnji postupci vezani su uz izradu web stranice HPK. 

Hrvatska psihološka komora ugovorila posebne 
uvjete za svoje članove u Zagrebačkoj banci 

Zagrebačka banka pripremila je posebnu ponudu za članove Hrvatske psihološke komore, koja 
obuhvaća sljedeće proizvode Banke: 

•   stambene kredite (HRK i EUR) 

•   gotovinske kredite (HRK i EUR) 

O posebnim pogodnostima možete se informirati u letcima objavljenim na mrežnim stranicama 

Dobro jutro Hrvatska' – 
HTV, 12.veljače 2018. 

Dobro jutro Hrvatska', predsjednica 
zamjenica predsjednika 

rvatskog psihološkog društva Ljiljana Mikuš najavile su Tjedan 
Mjerenja raspoloženja. 

, 11. siječnja 2018. 

Dana 11. siječnja 2018. u Ministarstvu uprave održan je sastanak vezan uz pristupanje Hrvatske 
Građani. HPK pripremila je sve potrebne dokumente, ali je zaključeno 

upravni postupci za koju platforma e-građani još nije 

ponudu za članove Hrvatske psihološke komore, koja 

ma objavljenim na mrežnim stranicama 

 


