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ZA 2017. GODINU

U Zagrebu, 10.03.2018.
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UVOD

Izvještaj o radu Hrvatske psihološke komore za 2017. godinu donosi prikaz rada Skupštine,
Upravnog odbora, Etičkog odbora, službenice za informiranje, stručnih povjerenstava,
stručnih razreda te Tajništva Komore.
U izradi ovog Izvještaja sudjelovali su članovi Upravnog odbora, povjerenstava i stručnih
razreda Komore, kao i tajnik Komore, na čemu im se najsrdačnije zahvaljujem.
Svi izrazi koji se koriste u ovom Izvještaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Vijesti koje je Komora objavila u srpnju i prosincu 2017. godine, a sadrže izvješća o
sudjelovanju predstavnika Komore na sastancima, stručnim skupovima i svečanostima
sastavni su dio izvješća izdvojeni u posebne dokumente.
Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

KLASA: 001-02/18-03/01
URBROJ: 251-375/01-01-18-2
U Zagrebu, 10. ožujka 2018.

3

1. RAD SKUPŠTINE
Tijekom 2017. godine održane su tri sjednice Skupštine:
32. redovita sjednica Skupštine
13. svibnja 2017., Zagreb, Velika Dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9.

Raspravljeni su i usvojeni:
Izvješće Nadzornog odbora,
Izvješće o radu za 2016. godinu i
Financijsko izvješće za 2016. godinu.
Provedeni su izbori za predsjednika/cu Komore za razdoblje 2017. - 2021. te su izabrani
slijedeći kandidati:
za predsjednicu Komore Andreja Bogdan
za zamjenicu predsjednice Gordana Kamenečki-Puclin

33. svečana sjednica Skupštine
08. studenog 2017., Zadar, Hotel Donat, Majstora Radovana 7
Dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović Inge Vlašić - Cicvarić;
Dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Hrvoju Gligori, Ingrid
Cippico, Ljiljani Pačić-Turk, Marini Grubić, Vesni Vlahović Štetić, Lovorki Brajković,
Amiru Zuliću, Nadi Manci, Berislavu Živkoviću i Udruzi poslodavaca u zdravstvu

34. redovita sjednica Skupštine
09. prosinca 2017., Zagreb, Velika Dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9
Na sjednici je u ime ministra Ministarstva rada i mirovinskog sustava Marka Pavića Skupštini
su nazočile gospođa Damira Benc, dipl.jur., ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i gospođa Jasenka Sušec, dipl.soc.radnica,
pomoćnica ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju, te dr.sc.Anamarija Musa, Povjerenica
za informiranje.
Raspravljeni su i usvojeni:
Odluka o utvrđivanju postotka o preraspodjeli sredstava na stavkama financijskog
plana,
Odluke o značajnijim odstupanjima nastalih prihoda i rashoda usvojenog
financijskog plana,
Odluka o visini članarine za 2018. godinu,
Plan rada za 2018. godinu i
Financijski plan za 2018. godinu.
Provedeni su izbori za člana/icu Etičkog odbora Komore te je izabrana kandidatkinja Lovorka
Brajković.
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2. RAD UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor do svibnja 2017. godine, djeluje u sastavu:
Hrvoje Gligora (predsjednik, drugi mandat, mandatno razdoblje od 2013.-2017. godine),
Ingrid Cippico (zamjenica predsjednika, prvi mandat, mandatno razdoblje 2013.-2017.
godine),
Blanka Žic (predstavnica osnivača – Ministarstva socijalne politike i mladih, prvi mandat,
mandatno razdoblje 2013.-2017. godine),
Josip Lopižić (predstavnik osnivača – Hrvatskog psihološkog društva, treći mandat,
mandatno razdoblje 2013.-2017. godine),
Dubravka Svilar Blažinić (prvi mandat, mandatno razdoblje od 2016.do 2020.)
Gordana Kamenečki Puclin (prvi mandat, mandatno razdoblje 2016.-2020. godine),
Iva Žegura (drugi mandat, mandatno razdoblje 2016.-2020. godine).
Od svibnja 2017.godine Upravni odbor djeluje u sastavu:
Andreja Bogdan (predsjednica, prvi mandat, mandatno razdoblje od 2017.-2021. godine),
Gordana Kamenečki Puclin (zamjenica predsjednika, prvi mandat, mandatno razdoblje 2017.2021.. godine),
Blanka Žic (predstavnica osnivača – Ministarstva socijalne politike i mladih, prvi mandat,
mandatno razdoblje 2016.-2020. godine),
Josip Lopižić (predstavnik osnivača – Hrvatskog psihološkog društva, drugi mandat,
mandatno razdoblje 2016.-2020. godine),
Dubravka Svilar Blažinić (prvi mandat, mandatno razdoblje 2016.-2020. godine).
Iva Žegura (drugi mandat, mandatno razdoblje 2016.-2020. godine).
Tijekom 2017. godine, održano je 15 sjednica Upravnog odbora, od čega su 4 bile e-sjednice.
Upravni odbor Hrvatske psihološke komore tijekom 2017. godine održao je 15 sjednica i to
17.02., 20.03., 13.04., 08.06., 14.06., 07.07., 15.09., 29. 09., 13.10., 16.10., 17.10., 15.11.,
16.11., 24.11., 06.12. i 21.12.
Sjednice 20.03., 17.10., 16.11. i 06.12. održane su kao e-sjednice, sve ostale bile su redovne
sjednice.

11. sjednica UO, 17.02.2017.
Donesena je odluka o naknadama za 2017. godinu, te hodogram preseljenja u novi prostor.
Raspravljano je o pripremama za sjednicu Skupštine, te o dopisu Stručnog razreda psihologa
u medicini rada – izmjenama u programu edukacije za posebne dopusnice iz medicine rada i
dopisu istog razreda vezan uz rok čuvanja dokumentacije.

12. sjednica UO, 20.03.2017. (e-sjednica)
Donesena Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika Komore, te odluka o
odobrenju sredstava predstavniku HPK za sudjelovanje u radu Odbora za etiku pri EFPA-i.
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13. sjednica UO, 13.04.2017.
Na sjednici se raspravljalo o pripremama za 32. sjednicu Skupštine HPK, o stručnoj edukaciji
za psihologe u području sporta, o informaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od
11.04.2017. Članovi Upravnog odbora upoznati su s rezultatima Izborne Skupštine HPD-a od
01.04.2017. i potvrđivanje izabranog predsjednika HPD-a za člana Upravnog odbora HPK .

14. sjednica UO, 08.06.2017.
Na sjednici su prisutni i bivši predsjednik HPK Hrvoje Gligora i zamjenica predsjednika Inge
Cippico. Raspravljano je o pristiglim zahtjevima prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama i imenovanje novog službenika za informiranje, dopisu Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o inicijativi za izmjene i dopune Zakona o
psihološkoj djelatnosti. Hrvoje Gligora izvjestio je o Psysustavu koji je izrađen za potrebe
Komore kao prijedlog informatizacije Registra članova i vođenja javnih knjiga Komore, a do
sada nije predstavljen članovima Upravnog odbora i Skupštine i potrebi opremanja prostora
u koji se početkom godine preselio ured Komore. Također je raspravljano o anketi koju su o
administrativnim poslovima izradila dvojica članova HPK i podmirenju troškova za
sudjelovanje dvoje predstavnika HPK/HPD-a na 15. Europskom kongresu u Amsterdamu te o
sudjelovanju predstavnika Komore na simpoziju Mediji i zdravlje: Budućnost zdravstva.

15. sjednica UO, 14.06.2017.
Sjednica je održana zajedno s članovima Odbora za mlade, raspravljano je o problemima na
koje upozorava Odbor, načinu rada Odbora, kao i načinu komunikacije na društvenim
mrežama. Većina problema na koje upozoravaju mladi psiholozi poznata je predsjednici i
članovima Upravnog odbora, a rješavat će se u skladu s mogućnostima rada Tajništva,
Upravnog odbora i drugim obavezama. Raspravljane su i predložene izmjene i dopune
Pravilnika o stručnom nadzoru psihologa.

16. sjednica UO, 07.07.2017.
Na sjednici je analizirano polugodišnje financijsko izvješće, te razmatrana priprema
dokumentacije za primopredaju. Donesena je odluka o naknadama troškova korištenja
privatnog automobila u službene svrhe, usvojen Pravilnik o stručnom nadzoru, Pravilnik o
nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Suda časti i disciplinskom postupku pri Hrvatskoj
psihološkoj komori (pročišćeni tekst). Raspravljano je o priprema ispita za stjecanje posebne
dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada. Upravni odbor je raspravljao
o prijedlozima Odbora za mlade psihologe i člana HPK te donio odluku o postupanju prema
prioritetima. Podnesen je i usvojen izvještaj sa sastanka Radne skupine za izmjene i dopune
Zakona o psihološkoj djelatnosti, izvještaj sa sastanka s predstavnicima stručnih društava o
stvaranju sustava rane intervencije u djetinjstvu i o načinima dostizanja ciljeva planiranog
nacionalnog simpozija Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u
ranoj intervenciji u djetinjstvu, izvještaj sa simpozija Mediji i zdravlje 2017.: Budućnost
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zdravstva, Grožnjan, izvještaj sa promocije web stranice Put karijere, Institut dr. Ivo Pilar,
izvještaj s radionice Zaštita podataka u radnim odnosima, izvještaj s 14. znanstvene tribine
Značaj transfuzijske medicine u kliničkoj praksi, izvještaj s 1. Kongresa zdravstvenog turizma.
UO je raspravljao o inicijativi za izjavu o roditeljstvu istospolnih parova, i raspravljao i donio
odluke o nekoliko pojedinačnih upita i prijedloga i zahtjeva članova HPK. Također je
donesena odluka o narudžbi članskih iskaznica.

17. sjednica UO, 15.09.2017.
Na sjednici su donesene odluke objavi natječaja za članove Stručnih razreda HPK, objavi
natječaja za izbor člana/članice Upravnog odbora HPK, objavi natječaja za člana/članicu
Etičkog odbora, objavi natječaja za nagradu Snježana Biga Friganović, zahvalnice HPK.
Razmatrane su izmjene/dopune Pravilnika o financijskom poslovanju HPK, usvojen prijedlog
za učlanjenje HPK u Međunarodno povjerenstvo za testove (ITC) te prijevod ITC Guidelines
on Computer-Based and Internet Delivered Testing. Raspravljano je na koji način će HPK
sudjelovati u radu na 25. GKHP u Zadru, donesena odluka o održavanju Okruglog stola o
izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti. Donesena je odluka o otvaranju
javne rasprave o Zakonu o psihološkoj djelatnosti sa članovima HPK na mrežnoj stranici
Komore, podneseni izvještaji o radu Tajništva, evidenciji članarina i izvještaj o radu
službenice za informiranje te donesena odluka o naknadi za uloženi trud i rad službenice za
informiranje i isplati financijske potpore organizaciji 25.GKHP prema ranije donesenoj odluci
Skupštine. Razmatrano je još nekoliko pojedinačnih zamolbi, zahtjeva i upita.

18. sjednica UO, 29.09.2017.
Na sjednici predsjednica daje detaljno izvješće o uočenim propustima u financijskom
poslovanju i predlaže mjere za racionalizaciju financijskog poslovanja i usklađivanje
poslovanja sa zakonskim propisima koje su usvojene. U radu sjednice sudjeluju zaposlenice
Tajništva. Podneseno je i usvojeno izvješće sa sastanka u Ministarstvu za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku, prijedlog o osnivanju Radne skupine za izradu smjernica za
zdravstveni turizam i Radne skupine za stručni nadzor, te je donesena odluka o promjeni
člana u Povjerenstvu za stručno usavršavanje. Razmatrane su pojedinačne zamolbe, upiti
članova Komore.

19. sjednica UO HPK, 13.10.2017.
Na sjednici je podneseno izvješće o sastanku Radne skupine Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti održanog 09. listopada 2017. godine, usvojen
prijedlog naknade članovima Radne skupine HPK za izradu prijedloga izmjena i dopuna
Zakona o psihološkoj djelatnosti i nadopuna članova Radne skupine HPK za izradu Zakona o
psihološkoj djelatnosti, podneseno izvješće o financijskom poslovanju HPK od siječnja do
rujna 2017. godine. Otvorena je rasprava o Pravilniku o radu koji nije usklađen sa zakonskim
propisima i koji traži doradu, te je predstavljen prijedlog informatičkog rješenja Registra
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članova HPK koji je izrađen još u siječnju 2017. godine, te donesena odluka o nabavi
informatičke opreme za rad Tajništva u skladu s Planom rada za 2017. godinu, iz sredstava iz
prethodnih razdoblja. Donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa za upravnog pravnika, odluka o slanju opomena članovima koji
neuredno plaćaju/ne plaćaju članarinu. Razmatrani su Standardi rada psihologa u socijalnoj
skrbi, Pravilnik vraćen na doradu. Razmatrani su prijedlozi za dodjelu Nagrade „Snježana Biga
Friganović“ i Zahvalnica HPK.

20. sjednica UO, 16.-17.10.2017. (e-sjednica)
Donesena je odluka o raspisivanju izbora za člana/članicu Upravnog odbora i člana/članicu
Etičkog odbora i imenovani članovi Izbornog povjerenstva.

21. sjednica UO, 15.-16.11.2017. (e-sjednica)
Donesena je odluka o produljenju roka za prijavu na natječaj za Stručne razrede HPK.

22. sjednica UO, 24.11.2017.
Na sjednici je donesen i usvojen Financijski plan za 2018. godinu i Plan rada za 2018. godinu,
donesena odluka o opremanju prostora HPK u skladu s projektnom dokumentacijom i
financijskim mogućnostima. Raspravljano je o pripremama za 34. Skupštinu HPK-a,
podnešena su i izvješća s konferencije „Utjecaj sporta na psihofizičko zdravlje“ održane 27.
listopada 2017. i izvješće s 120 kongresa UPUZ-a održanog od 26. do 28. listopda 2017.
Upravni odbor je prihvatio ostavke Odbora za mlade psihologe HPK i izvješće o evaluaciji
prve edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u području pripreme
sportaša.

23. sjednica UO, 06.12.2017.
Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na 23. sjednici održanoj elektroničkim putem
06.12.2017. godine, na kojoj su razmatrane Žalbe koje su na kandidacijski postupak uputili
kolege Amir Zulić i Anđelko Botica, a uvažavajući kriterije Izbornog povjerenstva i nedostatan
vremenski rok za žalbeni postupak, donio odluke i prihvatio promjenu dnevnog reda 34.
Skupštine Hrvatske psihološke komore koja će se održati prema ranije utvrđenom datumu
09.12.2017. godine. Upravni odbor je također konstatirao da do 30. studenog nije pristigao
ni jedan protuprijedlog u pisanom obliku s obrazloženjem, kao ni nadopuna dnevnog
reda. Upravni odbor većinom glasova donio je sljedeće odluke:
1. Na 34. sjednici Skupštine HPK neće se provesti izbori za člana/članicu Upravnog
odbora Hrvatske psihološke komore
2. Izbori za člana/članicu Etičkog odbora bit će održani na 34. sjednici Skupštine
Hrvatske psihološke komore
3. Izbori za člana/članicu Upravnog odbora HPK održat će se u siječnju 2018. godine
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4. Natječaj za izbor člana/članice Upravnog odbora bit će raspisan od 11. prosinca 2017.
godine i trajat će do 11. siječnja 2018.godine
5. Kandidati za člana/članicu Upravnog odbora HPK koji su zadovoljili kriterije Izbornog
povjerenstva dužni su pri ponovljenom natječaju dostaviti popunjeni obrazac kojim
prihvaćaju kandidaturu za člana/članicu Upravnog odbora HPK

24. sjednica UO HPK, 15.12.2017.
Na sjednici su rezimirane primjedbe na 34. Skupštinu HPK održane 09. prosinca i doneseni
zaključci vezani za organizaciju narednih Skupština. Donesena je odluka o raspisivanju
natječaja za zapošljavanje pravnika.

25. sjednica UO, 21.12.2017.
Na sjednici su razmatrane pritužbe članova Skupštine na organizaciju 34. Skupštine HPK,
donesena odluka da se uočene nepravilnosti isprave. Donesena je odluka da se pošalje dopis
organizatorima skupova za koje je izvršen upis bodova, a nisu uplatili 5% od kotizacija (74
organizatora). Raspravljano je o potrebnim pripremnim radnjama koje je potrebno učiniti da
bi se od siječnja 2018. godine uvela analitička evidencija članarina, podneseno je izvješće
Tajništva o radu u prosincu. Svi postupci koje provodi Komora Tajništvo je oblikovalo u eobrasce i pripremilo prema zahtjevima Ministarstva uprave. Donesena je odluka o formiranju
stručnih razreda. Donesena je odluka o suradnji s Udrugom za promicanje istih mogućnosti,
kao i prihvaćena ponuda za čišćenje prostorija ureda Komore.
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3. RAD ETIČKOG ODBORA, SUDOVA ČASTI I. I II. STUPNJA I SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
ETIČKI ODBOR
U mandatnom razdoblju 2016.-2020. Do svibnja 2017. godine Etički odbor djeluje u sastavu:
Jasminka Despot Lučanin, predsjednica, Andreja Bogdan, zamjenica predsjednice, Željka
Čolović Rodik, Mirjana Pernar i Blanka Žic Grgat.
Nakon skupštine HPK u ožujku 2017. Andreja Bogdan izabrana je za predsjednicu HPK te je
istupila iz Etičkog odbora. Raspisan je natječaj za člana/članicu Etičkog odbora HPK. Članica
Mirjana Pernar nije prisustvovala ni jednom sastanku Etičkog odbora pa je u prosincu 2017.
Etički odbor HPK zaključio da su se stekli uvjeti za prestanak njezinog članstva zbog povrede
čl. 11. Poslovnika o radu Etičkog odbora HPK, te je potrebno ponovno raspisati natječaj za
izbor jednog člana/članicu Etičkog odbora.
Etičkog odbora HPK sastao se četiri puta u 2017. godini. Zaprimljeno je ukupno 22 pritužbe
na etičnost rada psihologa te je za sve pokrenu tuobičajeni postupak njihovog rješavanja. U
dva slučaja utvrđen je prekršaj Kodeksa etike HPK koji ima težinu disciplinskog djela te su
predmeti, sukladno čl. 15. Poslovnika o radu Etičkog odbora HPK, upućeni Sudu časti HPK
prvog reda kako bi procijenili težinu prekršaja i eventualno odredili sankciju. U jednom
slučaju, zbog neočitovanja na pritužbu, Etički odbor HPK uputio je predmet Upravnom
odboru HPK na daljnje postupanje. U dva je slučaja Etički odbor HPK zaključio da pritužba
nije predmet za Etički odbor HPK. U dva slučaja pošiljatelji pritužbe bili su anonimni, a u
jednom slučaju pritužba se odnosila na anonimnu psihologinju. U preostalim slučajevima
Etički odbor HPK je zaključio da nije bilo kršenja Kodeksa etike HPK.

SUD ČASTI KOMORE PRVOG STUPNJA
Sud časti prvog stupnja u mandatnom razdoblju 2012.-2016. djeluje u sastavu:
Amir Zulić, predsjednik, Ida Šintić Verem, zamjenica predsjednika, Andreja Brajša Žganec,
Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Jelena Mustapić.
U mandatnom razdoblju 2016.-2020. Sud časti prvog stupnja (konstituiran u lipnju 2017.)
djeluje u sastavu:
Marina Grubić, predsjednica, Andreja Brajša Žganec, zamjenica predsjednice, Ljiljana
Kaliterna Lipovčan, Ida Šintić Verem i Amir Zulić.

SUD ČASTI DRUGOG STUPNJA
U mandatnom razdoblju 2016.-2020. Sud časti drugog stupnja djeluje u sastavu:
Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Dalibor Mesić, Vesna Trut, Daria Vuger Kovačić.

10

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Odlukom Upravnog odbora HPK od 07.06.2017. dotadašnji službenik za informiranje, Hrvoje
Gligora, razriješen je dužnosti i na njegovo mjesto imenovana Dubravka Svilar Blažinić.
Tijekom 2017. obavljeni su slijedeći poslovi:
•
•

•
•

•

•

•

proučen Zakon o pravu na pristup informacijama i Izmjene i dopune Zakona o pravu
na pristup informacijama te Priručnik za službenike za informiranje
izvršene su radnje po zahtjevima podnositelja (12), uključujući odgovore na
podnesene zahtjeve kao i odgovore Povjerenici za informiranje na dopise, prigovore i
žalbe podnositelja
za pripadajuće podneske pribavljena su i posebna izvješća od strane
računovodstvenog servisa te izvršeni uvidi u administrativne i pravne akte HPK.
na traženje Povjerenice za informiranje popunjeni su Upitnik o ponovnoj uporabi
informacija i otvorenim podacima i Upitnik o usklađenosti postupanja tijela javne
vlasti sa zakonom o pravu na pristup informacijama
dopunjeni i usklađeni formati objavljenih informacija i pripadajućih poveznica na web
stranici HPK uz izradu i dostavu popisa elektroničkih usluga na internetskim
stranicama Komore
od strane Povjerenice za informiranje zaprimljeno je Analitičko izvješće o praćenju
provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na objavu
otvorenih podataka, odnosno informacija za ponovnu uporabu, po kojem HPK
udovoljava traženim kriterijima otvorenosti javnih tijela, uz napomenu da je potrebno
javno objaviti registar članova.
U toku su pripreme za rad po Uredbi o zaštiti osobnih podataka u skladu sa EU
Općom uredbom o zaštitu osobnih podataka

11

4. RAD STRUČNIH POVJERENSTAVA
POVJERENSTVO ZA OSNOVNE DOPUSNICE
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ingrid Cippico, predsjednica, Valerija
Hauptfeld i Daria Vuger Kovačić.
Povjerenstvo radi u istom sastavu od samog početka rada Hrvatske psihološke komore.
Povjerenstvo se tijekom 2017. sastalo 7 puta.
U 2017. godini Povjerenstvo je riješilo 404 zahtjeva (dio nije u brojčanim pokazateljima jer je
tražena dopuna zbog nedostatnog broja bodova i neplaćene članarine, suradnje s drugim
povjerenstvima i sl.).
Statistički pokazatelji su sljedeći:
• 2 zahtjeva za dodjelu Osnovne dopusnice.
• 266 zahtjeva članova je zadovoljilo kriterije za obnovu Osnovne dopusnice.
• 123 vježbenika/ce su položili stručni ispit i stekli uvjete za dodjelu Osnovne
dopusnice.
• 13 članova/ica je na vlastiti zahtjev isčlanjeno iz Komore
• broj zahtjeva za produljenjem i/ili dodjelom Osnovne dopusnice koji su odbijeni zbog
nedostatnog broja bodova i/ili zbog neredovitog plaćanja članarine nismo evidentirali
jer se neki predmeti ponavljaju pri svakom sastanku POD-a. Ukupan broj takvih
zahtjeva se ustalio na razini od cca 20-tak godišnje.
Navedeni statistički pokazatelji uključuju zbrojene podatke dobivene tijekom pojedinačnih
zasjedanja Povjerenstva (7) i odnose se na riješene (zaključene) predmete i zahtjeve. Dio
zahtjeva se vraća na Povjerenstvo nakon zatražene dopune ili nakon što podnesu dokaze o
zadovoljavanju kriterija zbog kojih im je zahtjev bio odbijen (plate članarinu, dostave
podatke o broju bodova, ili polože ispit za provjeru stručnosti). Na taj način je, naravno, broj
rješavanih predmeta veći od broja dodijeljenih i produljenih dopusnica (jedan te isti predmet
je nekoliko puta na sjednici Povjerenstva).
Preduvjeti za efikasniji rad Povjerenstva za osnovne dopusnice i usklađivanje postupanja
prema Zakonu o upravnom postupku potrebno je :
− podnositi zahtjeve za produljenjem dopusnice na vrijeme i u skladu s Pravilnikom o
izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica (provjeriti broj bodova i urednost
uplate članarina u Tajništvu prije podnošenja zahtjeva)
− napraviti izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju
dopusnica uskladiti postupanje Povjerenstva za dopusnice i rad Tajništva sa Zakonom
o upravnom postupku
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USPOREDNI PODATCI ZA RAZDOBLJE 2010. – 2017. g.
2010.

2011.

2012.

'13.

'14.

'15.

'16.

2017.

Broj sastanaka
POD

11

5

4

4

7

6

11

7

Broj rješavanih
predmeta

1000

500

330

340

473

329

826

404

Broj
dodijeljenih
Dopusnica

160

127

202

198

291

239

214

125

Broj
produljenih
Dopusnica

650

68

609

266

Odbijeni
zahtjevi

68

87

14

(11
nedostatn
i bdv.

(38
nedostatn
i bdv.

57 neplać.
članar.)

49 neplać.
članar.)

(podjed. br.
osoba
nedostat.
bdv. i
neplać.)

(bodovi,
članarina,
nepotpuna
dokumentacija i
sl.)

(4 čeka
dopuna)

214

74

72

153

(8 pol.
ispit
prov.str.)

Zahtjevi za
isčlanjenje

51

24

21

cca 20

cca 30

1

1

3
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POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR
U listopadu 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica. Za predsjednicu Povjerenstva
za stručni nadzor izabrana je Blanka Žic Grgat, a članice su Kamea Jaman i Gordana
Kuterovac Jagodić. Zaključeno je kako je povjerenstvo broji premalo članova i kako bi ga bilo
dobro proširiti kako bi pokrivao i druga područja struke.
Povjerenstvo je razmatralo način izrade stručnih kriterija, konzultiralo kriterije srodnih struka
i dogovorilo način daljnjeg rada.
U studenome 2017. godine održan je još jedan sastanak Povjerenstva. Povjerenstvo je
razmatralo o kandidatima za vršenje stručnog nadzora, vodeći računa o zastupljenosti svih
regija u državi.
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POVJERENSTVO ZA POSEBNE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U
MEDICINI RADA
U mandatu 2014.-2018. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Zlata Matoković, predsjednica, Tanja
Bitanga, Ingrid Cippico, Damir Lučanin i Ivan Vračić.
5. srpnja 2017. godine sastalo se povjerenstvo i vrednovalo završne ispite 8 kandidata koji su
2017. godine pohađali edukaciju te 4 kandidata koji su edukaciju pohađali i završili 2015.
godine. 9 kandidata je uspješno položilo edukaciju dok troje nije zadovoljilo rezultatom na
pismenom ispitu te nisu položili u tom ispitnom roku.
2. kolovoza 2017. godine bio je izvanredni rok za jednu kandidatkinju koja je edukaciju
završila 2015. godine, kada je uvjet bio položiti pismeni ispit koji je kandidatkinja uspješno
položila.
21.listopada 2017.godine sastalo se povjerenstvo i vrednovalo završne ispite 12 kandidata
koji su 2017.godine pohađali edukaciju. Svih 12 kandidata uspješno su položili završni ispit
(pismeni i umeni).
Povjerenstvo je razmatralo i nekoliko pojedinačnih slučajeva (dva odobrena, a u jednom nije
odobreno izdavanje dopusnice)

POVJERENSTVO ZA POSEBNE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U
PODRUČJU PSIHOLOGIJE SPORTA - PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTAŠA
U mandatu 2015.-2018. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Anđelko Botica, predsjednik, Ingrid
Cippico, Zlata Matoković, Zoran Sušanj i Ivan Vračić.
Povjerenstvo je u rujnu održalo jedan elektronski sastanak (putem e-maila).
Tijekom prosinca proveden je Ispit na kraju edukacije za stjecanje Posebne dopusnice, na koji
je izašlo svih 13 polaznika, o rezultatima ispita sačinjen je Zapisnik i arhiviran u Komori.

POVJERENSTVO ZA PSIHOLOGE VJEŽBENIKE
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Bernardica Franjić Nađ,
predsjednica, Nataša Jokić – Begić, Snježana Kovač, Tanja Pureta, Sanja Vučetić i Ivanka Živčić
Bećirević.
• Tijekom 2017. godine Povjerenstvo je održalo 10 sastanaka s na kojima je odobren
vježbenički staž za 228 psihologa vježbenika.
• Tijekom 2017. godine su održana 4 stručna ispita (ožujak, srpanj, rujan, prosinac) na
koje je u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu pristupilo ukupno 179 psihologa vježbenika
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• 7. veljače 2017. godine Upravnom odboru HPK upućen prijedlog od 27. siječnja 2017.
za razmatranje mogućnosti motiviranja mentora kroz nagrađivanje mentora za
izvrstan rad, odnosno, olakšice za mentore u područjima gdje su deficitarni
• 25. - 26. kolovoza 2017. godine, članice Povjerenstva, Ivanka Živčić Bećirević i
Bernardica Franjić-Nađ sudjelovale na 1. konferenciji o superviziranoj praksi
psihologa, održanoj u Ljubljani, na kojoj je Ivanka Živčić Bećirević, predsjednica
nacionalnog odbora za dodjelu EuroPsy u Hrvatskoj, izložila organizaciju supervizirane
prakse psihologa u Hrvatskoj (troškovi sudjelovanja za I. Živčić su pokriveni iz
norveškog projekta, a B. Franjić je sudjelovala na vlastiti trošak)
• Listopad 2017. - Tanja Pureta pripremila anketu za ispitivače o iskustvima provedbe
stručnih ispita i prijedlozima poboljšanja te obradila rezultate kao podlogu za
sastanak s ispitivačima
• Studeni 2017. – Nataša Jokić Begić pripremila izvješće o rezultatima evaluacije, tj.
sustava procjene kompetentnosti i uspješnosti mentora
• 29. studenog 2017. godine održan je sastanak Povjerenstva za psihologe vježbenike i
ispitivača na stručnim ispitima, na kojem je nazočila i predsjednica HPK, Andreja
Bogdan
• kontinuirano analiziramo podatke prikupljene evaluacijama
• u rad Povjerenstva je uvedena nova članica, Sanja Vučetić
• imenovani su novi mentori i ispitivači: Zlatka Mikić-Kozjak, Ana Boban, Valerija
Kanđera, Jasna Špoljarić, Đulijana Badurina-Sertić, Iva Zečević, Latinka Basara, Marina
Grubić, Mira Delač, Damira Vidović, Rajka Marković, Jelena Jelušić, Elvira Nimac

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH FORMALNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA
U mandatu 2013.-2017. Povjerenstvo djeluje u sastavu: doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija,
predsjednica, prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian i doc. dr. sc. Andrea Vranić.
U 2017. godiniPovjerenstvo je nastavilo s redovitim sastancima te ih je održano sedam na
kojima je obrađeno 30 predmeta. Povjerenstvu su na odobrenje stizale diplome stečene u
Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji. Slovačkoj, Italiji, Rusiji, Austriji te SAD-u. Pet diploma nije
priznato kao dostatne za priznavanje inozemnih formalnih kvalifikacija. U prošloj godini došlo
je i do promjene sastava Povjerenstva. Prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić prestala je biti
članicom.

POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Dubravka Svilar Blažinić,
predsjednica, Gordana Kamenečki Puclin, Ana Strahinja Ratković, Teuta Barušić, Hrvoje
Gligora.
Tijekom 2017. Povjerenstvo za stručno usavršavanje održalo je 13 sastanaka tijekom kojih su
vrednovane individualne prijave stručnog usavršavanja te prijave organizatora stručnih
usavršavanja psihologa. Ukupno je u 2017. godini bodovano 2.433 pojedinačne prijave
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stručnog usavršavanja i 528 prijava organizatora za različite oblike stručnog usavršavanja
psihologa sa urednom pratećom dokumentacijom.
Održano je 5 ispita za prijavu stručnosti za psihologe koji nisu ispunjavali kriterije obnove
dopusnice uslijed nedostatnog broja bodova potrebnih po kriteriju stručnog usavršavanja.
Započeto je sa radom na izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju, kako bi se postigla
prilagodba novim oblicima i načinima usavršavanja psihologa. Započeto je sa izradom novih
sadržaja za ispite provjere stručnosti psihologa.

POVJERENSTVO ZA PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ida Šintić Verem, predsjednica, Ingrid
Cippico, zamjenica predsjednice, Hrvoje Gligora, Kamea Jaman i Gordana Kuterovac Jagodić.
Održane su tri sjednice Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva. Na prvoj sjednici,
održanoj 21. ožujka, su konstituirani novi članovi Povjerenstva. Na drugoj sjednici, održanoj
31. svibnja, se raspravljalo o učlanjenju HPK u međunarodnu udrugu The International Test
Commission (ITC) te o prijevodu smjernica „ITC Guidelines on Computer-Based and Internet
Delivered Testing“. Na treću sjednicu, 25. listopada, su pozvani izdavači psihodijagnostičkih
sredstava s temom „Stanje i aktualnosti u izdavaštvu psihodijagnostičkih sredstava u
Hrvatskoj danas“. Također se razgovaralo o očekivanjima izdavača od HPK te o potrebama
članova HPK vezano za PDS i mogućnosti hrvatskih izdavača za odgovor na njih. Članovi
Povjerenstva su dogovore provodili i putem elektronske pošte te telefonski.
Kroz godinu su se, u kontinuitetu, rješavali upiti članova HPK vezano za psihodijagnostička
sredstva.
Izrađena je Anketa o PDS/PMI koja je primijenjena na godišnjoj konferenciji hrvatskih
psihologa te putem internetske mrežne stranice HPK u svrhu utvrđivanja stanja primjene
PDS/PMI kod članova HPK i ispitivanja potrebe za novima.

POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU
U 2017. nije bilo sjednica, ni zahtjeva za održavanjem sjednica.
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Margareta Mesić, Teuta Barušić i
Hrvoje Gligora.

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE STATUSA KLINIČKOG PSIHOLOGA
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ivan Vračić, predsjednik, Lidija
Arambašić, Marta Benko, Valerija Hauptfeld i Ana Majdančić.

16

Povjerenstvo je tijekom 2017. održalo ukupno 4 sastanka:
- tri redovita sastanka:
- jedan internetski (elektronski) sastanak.
Na navedenim sastancima Povjerenstvo je:
• donijelo pozitivno mišljenje tj. utvrdilo da 6 podnositelja zahtjeva ispunjavaju kriterije
za priznavanje statusa kliničkog psihologa
− 1 - uz ispunjavanje kriterija dodatne izobrazba iz područja kliničke psihologije
sukladno članku 11. - završen „Poslijediplomski specijalistički studij kliničke
psihologije“
− 5 - uz ispunjavanje kriterija dodatne izobrazba iz područja kliničke psihologije
sukladno članku 10. - drugi oblici dodatne izobrazbe iz područja kliničke psihologije,
najmanje 500 sati.
• donijelo jedno negativno mišljenje tj. utvrdilo da podnositelj zahtjeva ne ispunjavaju
kriterije za priznavanje statusa kliničkog psihologa.
Zaključno s 31.12.2017. (od početka rada povjerenstava za priznavanje statusa kliničkog
psihologa pozitivno je riješeno 152 zahtjeva i izdano isto toliko potvrdnica za priznavanje
statusa kliničkog psihologa.

POVJERENSTVO ZA PSIHOTERAPIJU
Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ivanka Živčić Bećirević, predsjednica, Irena Bezić, Andreja
Bogdan, Nataša Jokić-Begić, Margareta Mesić, Sanja Mršić Jurina, Mirjana Pernar i Zrinka
Rička Žauhar.
Tijekom 2017. godine nije bilo posebnih zahtjeva za priznavanjem ili bodovanjem pojedinih
psihoterapijskih edukacija. Povjerenstvo za psihoterapiju održalo je jedan sastanak na kojem
je razmatran prijedlog bodovanja psihoterapijskih edukacija, kao što je bilo planirano.
Naime, još je u siječnju 2016. godine upućen prijedlog Upravnom odboru da se organizira
sastanak s Povjerenstvom za stručno usavršavanje s ciljem nalaženja cjelovitog rješenja
problema bodovanja psihoterapijskih edukacija. Nakon što je ove godine Povjerenstvo za
stručno usavršavanje poslalo zahtjev da se dostave prijedlozi načina bodovanja
psihoterapijskih edukacija, upućena je molba svim organizatorima edukacija da pošalju
strukturu načina izvođenja edukacija s eventualnim prijedlogom bodovanja. Na održanom
sastanku su razmotreni pristigli prijedlozi te je zajednički prijedlog bodovanja upućen
Povjerenstvu za stručno usavršavanje.
Na mrežnim stranicama HPK koje se odnose na Povjerenstvo za psihoterapiju postavljeni su
osnovni podaci o psihoterapijskim edukacijama koje priznaje HPK.
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5. IZVJEŠTAJI O RADU STRUČNIH RAZREDA
STRUČNI RAZRED ZA PSIHOLOGIJU SPORTA
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Vesna Hude, predsjednica, Dalibor
Vukalović, zamjenik predsjednice, Amir Zulić, Renata Barić, Ksenija Bosnar, Anđelko Botica,
Ines Majnarić, Vedrana Radić Brajnov, Nataša Stefanovski i Ani Županović.
Stručni razred za psihologiju sporta sastao se četiri puta u 2017. godini (11.02., 26.03., 01.07.
i 14.10.), tri puta u Zagrebu i jednom u Zadru. Na sastancima Razreda bilo je između 6 i 9
članova. Nije bilo teškoća u radu Razreda.
Aktivnosti tijekom 2017.godine:
1. Razred se bavio provedbom Edukacije za posebnu dopusnicu iz psihologije sporta, te
sudjelovao u prijedlogu ispitnih pitanja za polaznike prve grupe edukanata. Ispit je
održan u prosincu 2017. i uspješno ga je položilo 11 kolega. U veljači 2018. položilo je
još dvoje kolega, tako da sada imamo 13 novih sportskih psihologa u RH.
2. Određeni su termini edukacija druge grupe kolega, od kojih su prva dva ciklusa i
provedena u 2017. godini. Predavači prvog ciklusa edukacije bili su:
Amir Zulić, Renata Barić, Anđelko Botica i Vesna Hude. Predavači drugog ciklusa bili
su: Nataša Stefanovski, Vedrana Radić Brajnov, Amir Zulić i Anđelko Botica.
Određeni su termini svih vikend edukacija, kao i završnog ispita koji će biti u prosincu
2018. godine za petnaestero novih kolega.
3. Ispit će se i za drugu grupu održati na isti način: prvi dio ispita su praktične vježbe koje
u obliku domaće zadaće pišu polaznici edukacije nakon svakog edukacijskog vikenda
u 1. Modulu (5 domaćih zadaća koje ocjenjuju edukatori), a drugi dio ispita provodi
Povjerenstvo za posebne dopusnice HPK, kao i prošle godine.
4. Stručni razred za psihologiju sporta raspravljao je o kriterijima i odredio nekoliko
kriterija produljivanja Posebne dopusnice iz psihologije sporta na svojoj zadnjoj
sjednici, održanoj 9.11.2017. u Zadru.
5. Predloženi su termini edukacije za period od siječnja do prosinca 2018. godine:
27. i 28. siječnja

Radić-Brajnov, Stefanovski, Majnarić, Hude

24. i 25. veljače.

Barić, Majnarić, Botica

24. i 25. ožujka

Barić, Vukalović, Botica

21. i 22. travnja

Barić, Majnarić, Botica

26. i 27. svibnja

Hude, Majnarić, Botica
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30.6. i 1.srpnja

Radić-Brajnov, Stefanovski, Botica

15. i 16. rujna

Radić-Brajnov, Stefanovski, Botica

20. i 21. listopada

Barić, Vukalović, Hude

24. i 25. studenog

Hude, Majnarić, Barić

15.12.2018.

ISPIT

STRUČNI RAZRED ZA KLINIČKU PSIHOLOGIJU
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Andreja Bogdan, predsjednica,
Gordana Kamenečki Puclin,zamjenica predsjednice, Lidija Arambašić, Marta Benko, Snježana
Bilać, Nataša Jokić Begić, Tomislav Majcan, Sanja Mršić Jurina, Inge Vlašić Cicvarić, Ivan
Vračić i Iva Žegura.
Tijekom siječnja i veljače 2017. godine Stručni razred za kliničku psihologiju organizirao je u
10. Tjednu psihologije akciju Mjerenja raspoloženja : Dobar dan, kako ste? koja se provela u
40 gradova u RH, a rezultati upitnika na uzorku od 5000 građana u dobi od 11 do 85 godina
objavljeni su u medijima.
U travnju 2017. godine akcija Mjerenje raspoloženja provodila se u okviru aktivnosti HZJZ
povodom Svjetskog dana zdravlja na Zrinjevcu u Zagrebu.
Razred je aktivno uključen u izradu izmjena i dopuna Zakona o psihološkoj djelatnosti
tijekom lipnja i srpnja 2017. godine, kao i u e-savjetovanju i izradi Prijedloga Zakona o
zdravstvenoj zaštiti tijekom srpnja i rujna 2017. godine.
U lipnju 2017. godine predstavnice SR sudjelovale su u radu skupa u Grožnjanu Mediji i
zdravstvo.
Stručni razred sudjelovao je u izradi smjernica pregleda branitelja iz Domovinskog rata
(studeni 2017.).
Kao i u protekloj godini, te kontinuirano tijekom mandata, Stručni razred za kliničku
psihologiju tijekom 2017. godine radio je na cilju poboljšanja statusa psihologa zaposlenih u
zdravstvu.
Prof. Nataša Jokić- Begić (članica Stručnog razreda) tijekom cijele godine jednom mjesečno
slala je na adrese različitih institucija (Ministarstvo zdravlja, Agencija za obrazovanje,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) važnih za rješavanje statusa psihologa u
zdravstvu i priznavanja Specijalizacije iz kliničke psihologije, dopis u kojem je elaboriran
sadržaj nastave na Specijalizaciji i koji omogućava polaznicima stjecanje specifičnih znanja, a
time i stvaranja kompetencija za obavljanje poslova kliničkog psihologa.
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Zaključno se može navesti da je Stručni razred za kliničku psihologiju tijekom 2017. g. bio
aktivan u realizaciji postavljenog plana, ali i dalje je prisutan problem neadekvatne suradnje
(odnosno volje za rješavanje problema psihologa u zdravstvu) nadležnih institucija.

STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Barica Urh, predsjednica, Sandra
Bušurelo Erak, zamjenica predsjednice, Ingrid Cippico, Vlasta Grizelj, Zlata Matoković, Irena
Pastuović Terze, Jasna Per Kožnjak i Zdeslava Udovičić.
Dana 13.01.2017. predstavnice Stručnog razreda su bile s na sastanku s ravnateljicom
HZZZSR-a dr. Marijom Zavalić, a tema sastanka je bila uloga psihologa u procjeni
psihosocijalnih rizika na radnom mjestu. Sastanku je prisustvovala i kolegica Helena Koren,
psihologinja zaposlena u HZZZSR-u s kojom je ostvarena vrlo dobra suradnja te je
dogovorena da kolegica Koren održi predavanje za članove Sekcije psihologa u medicini rada
s temom „Procjena psihosocijalnih rizika“.
• U suradnji sa Sekcijom psihologa u medicini rada i HZZZSR-om koji je ustupio prostor,
11.02.2017. organizirano je predavanje „Procjena psihosocijalnih rizika“ koje je
održala Helena Koren.
• Istog dana, 11.02.2017., održana je 1-2017.sjednica SR na kojoj je napravljen sadržaj i
raspored predavanja za edukaciju „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i
vještine“, a predložene izmjene su upućene na odobrenje UO HPK. Na sjednici je
podnesen izvještaj sa sastanka održanog u HZZZSR-u 13.01.2017.
• U mjesecu ožujku je sastavljen dopis za HZZO s prijedlogom nadopuna objavljene
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o
provođenju specifične zdravstvene zaštite (NN 26/17) u svezi odgovarajućeg odabira
postupaka psihologa u okviru specifične zdravstvene zaštite. Poslani prijedlozi u
potpunosti su usvojeni od strane HZZO-a.
• Članice razreda kao predavači sudjelovali u provođenju edukacije „Psiholog u
medicini rada-specifična znanja i vještine“, koja je u organizaciji HPD-a provedena
kroz tri vikenda u periodu od 12.-27.05.2017.
• Članice razreda su pripremile ispitna pitanja i odgovore za provođenje ispita za
stjecanje posebne dopusnice za područje medicine rada koji je u organizaciji HPK
proveden za kandidate koji su prošli prethodno navedenu edukaciju. Članica SR Zlata
Matoković sudjelovala je u provođenju ispita kako članica Povjerenstva za posebne
dopusnice.
• Dana 30.09.2017. održana 2-2017 sjednica SR na kojoj je predstavljena analiza
evaluacija edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“ te
ponovno razgovarano o prijedlozima organiziranja stručnog nadzora rada psihologa u
medicini rada.
• Nakon što je Državno sudbeno vijeće zatražilo psihološko testiranje sudaca sukladno
Pravilniku o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja(NN
29/2016) ukazano je da u pravilniku nisu uvrštene mjere, kontraindikacije i dr., što bi
predstavljalo kriterije u ocjeni sposobnosti sudaca. Stoga je DSV-u upućen Nacrt
pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu
provedbe psihološkog testiranja koji je već prethodno bio upućen DORH-a nakon
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zahtjeva psihološkog testiranja kandidata za DORH, što je od strane DORH-a odmah
usvojeno. Usvojene su i prijedlozi promjena Priloga 2 koji se odnosi na obrazac ocjene
nesposobnosti.
• Kroz cijelu godinu nastavljena je uspješna suradnja sa Sekcijom psihologa u medicini
rada HPD-a kao i s HZZZSR-om.
•

Odgovoreno je na niz upita članova HPK koji su se odnosili na rad psihologa u med. rada te na
informacije vezane za postupak stjecanja posebne dopusnice.

STRUČNI RAZRED ZA PREDŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Marina Vuko, predsjednica, Ksenija
Ranogajec Benaković, zamjenica predsjednice, Tamara Hubeny-Lučev, Kamea JamanČuveljak, Minja Jeić, Gordana Kuterovac Jagodić, Zvonimira Lojen, Zvjezdana Sindik i
Marijana Smerić Pecigoš.
Održana su 2 sastanka stručnog razreda u 2017.:
1. Dogovor o rješavanju nedoumica i pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u
radu predškolskih psihologa te o suradnji s nadležnim ustanovama i institucijama
a. Vrednovanje odgojno – obrazovnog rada odgojitelja
b. Način provođenja uvida u odgojno – obrazovni rad svakog odgojitelja, izrada
pisanih kriterija za praćenje i unaprjeđivanje kompletnog odgojno –
obrazovnog procesa, provođenje osvrta s odgojiteljima.
2. Stručno mišljene Stručnog razreda za predškolsku psihologiju o promjenama
odgojitelja u predškolskim ustanovama

STRUČNI RAZRED ZA ŠKOLSKU PSIHOLOGIJU
U mandatu 2013. - 2017.članovi razreda su Jadranka Žarković Pečenković – predsjednica,
Ana Boban Lipić - zamjenica predsjednice, Ana Ivaković, Snježana Kovač, Mihael Kozina, Iris
Marušić i Melanija Slaviček.
Razred za školsku psihologiju u 2017. godini bavio se praćenjem i unapređivanjem rada
školskih psihologa, radio na poboljšanju suradnje s drugim stručnim razredima, davao
stručna mišljenja iz područja školske psihologije kao npr. stručno mišljenje o kurikularnim
dokumentima iz područja rada psihologa u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

STRUČNI RAZRED ZA PENOLOŠKU PSIHOLOGIJU
U mandatu 2014.-2018. Stručni razred djeluje u sastavu: Jandre Šarić, predsjednik, Đulijana
Badurina Sertić, Smiljka Baranček, Bernardica Franjić-Nađ, Željka Knotek Maloić i Renata
Šoher.
Tijekom 2017. godine Stručni razred za penološku psihologije provodio je aktivnosti na:

21

-

analizi radnih mjesta na kojima rade psiholozi u penalnom sustavu i njihovoj
brojnosti u Upravi za zatvorski sustav i probaciju.
poticanju psihologa u penalnom sustavu na provođenju primijenjenih istraživanja i
njihovoj prezentaciji na Godišnjoj konferenciji psihologa,
popularizaciji rada psihologa u penalnom sustavu tijekom studentske prakse u
zatvorskom sustavu.

STRUČNI RAZRED ZA PALIJATIVNU SKRB
U mandatu 2014.-2018. Stručni razred djeluje u sastavu: Lovorka Brajković, predsjednica,
Josip Lopižić, zamjenik predsjednice, Ana Drnasin, Nika Medić i Daria Vuger Kovačić.
Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi je tijekom 2017. godine imao nekoliko važnih
zadataka vezanih za pravno-formalne okvire razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj. S obzirom
na to da u Povjerenstvu za palijativnu medicinu pri Ministarstvu zdravstvaaktivno sudjeluje
stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi HPK preko svoje predstavnice, stručni razred je
aktivno sudjelovao u izradi Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici
Hrvatskoj. Nacionalni program je usvojen na 61. sjednici Vlade Republike Hrvatske (listopad
2017). Nacionalnim planom se dodatno istaknula važnost psihološke podrške u palijativnoj
skrbi, naznačivši važnost i nužnost psihologa u palijativnom timu kao obaveznog člana tima.
Time su se stvorili i preduvjeti za pokretanje postupka promjene Pravilnika o minimalnim
uvjetima u pogledu prostora. Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi je aktivno uključen
u sve faze pripreme promjene Pravilnika.
Stručni razred je u okviru Povjerenstva za palijativnu medicinu pri Ministarstvu zdravstva
izradio prijedlog DTP postupaka psihologa u palijativnoj skrbi, započeo s izradom Strateškog
plana palijativne skrbi za hrvatske branitelje te s izradom edukacija za sve članove tima u
području palijativne skrbi.
Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi je odobrilo dvije
posebne dopusnice za rad.
Planirani sastanci stručnog razreda su održani u predviđenim terminima i to putem esastanaka, o čemu su se svi članovi već prethodno usuglasili kao prihvatljivim načinom
održavanja sastanaka radi dislociranosti članova stručnog razreda.
Tijekom 2017. godine održano je nekoliko poslijediplomskih tečajeva stalnog usavršavanja na
Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i
komunikacijske vještine (CEPAMET) – Osnove palijativne medicine (Zagreb, Zadar, Split), a
tečaj je jedan od uvjeta za stjecanje posebne dopusnice psihologa za rad u palijativnoj skrbi.
Stručni razred je obilježio Svjetski dan palijativne skrbi, održavši predavanje za građanstvo u
Zagrebačkom institutu za kulturu zdravlja u Zagrebu.
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STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U SOCIJALNOJ SKRBI
U mandatu 2014.-2018. Stručni razred djeluje u sastavu: Dubravka Svilar Blažinić,
predsjednica, Tončica Božić, Ljubica Hajnić, Vesna Orač, Jasna Špoljarić i Ljerka TuđaDružinec.
Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi tijekom 2017. održao tri redovna sastanka uz
pripadajuću redovnu elektronsku komunikaciju. Nastavljeno je sa izradom standarda rada za
psihologe u sustavu socijalne skrbi. Prijedlozi standarda prikupljeni su od strane psihologa u
sustavu. Dodatno su dobivena mišljenja o viđenju standarda rada za psihologe u sustavu,
vodeći računa o specifičnostima rada u različitim dijelovima sustava (Centrima za socijalnu
skrb, Obiteljskim centrima, ustanovama socijalne skrbi i sl.). Nacrt prijedloga dostavljen je
Upravnom odboru HPK, nakon čega su dobivene preporuke za dopunu prijedloga, što je u
tijeku.
Započete su aktivnosti za sudjelovanje u izradi zakonskih propisa (Zakon o socijalnoj skrbi,
Obiteljski zakon) te za podizanju kvalitete uvjeta, načina i educiranja psihologa u sustavu.

STRUČNI RAZRED ZA VOJNU PSIHOLOGIJU
U mandatu 2012.-2016. Stručni razred djeluje u sastavu: Dalibor Mesić, predsjednik, Goran
Tišlarić, Ingrid Cippico, Amalija Petrić, Suzana Rački, Vesna Trut i Ivan Vračić.
Aktivnost Stručnog razreda za vojnu psihologiju (SRzVP) se u 2017. godini,do rujna mjeseca kada je
raspisan natječaj za nove članove razreda, zbog povećanih obaveza članova na matičnim radnim
mjestima, odvijala kroz ad hoc e-mail korespondencije po pojedinim otvorenim pitanjima.

Psihološka struka u MO/OS RH je tijekom 2017. godine radila na unaprjeđenju internog
statusa psihologa zaposlenih u vojnom sustavu (uvođenje novih radnih mjesta gdje se za to
ukazala potreba, reaktiviranje standardnih poslova struke i uključivanje u „nove“ poslove
poput -u skladu s odrednicama nacionalne strategije prevencije - sudjelovanja u radu
interdisciplinarnih timova koji se bave slučajevima nasilja u obitelji).
Tijekom 2017. je nakon višegodišnje pripreme, aktivirana primjena NATO dokumenta „A
psychological Guide for Leaders Across the Deployment Cycle“ (original dostupan na web
stranicama NATO-a). Nastavilo se raditi na protustresnom psihološkom pristupu, ranije
prezentiranom na godišnjim konferencijama hrvatskih psihologa te u ostalim tradicionalnim
područjima djelovanja psihološke struke.
Bitna je informacija u ovom kontekstu, a rezultat je angažmana psihološke struke MO/OS RH
u kontinuiranom poboljšanju statusa, da se s tržišta rada u 2017. godini u djelatnu vojnu
službu primilo nekoliko magistara psihologije.
SRzVP je pružao organizacijsku podršku Sekciji za vojnu psihologiju u organizaciji sastanaka s
predavanjima. Tijekom godine je provedena izobrazba jedne skupine vojnih psihologa u
području psihološkog savjetovanja, a krajem godine je održana supervizija psihologa
provoditelja psiholoških kriznih intervencija.
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STRUČNI RAZRED ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Tanja Bitanga, predsjednica, Suzana
Svalina Balaš, zamjenica predsjednice, Silvija Ćelap, Mariza Javor i Bruno Jerončić.
Niz aktivnosti namijenjen je najširim skupinama korisnika, prvenstveno nezaposlenim
osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, poslodavcima i učenicima. Pristup uslugama
profesionalnog usmjeravanja temelji se na tzv. 'sustavu lijevka', odnosno polazi od toga da
najveći broj korisnika bude informiran putem samo-informiranja, web platforme eusmjeravanje, itd. Manji broj korisnika uključuje se u grupno savjetovanje, a najmanji broj
korisnika prolazi cjelokupni postupak psihološko-medicinske obrade. Aktivnosti
profesionalnog usmjeravanja pri tom su usklađene s Rezolucijama Vijeća Europske unije,
čime se naglašava njihova posrednička uloga između obrazovne ponude i potražnje na tržištu
rada, odnosno ishoda obrazovanja i zahtjeva tržišta rada.
Posebna pozornost posvećena je radu s osobama kojima je otežan pristup i snalaženje na
tržištu rada, a to su: učenici završnog razreda osnovne škole koji imaju dijgnosticirane
teškoće u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe
kojima prijeti socijalna isključenost. Osim aktivnosti profesionalnog savjetovanja,
omogućeno im je sudjelovanje u radionicama za razvoj vještina upravljanja karijerom, kao i u
radionicama psihološkog osnaživanja.
Nastavljena je kontinuirana suradnja sa psiholozima u osnovnim i srednjim školama,
liječnicima specijalistima školske medicine i specijalistima medicine rada, provodili edukacije
i informiranja o temama iz profesionalnog usmjeravanja i planiranja karijere. Suradnja se
odvijala i sa sveučilištima kroz smotre, tribine i radionice za podršku za razvoj karijere u
kojima su sudjelovali studenti pojedini fakulteta i visokih škola.
Stručni razred je aktivno sudjelovao u Tjednu cjeloživotnog učenja, Tjednu psihologije
(brojne radionice, predavanja i okrugli stolovi), kao i na Sajmu poslova gdje su prezentirane
sve usluge profesionalnog usmjeravanja.
Stručni razred razvija nove usluge i nastoji im definirati opseg te ih predstaviti potencijalnim
korisnicima. U svakodnevnom stručnom radu orijentira se prema 2. verziji „Standarda
kvalitete usluga profesionalnog usmjeravanja i selekcije u Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje“, dokumentu koji uključuje trenutne i planirane poslovne procese, usluge i
aktivnosti sukladno“ Akcijskom planu restrukturiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“.
Predlaže konkretna poboljšanja u provođenju standarda i izmjene u sadržaju tog dokumenta.
Suradnja s poslodavcima odvijala se kroz više postupaka selekcija za zapošljavanje, te kroz
prezentacije usluga i susrete na Sajmovima poslova, tematskim tribinama, okruglim
stolovima i radionicama, a sve u svrhu postizanja ravnoteže ponude i potražnje na tržištu
rada. U tu svrhu izrađene su i Preporuke za upisnu politiku koje su prihvaćene od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i od jedinica lokalne uprave prilikom planiranja
mreže škola i kriterija stipendiranja učenika i studenata.
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6. RAD ODBORA ZA MLADE PSIHOLOGE
U Odbor za mlade izabrani su Alina Grbac, Maja Povijač, Danijel Mišura, Dijana Zver, Eva
Jagić Vasilić, Tamara Milovanović i Nikolina Dubravac. Tijekom 2017. Godine održali su dva
sastanka i jedan sastanak s Upravnim odborom.
Članovi Odbora za mlade dali su ostavke (osim Dijane Zver) pa je Odbor za mlade u
navedenom sastavu prestao s radom.
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7. RAD TAJNIŠTVA KOMORE
Tajnišvo Komore je stručna služba Komore koja obavlja sve administrativne i stručne poslove
za tijela Komore, povjerenstva i stručne razrede (kroz organiziranje i koordiniranje sjednica,
pripremu materijala za sjednice, obradu zahtjeva te njihovo kasnije rješavanje prema
odlukama nadležnog tijela ili povjerenstva i slično), te sudjeluje u svim aktivnostima koje
provodi Komora, pa stoga izvješća o radu svakog pojedinog tijela, odnosno povjerenstva, već
sadrže i izvješće o radu Tajništva.
U Tajništvu u 2017. godini rade četiri zaposlenice s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme:
tajnik Komore Teuta Barušić, te tri administratorice Smiljana Patalen, Maja Lugar i Dragana
Svilar.
Za knjigovodstvene usluge i nadalje je angažirana je tvrtka Vodopromet d.o.o.,
računovotkinja Nada Manci, dok je za pravnu pomoć angažiran odvjetnik Berislav Živković.
Početkom godine Tajništvo se preselilo u novi poslovni prostor na adresi Selska cesta 90A u
Zagrebu.
Zastarjela računala zamijenjena su novima i u studenom 2017. godine nabavljena su nova
računala s programima.
Opremanje prostora također je provedeno tijekom prosinca 2017. godine (isporuka u
cijelosti u siječnju 2018. godine). Cjelovito idejno rješenje (projekt), dobavu, dostavu I
montažu realizirala je firma Primat iz Hrvatskog Leskovca. Opremljeno je 7 radnih jedinica,
namještaj za predavaonicu u kojoj se mogu odvijati predavanja, stručni ispiti i edukacije (do
25 osoba).
Opremanje Komore i nabava nove informatičke opreme realizirana je iz sredstva iz
prethodnih razdoblja, a u skladu s Planom rada za 2017. godinu.
Opremanje ureda Komore bio je preduvjet za zapošljavanje pravnika, a kako 4 djelatnice ne
stignu obaviti sve poslove u skladu s potrebama, tijekom studenog ostvareni su preuvjeti
(prikupljanje dokumentacije, imenovanje mentora, plan stručnog osposobljavanja bez
zasnivanja radnog odnosa) za provođenje SOR-a za upravnog tajnika. Od 26. veljače 2018.
godine u Tajništvu će na godinu dana raditi i dva upravna pravnika što će povećati ažurnost i
efikasnost rada Tajništva.
Promijenjeno je radno vrijeme Tajništva zbog potrebe veće dostupnosti članovima Komore.
Tijekom ponedjeljka i srijede Tajništvo radio d 8 do 20 sati. Krajem godine uvode se četiri
telefonske linije (umjesto jedne kao do sada), što bi trebalo povećati dostupnost djelatnica
Tajništva članovima.
Od rujna 2017. godine intezivno se radi na uređenju javnih knjiga i usklađivanja financijskog
poslovanja sa zakonskim propisima. U rujnu je članarinu plaćalo (stalno i povremeno) oko
1500 članova. Nakon opomena dio članova podmirio je zaostatke, a dio članova počeo je
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redovitije plaćati članarinu, pa krajem 2017. godine oko 1900 - 2000 članova Komore (od
3500) uredno podmiruje članarinu , na čemu im i ovom prilikom zahvaljujemo. Uvođenje
analitičke evidencije članova zahtijevalo je detaljniju pripremu podataka pa su članovi
zamoljeni za dostavu ažuriranih podataka. Do kraja 2017. godine ažurirani su podaci za
1300 članova. Zahvaljujemo svima na dostavljenim podacima. Postoji problem komunikacije
sa oko 700 članova koji nisu ažurirali promjenu svojih podataka pa s njima nije moguće
stupiti u kontakt.
Također je utvrđeno da oko 700 članova nema valjane osnovne dopusnice za samostalni rad,
zbog čega su pripremljene obavijesti članovima, kao i dopisi pročelnicima za društvene
djelatnosti županija.
Za postizanje veće efikasnosti Tajništva potrebno je provesti i izmjene gotovo svih
pravilnika kojima su definirani razni upravni I administrativni postupci koji su u nadležnosti
Komore (upis/ispis iz članstva Komore, upisi u imenike i uspisnike, vježbenički staž,
dopusnice, stručno usavršavanje i sl.). Dosadašnja praksa rješavanja zahtjeva gdje Tajništvo
treba obraditi svaki zahtjev, pa ga proslijediti nadležnom tijelu i tek nakon sjednice i
donošenja odluke nadležnog tijela rješavati, uzrokuje gomilanje zahtjeva i stvaranje
zaostataka koje je teško riješiti u kraćem vremenskom periodu, pogotovo kada istovremeno
radi nekoliko povjerenstava u kraćem vremenskom periodu. Također će se i Povjerenstva
morati sastajati u rokovima koji su propisani ZOUP, a ne kao do sada prema broju
zaprimljenih predmeta, što će zasigurno povećati i financijske troškove za naknade za tijela
Komore već u ovoj godini. Te troškove nije bilo moguće planirati za 2018. godinu zbog
nepoznatog sastava Povjerenstava, Stručnih razreda i Upravnog odbora.
Tajništvo je sudjelovalo u izradi Vijesti Komore koje su u dva navrata objavljene na
stranicama Komore i koje su sastavni dio ovog izvješća, ali zbog njegove opširnosti
objavljujemo ih kao zasebne dokumente.
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