
                          

PRAVILNIK O PSIHOLOZIMA VJEŽBENICIMA donesen na 12. sjednici Upravnog odbora od 29. 01. 2009. godine  

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA 
 
 
Na temelju članka 42. Zakona o psihološkoj djelatnosti ("Narodne novine broj 47/03.) i članka 17. 
Statuta Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Drniška 20, Upravni odbor je na svojoj 12. sjednici od 
29. 01. 2009.  godine donio  
 

PRAVILNIK 
O PSIHOLOZIMA VJEŽBENICIMA 

 
I. Opće odredbe 

 
Članak 1.  

 
Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način provođenja vježbeničkog staža psihologa, mentorstvo, 
način polaganja psihološkog stručnog ispita, te sadržaj i izgled vježbeničke knjižice i uvjerenja o 
položenom psihološkom stručnom ispitu. 
 
II. Vježbenički staž 

 
Članak 2.  

 
Vježbenički staž je rad pod nadzorom kojim se psiholog osposobljava za samostalan rad u okviru 
svoje struke.  
 
Vježbenički staž traje jednu godinu i obavlja se s punim radnim vremenom. 

 
Članak 3. 

 
Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se učlanjenjem u Hrvatsku psihološku komoru (u 
nastavku teksta: Komora) i upisom u imenik psihologa vježbenika.  
 
Pravo na upis u imenik psihologa vježbenika ima osoba koja ispunjava uvjete iz članka 5. i članka 
6. stavka 1. Zakona o psihološkoj djelatnosti. 

 
Članak 4. 

 
Psiholog vježbenik obavlja vježbenički staž zaključivanjem ugovora o radu ili ugovora o 
volonterstvu s poslodavcem koji obavlja psihološku djelatnost ili se u okviru svoje osnovne 
djelatnosti koristi i psihološkom djelatnošću. 
 
Ako psiholog volonter – vježbenik tijekom vježbeničkog staža zaključi ugovor o radu s istim ili 
drugim poslodavcem koji obavlja psihološku djelatnost nastavlja vježbenički staž kod tog 
poslodavca s time da mu se priznaje vježbenički staž koji je obavio kao volonter. 

 
Članak 5. 

 
Psiholog vježbenik dužan je najkasnije 8 dana prije početka obavljanja vježbeničkog staža dostaviti 
Komori obavijest o datumu početka obavljanja vježbeničkog staža. U obavijesti će navesti ime i 
prezime mentora te podatak o zaposlenju mentora, odnosno zatražiti od Komore da mu imenuje 
mentora. 
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Obavijesti je dužan priložiti presliku ugovora o radu ili ugovora o volonterstvu. 
 
Komora psihologu vježbeniku dostavlja Plan i program vježbeničkog staža. Ako predloženi mentor 
od psihologa vježbenika ne ispunjava uvjete utvrđene u ovom Pravilniku ili je psiholog vježbenik 
zatražio da mu Komora imenuje mentora, Komora će rješenjem imenovati mentora. 
 

Članak 6. 
 

Vježbenički staž obavlja se prema propisanom planu i programu. Planom se utvrđuju raspored 
pojedinih stručnih poslova koje će obavljati psiholog vježbenik. Programom se utvrđuju stručni 
poslovi kojima se psiholog vježbenik osposobljava za samostalan rad. 
 
Obavljanjem stručnih poslova prema Programu iz stavku 1. ovog članka psiholog vježbenik se 
educira kako se u praksi primjenjuje: psihološka dijagnostika i savjetodavni rad na svim područjima 
primijenjene psihologije, a također zavisno gdje provodi vježbenički staž upućuje se u specifične 
vještine u pojedinim područjima psihologije. 
 
Povjerenstvo za psihologe vježbenike donosi planove i programe vježbeničkog staža. 
 
Zbirka svih planova i programa čini Katalog planova i programa vježbeničkog staža koji potvrđuje 
Upravni odbor. 
 
Mentor može predložiti dopunu i izmjenu pojedinog plana i programa vježbeničkog staža, o čemu 
odluku donosi Povjerenstvo za psihologe vježbenike. 

 
Članak 7.  

 
Psihološki vježbenički staž provodi se pod nadzorom mentora i psihologa kojem je vježbenik 
psiholog po preporuci mentora upućen na obavljanje dijela vježbeničkog staža. 

 
Članak 8. 

 
Plan i program vježbeničkog staža koji je obavio psiholog vježbenik upisuje se u vježbeničku 
knjižicu.  
 
Mentor ovjerava u vježbeničkoj knjižici provođenje pojedinih dijelova programa. 
 
Psiholog vježbenik obvezan je za vrijeme staža izvršavati zadatke i obavljati poslove u skladu s 
planom i programom koji mu je odredio mentor. 
 
Izgled vježbeničke knjižice sastavni je dio ovog Pravilnika. 

 
Članak 9.  

 
Vježbenički staž se, u pravilu, obavlja bez prekida.  
 
Vježbenički staž može se prekinuti u slučaju  bolesti, porodiljskog dopusta i drugih opravdanih 
razloga. O razlogu prekida vježbeničkog staža psiholog vježbenik dužan je obavijestiti Komoru s 
zahtjevom za odobrenje prekida i produženja vježbeničkog staža. Zahtjevu se prilažu dokazi na 
temelju kojih se traži odobrenje prekida i produljenja staža. U tim slučajevima staž se produžava za 
onoliko vremena koliko je prekid trajao. 
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O prekidu vježbeničkog staža rješenje donosi predsjednik Komore. 
 
III. Povjerenstvo za psihologe vježbenike 

 
Članak 10. 

 
Povjerenstvo za psihologe vježbenike čini predsjednik Povjerenstva i četiri člana, a imenuje ih 
Upravni odbor. 
 
Predsjednik povjerenstva može na sastanke pozivati članove Komore stručnjake iz određenih 
područja. 
 
U Povjerenstvo se mogu imenovati psiholozi, članovi Komore, koji imaju najmanje 5 godina 
radnog iskustva i osnovnu dopusnicu. 
 
Povjerenstvo se imenuje na mandat od četiri godine. 

 
Članak 11. 

 
Povjerenstvo za psihologe vježbenike obavlja sljedeće poslove: 
1. provodi nadzor nad obavljanjem vježbeničkog staža,  
2. provodi evaluaciju rada mentora, 
3. izrađuje i donosi planove i programe vježbeničkog staža,  
4. donosi odluku o priznavanju vježbeničkog staža u inozemstvu,  
5. organizira edukaciju za obavljanje poslova mentora, 
6. može organizirati seminar za psihologe vježbenika u smislu stručne edukacije i pripreme za 

psihološki stručni ispit, 
7. obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i općim aktima Komore. 
 
IV. Mentori 

Članak 12. 
 

Mentor može biti psiholog koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva i osnovnu dopusnicu. 
 
Jedan mentor može istovremeno obavljati mentorstvo nad dva vježbenika 
 
Iznimno od stavka 2. ovog članka jedan mentor može istovremeno biti mentor najviše petorici 
vježbenika, ako se mentorstvo obavlja u području organizacijske psihologije. 
 
 
V. Psihološki stručni ispit 

 
Članak 13. 

 
Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholozi vježbenici obvezni su položiti psihološki stručni 
ispit. 
 

Članak 14.  
 

Psiholog vježbenik podnosi Komori prijavu za polaganje psihološkog stručnog ispita. Uz prijavu se 
obvezno prilaže uredno ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica.  
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Prijava se može podnijeti Komori najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije 
6 mjeseci nakon završenog vježbeničkog staža. 
 

Članak 15.  
 

Ukoliko je psiholog vježbenik ispunio sve uvjete predviđene ovim Pravilnikom, predsjednik 
Komore  izdaje rješenje o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja. 
 
Psihologu vježbeniku se rješenje dostavlja najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita. 

 
Članak 16. 

 
Ako je psiholog vježbenik spriječen iz opravdanog razloga pristupiti ispitu u zakazanom roku, 
dužan je pismeno obavijestiti Komoru i to najkasnije jedan dan prije održavanja ispita.  
 
Ukoliko psiholog vježbenik pravovremeno ne obavijesti Komoru ili je razlog odustanka 
neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio te ponovo snosi troškove ispita. 

 
Članak 17. 

 
Psihološki stručni ispit sastavljen je od općeg i stručnog dijela.  
 
Opći dio ispita polaže se pismeno.  
 
Stručni dio ispita polaže se usmeno. Ukoliko psiholog vježbenik ne zadovolji na pismenom testu, ne 
može pristupiti usmenom dijelu polaganja ispita.  
 
Opći dio ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:  
!. Zakon o psihološkoj djelatnosti,  
2. Kodeks etike psihološke djelatnosti. 
3. Ustav Republike Hrvatske, 
4. Zakon o radu. 
 
Područja psihološke djelatnosti odnosno predmeti stručnog dijela ispita: 
- psihološka dijagnostika – odnosno utvrđivanje psihičkih i psihomotoričkih svojstava i potencijala 
pojedinaca te psihosocijalnih karakteristika skupina i organizacija u svrhu objašnjavanja i 
predviđanja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelotvornosti ili poremećaja te planiranja i 
provođenja psiholoških tretmana, 

 
- savjetodavni rad – odnosno postupci namijenjeni zaštiti, održavanju i poboljšanju mentalnog 
zdravlja pojedinaca i skupina, te poboljšanju kvalitete života i rada, optimalnom iskorištavanju 
osobnih potencijala i poboljšanju skupne i organizacijske djelotvornosti, 
 
- osnove poznavanja područja ovisno o vrsti psihološke djelatnosti gdje je obavljan vježbenički staž,  
  kao što su primjerice područja: 
- kliničke psihologije, 
- zdravstvene psihologije,  
- penološke psihologije,  
- vojne psihologije,  
- pedagoške, predškolske i školske psihologije,  
- psihologije rada,  
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- psihologije športa,  
- psihologije socijalne skrbi,  
- psihologije profesionalne orijentacije, 
- psihologije medicine rada. 

 
Članak 18.  

 
Psiholozi vježbenici polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ispitno povjerenstvo imenuje 
rješenjem predsjednik Komore iz redova članova Povjerenstva za stručne ispite. 

 
Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana. 

 
 

Članak 19. 
 
Upravni odbor imenuje Povjerenstvo za stručne ispite.   
 
Za ispitivača može biti imenovan psiholog, član Komore, koji ima najmanje 5 godina radnog 
iskustva i osnovnu dopusnicu. 

 
Članak 20. 

 
Administrativne poslove ispitnog povjerenstva obavlja jedan od članova povjerenstva, koji je 
obvezan tijekom polaganja ispita voditi zapisnik. Sadržaj i izgled zapisnika sastavni je dio ovog 
Pravilnika. 

 
Članak 21.  

 
Opći uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se komisijski. Ocjena uspjeha je: položio ili nije položio. 

 
Članak 22. 

 
Psiholog vježbenik koji na ispitu nije zadovoljio može uz podnošenje zamolbe ponovo polagati ispit 
u slijedećem ispitnom roku.  

 
Članak 23.  

 
Predsjednik ispitnog povjerenstva izvješćuje po završenom ispitu psihologa vježbenika o općem 
uspjehu.  
 

Članak 24.  
 

Psihologu vježbeniku koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom psihološkom stručnom 
ispitu. Uvjerenje potpisuju Predsjednik Komore i predsjednik Ispitnog povjerenstva. 
 
Sadržaj i izgled uvjerenja o položenom psihološkom stručnom ispitu sastavni je dio ovog 
Pravilnika. 
 

Članak 25.  
 

Troškove stručnog ispita može snositi poslodavac psihologa vježbenika.  
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Ako poslodavac ne prihvati snositi troškove stručnog ispita snosi ih psiholog vježbenik. 
 

Članak 26. 
 

Ispitno povjerenstvo ima pravo na naknadu. Visinu naknade određuje Upravni odbor.  
 

Članak 27.  
 

Psiholozima se može vježbenički staž obavljen u inozemstvu priznati djelomično ili u cijelosti, ako 
plan i program obavljenog staža odgovara planu i programu propisanim ovim Pravilnikom.  
 
VI. Završne odredbe 

 
Članak 28.  

 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti: 
 
Pravilnik o psiholozima vježbenicima koji je donio Upravni odbor na svojoj 14. sjednici od 20. 
svibnja 2004. godine.  

 
Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o psiholozima vježbenicima koji je donio Upravni 
odbor na svojoj 42. sjednici od 11. veljače 2006. godine. 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o psiholozima vježbenicima koji je donio Upravni 
odbor na svojoj 1. sjednici od 28. ožujka  2008. godine. 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o psiholozima vježbenicima koji je donio Upravni 
odbor na svojoj 9. sjednici od 17. listopada  2008. godine. 
 
 

Članak 29. 
 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na web-stranici Komore i stupa na snagu 8 dana po objavi. 
 
 
Broj: 02-290/1-01-09. 
Zagreb, 29. siječnja 2009. 
 
 
         PREDSJEDNICA 
 HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE 
 
        dr. sc. Ljiljana Pačić - Turk 
 
 
 


