
HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA 
 
 
Na temelju članka 17. i 34. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor je na svojoj 
37. sjednici od 02. travnja 2015. godine donio ovaj 

 
 
 

PRAVILNIK  
O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA  

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom o radu Povjerenstva za stručna pitanja uređuju se zadaće, sastav i 
poslovi Povjerenstva za stručna pitanja. 
 
Povjerenstvo za stručna pitanja ima zadaću da svojim stručnim stavom pomogne u 
rješavanju stručnih problema. 
 
Povjerenstvo za stručna pitanja obavlja sljedeće poslove: 

1. odgovara na prigovore korisnika usluga psihologa ako upućuju na moguću stručnu 
pogrešku psihologa, 

2. odgovara na pitanja članova Hrvatske psihološke komore vezana za stručna 
pitanja, 

3. savjetuje članove Hrvatske psihološke komore s ciljem poboljšanja kvalitete 
pruženih usluga, 

4. priprema i izrađuje standarde dobre stručne prakse, 
5. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj struke, 
6. vodi brigu o unaprjeđivanju vrsnoće stručnog djelovanja. 

 
Članak 2. 

 
Povjerenstvo za stručna pitanja surađuje s: 

1. tijelima Hrvatske psihološke komore: Upravnim odborom, Etičkim odborom, 
Sudom časti, 

2. stručnim razredima Hrvatske psihološke komore, 
3. pravnikom Hrvatske psihološke komore, 
4. stručnim povjerenstvima drugih komora. 

 
Članak 3. 

 
Povjerenstvo svojim stručnim doprinosom i objektivnim gledištem na problem doprinosi 
boljim stručnim rješenjima koja su  stručno i etički utemeljena. 
 
U slučaju neprimjerenog djelovanja psihologa Povjerenstvo za stručna pitanja može 
predložiti pokretanje postupka Etičkom odboru ili Sudu časti. 
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Članak 4. 
 
Povjerenstvo za stručna pitanja ima 5 članova (predsjednika i 4 člana) koje imenuje 
Upravni odbor Hrvatske psihološke komore iz redova psihologa koji imaju najmanje 10 
godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti. 
 
Članovi Povjerenstva su članovi Hrvatske psihološke komore.  
 
Povjerenstvo se imenuje na mandat od 4 godine. 
 
Povjerenstvo iz stavka 1. sastaje se prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje. 

 
 

Članak 5. 
 
Ovaj Pravilnik objavljuje se na web stranici Komore i stupa na snagu osam dana po objavi.  
 
 
KLASA: 011-02/15-01/03 
URBROJ: 251-375/01-02-15-2 
 
U Zagrebu, 02. travnja 2015. 
  
 
 

PREDSJEDNIK  
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE 

 
Hrvoje Gligora 

 


