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8. Regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore 
 
U Srednjoj školi Krapina, 6. srpnja 2019. održan je 8. Regionalni susret članova Hrvatske psihološke 
komore. Više od 30 sudionika stručno se usavršavalo uz eminentne predavače. Dr.sc. Inge Vlašić 
Cicvarić koja je sudionike upoznala s utjecajem ekrana na psihosocijalni razvoj male djece, dr. med. 
Živko Mišević, spec. psihijatar podučio je o utjecaju  sredstava ovisnosti na razvoj mladih ljudi. 
Psihologinja Brankica Čavužić, prof. psih., predstavila je projekt prevencije suicida kod mladih koje 
provodi Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, a kroz predavanje i radionicu koje je održala 
Paulina Pavić, prof. psih., sudionici su upoznati sa upotrebom neurofeedbacka u tretmanu različitih 
psiholoških problema. 
Antun Pretković je ispred Hrvatske psihološke komore upoznao sudionike sa procesom usvajanja 
Zakona o psihološkoj djelatnosti. 
 
 

       
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tijekom trajanja REGIS-a članice i članovi Hrvatske psihološke komore mogli su kod djelatnika 
Tajništva Komore ažurirati svoje podatke i provjeriti stanje bodova. 
Skup su pozdravile i gošće Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije za društvena 
pitanja, te Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Ureda za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
Krapinsko-zagorske županije. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radni sastanak s predstavnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
 

 
 
Dana 14. lipnja 2019. u Hrvatskoj psihološkoj komori održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske 
agencije za civilno zrakoplovstvo. 
Komore zatražena stručna pomoć i savjet vezano uz standardizaciju postupanja u dijelu koji se 
odnosi na psihologijsku procjenu prilikom inicijalnog pregleda te pregleda za produljenje certifikata 
letačkog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, posebno vezano
mentalnog zdravlja, te oko definiranja nacionalnog standarda psihologijske evaluacije zrakoplovnog 
osoblja (pilota) – psihodijagnostička sredstva/metode za procjenu u ovisnosti od propisanih 
parametara, i oko definiranja potrebnog školovanja i posebne akreditacije psihologa za procjene 
zrakoplovnog osoblja (pilota) na nacionalnom nivou, nevezano uz Europsko udruženje zrakoplovne 
psihologije (EAAP). 
Također, od strane predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplov
Stručnog razreda za zrakoplovnu psihologiju zbog kompleksnosti i specifičnosti problematike 
zrakoplovne psihologije. 
 
 
Sastanak u Ministarstvu pravosuđa
 

 
Dana 6. lipnja 2019. u Ministarstvu pravosuđa održan je sastanak na 
sudskih vještaka i procjenitelja u sustav eKomunikacije. Aplikativni sustav za elektroničku 
komunikaciju s trgovačkim sudovima već je spreman, a odluka ministra da su stalni sudski vještaci i 
stalni sudski procjenitelji obvez
izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima.
U ime Hrvatske psihološke komore 
psihološke komore Gordana Kamenečki.
 
 
Tribine o vježbeničkom stažu HPK „
 
Povjerenstvo za psihologe vježbenike Hrvatske psihološke komore tijekom svibnja i lipnja 
organiziralo je tribine o vježbeničkom stažu za studente završnih godina studija psihologije kako bi ih 
upoznalo sa procedurom po kojoj treba postupati nakon diplome, 
psihološku komoru i obvezom prijave vježbeničkog staža, a kako bi se steklo pravo pristupanja 
polaganju psihološkog stručnog ispita.
Tribine su održane u Zagrebu 8. svi
lipnja 2019. 
Sve tribine su bile vrlo posjećene, a interes studenata za ovu važnu temu iznimno velik. Nakon tribina 
studenti su izjavili da im je cjelokupni postupak puno jasniji, kako sadrž
vesele nastavku svog stručnog osposobljavanja u sklopu vježbeničkog staža.

tavnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 

Dana 14. lipnja 2019. u Hrvatskoj psihološkoj komori održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske 
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Također, od strane predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo predloženo je osnivanje 
Stručnog razreda za zrakoplovnu psihologiju zbog kompleksnosti i specifičnosti problematike 

inistarstvu pravosuđa 

 

Dana 6. lipnja 2019. u Ministarstvu pravosuđa održan je sastanak na temu daljnjeg uvođenja stalnih 
sudskih vještaka i procjenitelja u sustav eKomunikacije. Aplikativni sustav za elektroničku 
komunikaciju s trgovačkim sudovima već je spreman, a odluka ministra da su stalni sudski vještaci i 
stalni sudski procjenitelji obvezni sudionici ove komunikacije uslijedit će nakon stupanja na snagu 

ravilnika o stalnim sudskim vještacima. 
Hrvatske psihološke komore sastanku je prisustvovala zamjenica predsjednice 

Gordana Kamenečki. 

Tribine o vježbeničkom stažu HPK „Što nakon faksa?!“ 

Povjerenstvo za psihologe vježbenike Hrvatske psihološke komore tijekom svibnja i lipnja 
organiziralo je tribine o vježbeničkom stažu za studente završnih godina studija psihologije kako bi ih 
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zatražena stručna pomoć i savjet vezano uz standardizaciju postupanja u dijelu koji se 
odnosi na psihologijsku procjenu prilikom inicijalnog pregleda te pregleda za produljenje certifikata 
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anja potrebnog školovanja i posebne akreditacije psihologa za procjene 
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Sve tribine su bile vrlo posjećene, a interes studenata za ovu važnu temu iznimno velik. Nakon tribina 
ajno, tako i formalno te da se 



 
 
Zagreb 

      
 
Rijeka 

     
 
Zadar 

    
 
Osijek 

 
 
 
 
 
 



Konferencija Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske 
 
14. i 15. svibnja 2019. u Opatiji održana je Konferencija Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske. 
Konferencija je okupila više od 400 sudionika te je tijekom dva dana obrađeno niz aktualnih i 
relevantnih tema posvećenih svim razinama zdravstvene zaštite. 
Na Konferenciji je sudjelovala predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan. 
 

  
 
 
 
XLIII. simpozij Hrvatske udruge za promicanje primaljstva „Primalja u zajednici“ 
 

 
 
Na 43. Simpoziju Hrvatske udruge za promicanje primaljstva koji se održao u Vukovaru, 10. svibnja 
2019. sudjelovala je predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan. Glavna tema skupa 
bila je „Primalja u zajednici“. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Javna tribina "To nisu samo ženske stvari" 
 
Povodom obilježavanja Svjetskog dana protiv raka jajnika Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 
„Sve za nju“ je uz podršku Hrvatskog društva za ginekološku onkologiju, Hrvatskog onkološkog 
društva, Hrvatskog društva za internističku onkologiju i Hrvatskog društva za ginekologiju i 
opstetriciju, pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, organizirala 8. svibnja 2019. javnu 
tribinu „To nisu samo ženske stvari“. 
Na Tribini su sudjelovali djelatnici Hrvatske psihološke komore Teuta Barušić, tajnik Komore i Antun 
Pretković. 
 

 
 
 
Sastanak Koordinacije predsjednika povjerenstava i stručnih razreda Hrvatske psihološke komore 
 
Dana 15. travnja 2019. održan je sastanak predsjednika povjerenstava i stručnih razreda Komore na 
kojem su razmotreni planovi aktivnosti u 2019. godinu, Zakon o općem upravnom postupku, Uredba 
o uredskom poslovanju te je naglašena potreba da svako povjerenstvo i stručni razred započne s 
promjenama, izmjenama i dopunama akata iz njihovog djelokruga i usklađivanjem istih s novim 
Zakonom o psihološkoj djelatnosti koji će biti donesen u 2019. godini.  
 
 
24. Dani Ramira i Zorana Bujasa i proslava 90. godišnjice Odsjeka za psihologiju u Zagrebu 
 
U Zagrebu je od 11. do 13. travnja 2019. godine, u organizaciji Odsjeka za psihologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu i suorganizaciji Hrvatskog psihološkog društva, održan međunarodni skup 24. 
Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije 
godine s ciljem razmjene spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja 
psihologije. 
 

 
 
12. travnja 2019., u okviru 24. Dana Ramira i Zorana Bujasa, održana je Svečana proslava 90. 
godišnjice Odsjeka za psihologiju, kao prvog znanstvenog studija psihologije na Sveučilištu u Zagrebu, 
u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Tom prilikom predstavljena je i monografija “Prilozi povijesti 
psihologije u Hrvatskoj”, urednika Vladimira Kolesarića, koja predstavlja šire aktivnosti hrvatskih 



psihologa kroz različita sadržajna područja, bilo u znanstvenom, bilo u profesionalnom ili stručnom 
radu. 
 

   
 
Na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa i proslavi 90. godišnjice Odsjeka za psihologiju u Zagrebu 
sudjelovala je predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan. 
 
 
38. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore 
 
U Zagrebu je 30. ožujka 2019. održana 38. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore, 
na kojoj je verificiran Zapisnik 37. Skupštine Hrvatske psihološke komore, raspravljeni su i usvojeni: 
Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće o radu za 2018. godinu i Financijsko izvješće za 2018. godinu. 
Skupština je primila na znanje izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog glasovanja članova 
Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Hrvatske psihološke komore. 
Provedeni su izbori za 1 člana/icu Suda časti prvog stupnja te je za člana Suda časti prvog stupnja 
izabran Mladen Mavar. 
 
 
1. kongres KOKOZ-a i 3. Kongres medicinskog prava 
 
U Rapcu je od 22. do 24. ožujka 2019. godine održan 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu 
(KOKOZ) i 3. hrvatski kongres medicinskog prava. Organizatori Kongresa su Pravni fakultet u Splitu i 
Hrvatska liječnička komora uz suorganizatore Hrvatsku komoru dentalne medicine, Hrvatsku 
ljekarničku komoru, Hrvatsku komoru primalja, Hrvatsku komoru fizioterapeuta, Hrvatsku komoru 
medicinskih biokemičara, Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika te Hrvatsku komoru medicinskih 
sestara.  
 

                
 
Prvoga dana predstavnici Komora su tijekom samostalnih izlaganja te na okruglom stolu iznijeli 
glavnu problematiku u zdravstvu, između ostalog, nedostatak zdravstvenih djelatnika; postupak 
priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija; status visokoobrazovanih medicinskih sestara kojima 



nisu priznata zvanja na radnom mjestu; implementaciju task shiftinga u sestrinstvu. Drugog dana 
kongresa na dnevnom redu bile su teme medicinskog prava; obrada propisa i sudske prakse vezane 
uz kaznenu odgovornost zdravstvenih djelatnika za počinjenu stručnu pogrešku; prava i obveze 
pacijenata; primjena GDPR uredbe. 
U radu kongresa sudjelovali su predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan i djelatnici 
Komore Ivana Vlah, Maja Lugar, Domagoj Kovačević i Antun Pretković. 
  
 
Hrvatska psihološka komora na obilježavanju Dana narcisa 23.3.2019. 
 
Predstavnica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore mr. spec. Iva Žegura sudjelovala je 
23.03.2019. u obilježavanju "Dana narcisa" kampanje posvećene povećanju javne svijesti o potrebi 
prevencije karcinoma dojke putem preventivnih pregleda te važnosti psihološkog savjetovanja i 
podrške oboljelim ženama i njihovim najbližima. Ovim putem Hrvatska psihološka komora želi 
zahvaliti kolegici Ljiljani Vukota na njezinom predanom radu u udruzi „Sve za nju“. 
 

 
 
 
Svečano obilježavanje 20 godina djelovanja Hrvatske udruge socijalnih pedagoga 
 

 
 
U Zagrebu je 20. ožujka 2019. održana svečanost obilježavanja 20 godina djelovanja Hrvatske udruge 
socijalnih pedagoga.  
Na svečanosti je sudjelovala zamjenica predsjednice Hrvatske psihološke komore Gordana 
Kamenečki. 
 
 
Održan 8. PuP, Skup kluba studenata psihologije Feniks 
 
I ove godine, na Hrvatskim studijima u Zagrebu 14. i 15. ožujka održan je osmi po redu skup 
Psihologija u praksi (PuP) kojem je cilj predstaviti studentima psihologije, kao i svima koje zanima 
psihologija, iskustva psihologa u različitim područjima struke. Organizator je klub studenata 
psihologije Hrvatskih studija Feniks. Kroz predavanja, panele i radionice svoja područja rada 
prezentiralo je 24 stručnjaka. 



Kao predstavnica Hrvatske psihološke komore na skupu je sudjelovala i zamjenica predsjednice 
Hrvatske psihološke komore Gordana Kamenečki koja je zainteresirane studente upoznala sa 
važnošću reguliranja psihološke djelatnosti, pridržavanja Kodeksa etike i obavljanja vježbeničkog 
staža. 
 

 
 
Skup je održan u pozitivnoj i kreativnoj atmosferi, međusobnom druženju i suradnji. 
 

 
 
 
II. Psycho film & media festival u Rijeci 14.-15.03.2019. 
 
U organizaciji Društva psihologa Primorsko-goranske županije u Rijeci je održan je 14. i 15. ožujka 
2019. II. Psycho Film & Media Festival (PFMF). PFMP je i ove godine okupio više od stotinu sudionika, 
uglavnom psihologa, ali i medijskih i filmskih stručnjaka i novinara. 
Na skupu je sudjelovala predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan s predavanjem 
“Kako nam mediji mogu pomoći u promociji struke?“.  
 

     
 
 
Svečana dodjela godišnje Nagrade „VAM“ 
 
U Zagrebu je 9. ožujka održana svečana dodjela godišnje Nagrade „Vesna Andrijević Matovac“ za 
2018. godinu Udruge „Sve za nju“, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Gradske 
skupštine Grada Zagreba i Gradonačelnika Grada Zagreba. Vesna Andrijević Matovac inicirala je 
osnivanje Udruge žena oboljelih i liječenih od raka „Sve za nju“ i bila je njezina prva predsjednica, 
kao i jedna od pokretačica Centra za psihološku pomoć. Nagradom se naglašava važnost osobnog i 



pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, te kroz 
podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka dojke u javnosti. Nagrada je dodijeljena po osmi put, 
ovoga puta Ivani Ančić Antolović, profesorici biologije iz Gimnazije Daruvar. 
Na svečanosti je sudjelovala zamjenica predsjednice Hrvatske psihološke komore Gordana 
Kamenečki. 
 
 
Obilježavanje Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora 
 
U Varaždinu je 1. ožujka 2019. održana svečana sjednica obilježavanja Dana edukacijskih 
rehabilitatora, pod pokroviteljstvom Grada Varaždina. Svečanost je organizirao Savez edukacijskih 
rehabilitatora Hrvatske zajedno s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i 
Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora. Tom prigodom dodijeljene su nagrade i priznanja 
istaknutim stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijske teorije i prakse. 
U ime Hrvatske psihološke komore svečanosti je nazočila prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec. 
 

 
 
 
 
Akcija Mjerenja raspoloženja: Dobar dan, kako ste? 
 
Povodom 12. Tjedna psihologije od 18. do 24. veljače 2019. diljem Hrvatske provedena je javna 
akcija Mjerenja raspoloženja „Dobar dan, kako ste?“. U akciju se uključilo četrdesetak psihologa iz 
Zagreba, Rijeke, Borova, Đakova, Metkovića, Siska, Petrinje, Virovitice, Karlovca, Biograda na moru, 
Zaprešića, Sesveta, Dubrovnika, Zadra, Vukovara, Bilja, Knina, Jelse, Nove Gradiške, Krapine i 
Jastrebarskog. I drugih gradova u Hrvatskoj. 
Centralna akcija Mjerenja raspoloženja održana je u subotu 23. veljače 2019. na Cvjetnom trgu u 
Zagrebu. Zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama na sudjelovanju u akciji Mjerenje raspoloženja i 
poslanim upitnicima i fotografijama. Objavljujemo neke od njih: 
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Hrvatska psihološka komora na Psihošpanciru 2019. 
 
U  Čakovcu je 15. i 16. veljače 2019. održan Psihošpancir na kojem su aktivno sudjelovali djelatnici 
Hrvatske psihološke komore. 
Predavanje „Što nakon diplome?“ održali su Antun Pretković i Domagoj Kovačević, na kojem su 
studente psihologije upoznali s njihovim obvezama i pravima vezano uz članstvo u Hrvatskoj 
psihološkoj komori. 
Predavanje Mjerenje raspoloženja „Dobar dan, kako ste?“ održala je Teuta Barušić, tajnik Komore, 
na kojem je prisutne upoznala s ciljevima akcije te je dala prikaz do sada prikupljenih rezultata o 
raspoloženju građana. 
 

 
 
 
Konferencija o zdravstvenom turizmu u Hrvatskoj "Health Spot Croatia - Hrvatska mjesto za 
zdravlje" 
 
U Zagrebu je 5. veljače 2019. održana Konferencija o zdravstvenom turizmu u Hrvatskoj "Health Spot 
Croatia - Hrvatska mjesto za zdravlje". Konferenciju je organizirala Turistička zajednica grada Zagreba 
i Hrvatska turistička zajednica pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva i 
Hrvatske gospodarske komore, uz podršku Grada Zagreba, na kojoj je sudjelovalo oko 200 sudionika i 
vrhunskih stručnjaka s područja medicine, wellnessa i turizma iz Hrvatske i svijeta. 
Na konferenciji su sudjelovale zamjenica predsjednice Hrvatske psihološke komore Gordana 
Kamenečki i tajnik Komore Teuta Barušić. 
 

 
 
 



 
 
 
 
63. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora 
 

 
 
Dana 24. siječnja 2019. održana je 63. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog 
sabora na kojoj su raspravljeni Konačni prijedlog Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Konačni 
prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, 
Prijedlog Zakona o psihološkoj djelatnosti i Prijedlog Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti. 
U radu sjednice je u ime Hrvatske psihološke komore sudjelovala predsjednica Hrvatske psihološke 
komore Andreja Bogdan. 


