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UVOD 

 
 

Izvještaj o radu Hrvatske psihološke komore za 2016. godinu donosi prikaz rada Skupštine, 
Upravnog odbora, Etičkog odbora, stručnih povjerenstava, stručnih razreda te Tajništva 
Komore. 
 
U izradi ovog Izvještaja sudjelovali su članovi Upravnog odbora i predsjednici 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. 
 
Hrvoje Gligora 
predsjednik Hrvatske psihološke komore 
 
 
 
 
 

KLASA: 001-02/17-03/01 
URBROJ: 251-375/01-01-17-2 
U Zagrebu, 13. svibnja 2017. 
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1. RAD SKUPŠTINE  

 
Tijekom 2016. godine održane su četiri sjednice Skupštine: 
 
28. redovita sjednica Skupštine 
30. travnja 2016., Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske 
vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4 
 

• Raspravljeni su i usvojeni: 

• Izvještaj Nadzornog odbora, 

• Izvještaj o radu za 2015. godinu, 

• Financijsko izvješće za 2015. godinu, 

• Odluka o visini članarine za 2016. godinu, 

• Plan rada za 2016. godinu i 

• Financijski plan za 2016. godinu. 
 
Provedeni su izbori za tijela Komore za razdoblje 2016. - 2020. te su izabrani slijedeći 
kandidati: 

• Upravni odbor: Gordana Kamenečki-Puclin, Dubravka Svilar Blažinić i Iva Žegura, 

• Nadzorni odbor: Daniel Antunović, Igor Kovač, Margareta Mesić, Martina Ožanić-Jukić 
i Violeta Vidaček-Hainš, 

• Etički odbor: Andreja Bogdan, Željka Čolović Rodik, Jasminka Despot Lučanin, Mirjana 
Pernar, Blanka Žic Grgat, 

• Sud časti prvog stupnja: Andreja Brajša Žganec, Marina Grubić, Ljiljana Kaliterna 
Lipovčan, Ida Šintić Verem i Amir Zulić, 

• Sud časti drugog stupnja: Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Dalibor Mesić, Vesna Trut 
i Daria Vuger Kovačić. 

 
29. izvanredna sjednica Skupštine 
09. srpnja 2016., Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 
 
Raspravljena je i usvojena odluka o kupnji poslovnog prostora na adresi Selska cesta 90A. 
 
30. svečana sjednica Skupštine 
09. studenog 2016., Opatija, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Viktora cara Emina 6 
 

• dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović Andreji Bogdan; 

• dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Gordani Kuterovac Jagodić, 
Sanji Mršić Jurina i Marini Vuko. 

 
31. redovita sjednica Skupštine 
17. prosinca 2016., Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske 
vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4 
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Raspravljeni su i usvojeni: 

• Odluka o visini članarine za 2017. godinu, 

• Plan rada za 2017. godinu, 

• Financijski plan za 2017. godinu, 

• Izmjena Statuta Hrvatske psihološke komore, 

• Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi i  

• Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u 
palijativnoj skrbi. 
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2. RAD UPRAVNOG ODBORA 

 
Upravni odbor do travnja 2016. 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, drugi mandat, 
mandatno razdoblje 2013.-2017. godine), 
Andreja Bogdan (drugi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine),  
Sanja Mršić Jurina (drugi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine), 
Iva Žegura (prvi mandat, mandatno razdoblje 2012.-2016. godine). 
 
Od travnja 2016. Upravni odbor 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, drugi mandat, 
mandatno razdoblje 2013.-2017. godine), 
Gordana Kamenečki Puclin (prvi 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 2016. godine, održano je 14 sjednica s izdvojenim zaključcima: 
 
47. sjednica održana 22. siječnja 2016. godine u Zagrebu: 
Raspravljene su pripreme za 28. Skupštinu HPK, te je zaključeno da će se od svih tijela, 
povjerenstava i stručnih razreda zatražiti izvještaje o radu i prijedloge eventualnih izmjena 
akata iz nadležnosti, a također zatražiti i prijedloge Plana rada za 2016. godinu. U Planu za 
2016. kao prioritete navesti rješavanje prostora Komore i informatizaciju sustava. U 
financijskom planu za 2016. godinu predvidjet će se financijska potpora za organizaciju 
konferencije za mlade psihologe PerspektivA, u iznosu od 3.000,00 kuna, i financijska 
potpora za organizaciju međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 37. STAR, u iznosu od 
5.000,00 kuna. 
 
Usvojene su Izmjene i dopune Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Suda 
časti i disciplinskom postupku pri HPK. 
Na reakcije prijedloga sistematizacije Odjela za psihologiju Klinike za psihijatriju Vrapče koji 
je izradila Iva Žegura, zaključeno je kako je pitanje sistematizacije stvar Klinike za psihijatriju, 
a ne Hrvatske psihološke komore, te da je svako nastupanje u ime HPK u tom slučaju 
bespredmetno. 
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Primljena je na znanje informacija Sanje Mršić Jurina o primjedbama psihologa KBC Zagreb 
vezano uz poslove organizacijske psihologije koji se dodjeljuju psiholozima u sustavu 
zdravstva. 
 
48. sjednica održana elektronskim putem u razdoblju od 26. do 29. veljače 2016. godine: 
Produljen je natječaj za izbor članova Nadzornog odbora, Etičkog odbora i Suda čast i II. 
stupnja zbog nedovoljnog broja prijava kandidata. 
 
49. sjednica održana 18. ožujka 2016. godine u Zagrebu: 
Zaključeno je da će se organizirati sastanak s ENIC/NARIC, Ministarstvom rada i mirovinskog 
sustava i Ministarstvom socijalne politike i mladih kao nadležnim ministarstvom, a da će se 
nakon toga donijeti Pravilnik o o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. 
 
50. sjednica održana 04. travnja 2016. godine u Zagrebu: 
Raspravljene su završne pripreme za 28. Skupštinu HPK, na kojoj će se uz standardne točke 
dnevnog reda izvještajnih skupština provesti i izbori za tijela Komore. 
 
Usvojen je tekst dopisa za Hrvatski olimpijski odbor i medije koji je predložio Stručni razred 
za psihologiju sporta. 
 
Predlaže se financijska potpora Udruzi studenata Feniks za organizaciju skupa Psihologija u 
praksi u iznosu od 3000 kuna, koja će se uvrstiti u financijski plan za 2016. 

Odbijen je zahtjev za prekategorizaciju CRD serije iz C u B kategoriju, uz obrazloženje da to 
instrument sa složenom interpretacijom. 
 
Vezano uz prijevod Smjernica o sigurnosti testova, ispita i drugih oblika procjene 
Međunarodnog povjerenstva za testove zaključeno je da će Komora podmiriti troškove, ali 
da ubuduće prije nego se dogovori i napravi prijevod nekog teksta, treba zatražiti/dostaviti 
predračun troškova – ne stvoriti obvezu u ime Komore, pa onda tražiti plaćanje. Prijevod je u 
konačnici plaćen od strane Naklade Slap.  
 
Dogovoreno je da će se Skupština održati u prostorima CEPAMET-a, Šalata 4, Zagreb. Kao 
datum održavanja predlaže se 23. ili 30.4., s početkom u 10 ili 12 sati (ovisno o HPD-u). 
 
01. sjednica održana 03. lipnja 2016. godine u Zagrebu: 
S članovima Stručnog razreda za školsku psihologiju i Stručnog razreda za predškolsku 
psihologiju raspravljena je nastala situacija oko Cjelovite kurikularne reforme obrazovanja. 
 
Donesena je Odluka o visini naknada za obavljanje funkcija u Komori za 2016. godinu: 

• za predsjednika Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno, 

• za zamjenika predsjednika Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna 
mjesečno, 

• za člana Upravnog odbora Komore utvrđuje se naknada u iznosu od 1000,00 kuna 
mjesečno 

• članovima Stručnih razreda Komore naknade će se određivati po odrađenom poslu 

• članovima Nadzornog odbora utvrđuje se fiksna naknada od 1000 kn godišnje 
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• predsjedniku Nadzornog odbora utvrđuje se fiksna naknada od 1500 kn godišnje 

• članovima Etičkog odbora utvrđuje se naknada od 200 kn po sastanku 

• predsjedniku Etičkog odbora utvrđuje se naknada od 400 kn po sastanku 

• članovima Sudova časti utvrđuje se naknada od 400 kn po sastanku 

• predsjednicima Sudova časti utvrđuje se naknada od 800 kn po sastanku 

• članovima povjerenstava Komore utvrđuje se naknada od 100 kn po sastanku 

• predsjednicima povjerenstava Komore utvrđuje se naknada od 200 kn po sastanku 

• članovima Povjerenstva za uvid utvrđuje se naknada od 200 kn po obavljenom uvidu u 
prostor za obavljanje privatne prakse 

• članovima Ispitnog povjerenstva za psihologe vježbenike utvrđuje se naknada u iznosu od 
50,00 kn po kandidatu za svakog člana povjerenstva 

• članovima Ispitnog povjerenstva za završni ispit za stjecanje posebne dopusnice u 
području medicine rada utvrđuje se naknada u iznosu od 70,00 kn po kandidatu za 
svakog člana povjerenstva 

 
Donesena je Odluka o naknadi za rad Izbornom povjerenstvu za izbore provedene u 2016. 
godini: 

• članovima Izbornog povjerenstva utvrđuju se naknade kako slijedi: Željki Kamenov i 
Leonidi Akrap Dautović u iznosu od 1000,00 kuna netto, Ivanu Vračiću i Zlatki Kozjak 
Mikić u iznosu od 500,00 kuna netto. 

 
Donesena je Odluka o naknadama putnih troškova članovima tijela i Stručnih razreda 
Komore i naknada kilometraže prijeđene u službene svrhe kod korištenja privatnog 
automobila u službene svrhe za 2016. godinu: 

• utvrđuje se naknada putnih troškova za sastanke tijela Komore, povjerenstava i stručnih 
razreda u iznosu od dvije jednosmjerne autobusne karte, 

• članu Upravnog odbora Josipu Lopižiću odobrava se plaćanje najpovoljnije avio-karte na 
relaciji Dubrovnik-Zagreb za dolaske na sjednice Upravnog odbora Komore, 

• utvrđuje se naknada kilometraže prijeđene u službene svrhe kod korištenja privatnog 
automobila u službene svrhe, u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru,  

• članovima tijela koja primaju naknadu dnevnice se ne isplaćuju, ali se priznaje cestarina 
kao i ostali troškovi odobreni od strane Upravnog odbora. 

 
Zaključeno je da će se raspisati poziv za članove novog sastava povjerenstava, i objaviti na 
web stranicama Komore do 30. lipnja 2016. 
 
Pronađen je adekvatan prostor u Sigma centru na Selskoj cesti 90A te je pribavljena ponuda 
za kupnju poslovnog prostora, a također su prikupljene i ponude Zagrebačke banke za 
dugoročni kredit za kupnju prostora. Radi realizacije ponude za kupnju poslovnog prostora i 
ponuda za dugoročni kredit potrebno je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine HPK.  
 
Željka Živković razriješena je dužnosti članice Ispitnog povjerenstva u Osijeku na vlastiti 
zahtjev, a imenovana je Biljana Mrdović Varevac. 
 
Gradskom uredu za zdravstvo Grada Zagreba uputit će se dopis sa zahtjevom za razrješenje 
Valerije Hauptfeld i imenovanje Ive Žegura kao predstavnice Hrvatske psihološke komore u 
Svjetu za zdravlje. 
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Operacionaliziran je Plan rada i aktivnosti za 2016. godinu. 
 
02. sjednica održana 20. lipnja 2016. godine u Zagrebu: 
Zaključeno je da će se izvanredna sjednica Skupštine vezano uz ponudu za kupnju poslovnog 
prostora i ponudu dugoročnog kredita Zagrebačke banke održati 09. srpnja 2016. godine u 
13 sati. Kao mjesto održavanja predložen je CEPAMET, ukoliko prostor bude raspoloživ. 
 
Donesena je Odlukau o vrijednosti boda osnovne plaće zaposlenih u Tajništvu Komore, u 
iznosu od 1,20. 
 
Donesena je odluka da se na radno mjesto administratora od 01. rujna 2016. zaposli Dragana 
Svilar. 
 
Predloženo je održavanje V. Regionalnog susreta članova HPK 10. rujna 2016.  
 
Vezano uz usmeni prijedlog HPD-a da se Ljiljani Mikuš i Josipu Lopižiću plati honorar za 
uređivanje časopisa „Psiholog“ u iznosu od po 3.000,00 kuna netto, zaključeno je da ne 
postoji planska osnova prema kojoj bi Komora mogla platiti uređivanje časopisa „Psiholog“ 
bez prethodno uređenih ugovornih odnosa i obaveza. 

 
S obzirom da se na aktualni natječaj za članove Stručnog razreda za organizacijsku 
psihologiju i psihologiju rada nije javio predviđeni broj kandidata, zaključeno je da se još 
jedan natječaj objavi u rujnu 2016. godine. 

 
Zaključeno je da će Komora kotizacije za sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji psihologa 
platiti za Blanku Žic Grgat, Dubravku Svilar Blažinić i Ingrid Cippico. 
 
03. sjednica održana 09. srpnja 2016. godine u Zagrebu: 
Nastavno na odluku Skupštine o kupnji prostora u Sigma centru, Selska cesta 90A, zaključeno 
je da će Teuta Barušić kontaktirati Zagrebačku banku radi zahtjeva za kredit.  

 
Vezano uz pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona opsihološkoj djelatnosti zaključeno 
je da će se prvo tražiti mišljenje povjerenstava i stručnih razreda. 

 
Zaključeno je da će se 5. Regionalni susret održati 10. rujna 2016. u Splitu, a tijekom 
listopada na Rabu. 
 
04. sjednica elektronskim putem u razdoblju od 01. do 05. rujna 2016. godine: 
Operacionalizirani su organizacijski elementi 5. Regionalnog susreta članova Hrvatske 
psihološke komore u Splitu 10. rujna 2016. 
 
05. sjednica održana 15. rujna 2016. godine u Zagrebu: 
U Povjerenstvo za osnovne dopusnice imenovani su Ingrid Cippico, Valerija Hauptfeld i Daria 
Vuger Kovačić. 
U Povjerenstvo za psihologe vježbenike imenovani su Sanja Vučetić, Snježana Kovač, 
Bernardica Franjić Nađ, Tanja Pureta i Nataša Jokić-Begić. 
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U Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva imenovani su Ingrid Cippico, Ida Šintić Verem i 
Hrvoje Gligora. 
U Povjerenstvo za stručno usavršavanje imenovani su Hrvoje Gligora, Dubravka Svilar 
Blažinić, Gordana Kamenečki Puclin, Ana-Strahinja Ratković i Teuta Barušić. 
U Povjerenstvo za privatnu praksu imenuju se Margareta Mesić i Hrvoje Gligora. 
U Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa po prijavi na natječaj imenovana je 
Valerija Hauptfeld, a prema prijedlogu Stručnog razreda za kliničku psihologiju imenovani su 
Ivan Vračić (predsjednik), Lidija Arambašić i Marta Benko. 
U Povjerenstvo za stručna pitanja imenovani su Marta Benko, Marina Gulin, Dubravka Svilar 
Blažinić, Andreja Bogdan i Iva Žegura. 
Poziv za prijavu kandidata za rad u povjerenstvima produljen je do 10. listopada 2016. za 
sljedeća povjerenstva: Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – 2 člana, Povjerenstvo za 
privatnu praksu – 1 član, Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa – 1 član, 
Povjerenstvo za stručni nadzor – 3 člana. 
 
Dogovorene su aktivnosti Komore na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Opatiji. 
Prijavljena je javna rasprava o Strategiji razvoja psihološke djelatnosti u Hrvatskoj 2017.-
2022. godine. Stručni razred za kliničku psihologiju pripremio je okrugli stol s temom 
'Kompetencije kliničkog psihologa u radu s djecom, adolescentima i odraslim osobama'. 
Natječaj za dodjelu Nagrade Snježana Biga Friganović i Zahvalnica Hrvatske psihološke 
komore za 2016. godinu raspisatn je s rokom dostave prijedloga do 10. listopada 2016. 
Dogovoreno je da će se Nagrada SBF i zahvalnice dodijeliti na svečanosti otvaranja 
konferencije. Zaključeno je da će se uplata donacije izvršiti 16. rujna 2016. Smještaj i prijevoz 
podmirit će se onim članovima UO kojima poslodavac ne podmiruje te troškove. 
 
Amir Zulić izvijestio je UO o trenutnim aktivnostima Stručnog razreda za sportsku psihologiju. 
Vezano uz probleme s tvrtkom Mentalni trening i kolegicom Anom Kotzmuth, zaključeno je 
da će Ingrid Cippico sastaviti dopis koji će se uputiti tvrtki Mentalni trening.  
 
06. sjednica održana 14. listopada 2016. godine u Zagrebu: 
Temeljem zaprimljenih prijava na produljeni natječaj za stručna povjerenstva Hrvatske 
psihološke komore u Povjerestvo za psihodijagnostička sredstva i u Povjerenstvo za stručni 
nadzor imenovana je Kamea Jaman. Zaključeno je da je do iduće sjednice Upravnog odbora 
potrebno pronaći još 1 člana Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva, 1 člana 
Povjerenstva za privatnu praksu, 1 člana Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog 
psihologa i 2 člana Povjerenstva za stručni nadzor. 
 
Nagrada Snježana Biga Friganović za 2016. godinu dodijeljena je Andreji Bogdan, a 
Zahvalnice HPK Marini Vuko, Gordani Kuterovac Jagodić i Sanji Mršić Jurina. 
 
Vezano uz prijavu da se u natječaju KB Dubrava u oglasu za posao psihologa navodi završeni 
Filozofski fakultet – odsjek za psihologiju zaključeno je da će se ravnatelju KB Dubrava uputiti 
dopis kojim će mu se skrenuti pozornost na činjenicu da je psihologiju moguće završiti i na 
drugim fakultetima. 
 
Vezano uz dopis Centra za socijalnu skrb Zagreb kojim je dostavljen popis psihologa i 
zatražena povratna informacija o tome jesu li zatražili učlanjenje u Komoru te je zatražen 
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savjet što kao poslodavac mogu poduzeti prema radnicima koji nisu podnijeli zahtjeve za 
učlanjenje, odnosno koji nemaju osnovnu dopusnicu zaključeno je da će se izvršiti provjera 
statusa svih navedenih psihologa te će se Centru dostaviti povratna informacija o istom. 
 
07. sjednica održana 14. listopada 2016. godine u Zagrebu: 
Raspravljene su pripreme za 29. skupštinu. Zaključeno je da će se Skupština HPK održati 17. 
prosinca 2016. u 12 sati u prostorima CEPAMET-a. S obzirom da Poslovnikom o radu nije 
propisan način dostave poziva na Skupštinu, zaključeno je da će se zbog racionalizacije 
troškova pozivi članovima distribuirati e-mailom. 
Razmotrene su pristigle zamolbe za donacije te su predloženi sljedeći iznosi: 
HPD za 10. tjedan psihologije – 7.000,00 kn, za 25. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa 
– 20.000,00 kn, Odsjek za psihologiju FFRi za Rijeku psihologije 2017. – 5.000,00 kn, Odsjek 
za psihologiju FFZg za Dane Ramira i Zorana Bujasa 2017. – 5.000,00 kn, Društvo psihologa 
Varaždin za Psihošpancir 2017. – 3.000,00 kn,  Udruga Perspektiva za 5. konferenciju 
PerspektivE 2017. – 3.000,00 kn i SPIRI za Regionalni susret studenata psihologije 3.000,00 
kn. Tražitelji donacije u 2017., koji su primili donaciju u 2016. temeljem sklopljenog Ugovora, 
a prema odredbama Ugovora nisu dostavili financijsko izvješće, nemaju pravo primiti isplatu 
u 2017. dok isto ne dostave. 
Vezano uz HPD-ovu zamolbu za financijsku potporu uređivanju časopisa Psiholog zaključeno 
je da  HPD treba specificirati sve troškove izdavanja i distribucije časopisa Psiholog te 
napraviti projekt i prijedlog ugovora o suradnji. 
 
U Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva imenovana je Gordana Kuterovac Jagodić, u 
Povjerenstvo za privatnu praksu imenovana je Teuta Barušić, u Povjerenstvo za priznavanje 
statusa kliničkog psihologa imenovana je Ana Majdančić, a u Povjerenstvo za stručni nadzor 
imenovane su Gordana Kuterovac Jagodić i Blanka Žic Grgat, čime su formirani novi sastavi 
svih povjerenstava. 
 
Vezano uz Edukaciju za posebne dopusnice iz psihologije sporta, rasprave s članovima 
Stručnog razreda za psihologiju sporta vođenih e-mailom, članovima UO dostavljen je 
prijedlog HPD-a da se povuče iz organizacije edukacije zaključeno je da će se izvođenje 
edukacije privremeno zaustaviti i da će se odgoditi 3. ciklus, o čemu će HPD obavijestiti 
polaznike. Nakon toga, organizirat će se zajednička sjednica Upravnog odbora Komore, 
organizatora edukacije i predavača 16. prosinca 2016. 
Od predavača na edukaciji će se tražiti da do 10. prosinca 2016. dostave cijeli kurikulum, 
odnosno sadržaj svih vikenda te materijale kako bi se članovi UO pripremili za sjednicu. 
 
Vezano uz prijedlog Pravilnika o stjecanju posebne dopusnice u palijativnoj skrbi zaključeno 
je da ga nije potrebno donositi jer je izdavanje svih dopusnica (osnovnih i posebih) već 
regulirano Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica. 
Upravni odbor suglasan je s nacrtom zahtjeva za izdavanje posebne dopusnice za rad 
psihologa u palijativnoj skrbi te su utvrđeni troškovi izdavanja posebne dopusnice u iznosu 
od 300,00 kuna. 
 
Podržana je odluka HPD-a da se novi ciklus edukacije za posebne dopusnice iz medicine rada 
održi u proljeće 2017. 
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Upravni odbor izviješten je o sastanku održanom 16. studenog 2016. u MDOMSP na temu 
priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi. 
 
Usvojen je novi tekst Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. 
 
Vezano uz financijsku potporu za međunarodne aktivnosti HPD-a (predstavnici u tijelima 
EFPA-e) zaključeno je da Josip Lopižić treba dostaviti konkretan prijedlog s procjenom 
troškova. 
 
Josipu Lopižiću odobreni su troškovi za sudjelovanja na EFPA Presidents Meetingu u Berlinu u 
prosincu 2016. u iznosu od cca 500,00€. 
 
08. sjednica održana elektronskim putem u razdoblju od 12. do 14. prosinca 2016. godine: 
Razmotrene su ponude 3 izvođača paketarskih i soboslikarsko-ličilačkih radova za prostor na 
adresi Selska cesta 90a: Baucolor u iznosu od 32.393,75 kuna, Dalip interijeri 27.975,00 kuna 
i Nikolina Perić j.d.o.o. u iznosu od 21.240,00 kn te je prihvaćena je ponuda od Nikolina Perić 
j.d.o.o. u iznosu od 21.240,00 kuna. 
 
09. sjednica održana 16. prosinca 2016. godine u Zagrebu: 
Sjednica je održana zajedno s predstavnicima organizatora i predavačima na edukaciji. 
Zaključeno je da će Hrvatsko psihološko društvo nastaviti provoditi edukaciju uvažavajući 
zajednički stav Stručnog razreda za psihologiju sporta HPK i Stručne sekcije za psihologiju 
sporta i tjelesnog vježbanja HPD-a. 
Dogovoreno je da će se sljedeći, 3. vikend prvog modula edukacije održati 14. i 15. siječnja 
2017. godine. 
 
10. sjednica održana elektronskim putem u razdoblju od 21. do 22. prosinca 2016. godine: 
Donesena je odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Komore s početkom provođenja 
izbornih radnji od 03. siječnja 2017., rokom za podnošenje kandidatura do 02. veljače 2017., 
rokom za objavu Liste kandidata na web-stranicama Komore najkasnije do 04. ožujka 2017. 
(30 dana) i rokom održavanja Skupštine na kojoj će se provesti izbori do 29. travnja 2017. 
godine. 
 
Imenovano je Izborno povjerenstvo u sastavu: Željka Kamenov, predsjednica, Leonida Akrap 
Dautović, članica, Ivan Vračić, član, Maja Gabelica Šupljika, zamjenica predsjednice, Snježana 
Kovač, zamjenica člana i Zlatka Kozjak Mikić, zamjenica člana. 
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3. RAD ETIČKOG ODBORA I SUDOVA ČASTI I. I II. STUPNJA 

 
ETIČKI ODBOR 
 
Etički odbor u mandatnom razdoblju 2012.-2016. djeluje u sastavu:  
Marina Grubić, predsjednica, Jasminka Despot Lučanin, zamjenica predsjednice, Jadranka 
Čačić Masnjak, Vesna Ivasović i Mirjana Pernar. 
 
U mandatnom razdoblju 2016.-2020. Etički odbor djeluje u sastavu: 
Jasminka Despot Lučanin, predsjednica, Andreja Bogdan, zamjenica predsjednice, Željka 
Čolović Rodik, Mirjana Pernar i Blanka Žic Grgat. 
 
Tijekom 2016. godine Etički odbor je održao dva sastanka u starom sastavu. 

Na prvom sastanku 3. veljače razmatralo se 5 novih predmeta koji su riješeni na slijedećem 

sastanku 25.4. Jedan od njih je upućen na razmatranje Upravnom odboru Komore, a jedan 

Sudu časti. 

Na drugom sastanku je započeto rješavanje jednog novog predmeta traženjem očitovanja 

uključenih stranaka. 

Etički odbor HPK u novom sazivu konstituiran je i sastao se samo jednom u 2016. godini, a to 
je bio 23. studeni 2016. 
 
Na svojoj prvoj sjednici 23. studenoga 2016. godine zaprimljeno je sedam pritužbi na etičnost 
rada psihologa te je pokrenut uobičajeni postupak njihovog rješavanja. 
 
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 djeluje u sastavu: 
Andreja Brajša Žganec, Marina Grubić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ida Šintić Verem i Amir 
Zulić. 
 
SUD ČASTI DRUGOG STUPNJA 
 
Sud časti drugog stupnja u mandatnom razdoblju 2012.-2016. djeluje u sastavu: 
Valerija Hauptfeld, predsjednica, Dalibor Mesić, zamjenik predsjednice, Biserka Jakšić, Damir 
Lučanin i Daria Vuger Kovačić. 
 
U mandatnom razdoblju 2016.-2020. Sud časti drugog stupnja djeluje u sastavu:  
Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Dalibor Mesić, Vesna Trut, Daria Vuger Kovačić. 
 



 14

4. RAD STRUČNIH POVJERENSTAVA 

 
POVJERENSTVO ZA OSNOVNE DOPUSNICE 
 
U mandatu 2012.-2016. te u madatu 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 bez 
većih problema, efikasno i uz veliku učinkovitost. Dinamika rada uvijek ovisi o količini 
zahtjeva za izdavanje osnovne dopusnice, s naglaskom na dodjelu dopusnica vježbenicima 
koji su položili stručni, kao i o zahtjevima za obnovu dopusnica.  
 
Tijekom čitavog mandata samo u tri navrata je POD imalo iznimno veliku količinu posla: 
2004. godini kada su dodijeljene prve dopusnice (''odrađeno'' je 900 zahtjeva na 13 
sastanaka), 2010. u kojoj se Povjerenstvo sastalo 11 puta, a razmatrano je više od 1000 
zahtjeva te je produljeno je 650 dopusnica te 2016. g. koja je bila treći navrat. 
 
Zbog obnove dopusnica koje su cikličke svakih 6 godina, u 2016. g. Povjerenstvo je zasjedalo 
11 puta, a produljeno je 609 dopusnica. 
 
Izvješće o radu sa statističkim pokazateljima za 2016. godinu: 

• Povjerenstvo se tijekom 2016. sastalo 11 puta.  

• U 2016. godini Povjerenstvo je riješilo 826 zahtjeva (dio nije u brojčanim 
pokazateljima jer je tražena dopuna, očitovanje, suradnja s drugim povjerenstvima i 
sl.).  

 
Statistički pokazatelji su sljedeći: 

• 9 zahtjeva za dodjelu Osnovne dopusnice. 

• 609 zahtjeva je zadovoljilo kriterije za produljenje Osnovne dopusnice. 

• 205 vježbenika/ce su položili stručni ispit i stekli uvjete za dodjelu Osnovne 
dopusnice.  

• 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 godišnje. 

• 3 člana su podnijela zahtjev za isčlanjenje, koja su im odobrena. 
 
Navedeni statistički pokazatelji uključuju zbrojene podatke dobivene tijekom pojedinačnih 
zasjedanja Povjerenstva (11) 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. 
 
Za velike iznose neplaćene članarine u dogovoru s Tajništvom HPK Povjerenstvo je prihvaćalo 
i ovjerene izjave o obročnom plaćanju pri čemu je prva rata morala biti odmah uplaćena. 
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Povjerenstvo je također prihvaćalo naknadno dostavljene dokaze o trajnom stručnom 
usavršavanju koje je u žurnom postupku rješavalo nadležno Povjerenstvo. 
 
Uočena je dugotrajnost postupka zbog činjenica da veliki broj članova kasni s podnošenjem 
zahtjeva za produljenje dopusnice, a i naknadno podnose dokaze o stručnom usavršavanju 
koje je potrebno bodovati pri nadležnom Povjerenstvu. Na taj način se dopusnice produljuju 
retrogradno i 'pokriva' se razdoblje u kojem su članovi obavljali psihološku djelatnost bez 
odgovarajuće licence. Moguće poboljšanje vidimo u pravovremenom podnošenju zahtjeva i 
većoj odgovornosti i disciplini članova, kao i u poboljšanju načina bodovanja trajnog stručnog 
usavršavanja. 
 
Važno je naglasiti veliki doprinos Tajništva Komore u potpori radu Povjerenstva koji se 
očituje u dobro pripremljenoj dokumentaciji iz koje je razvidno za svakog pojedinog člana 
Komore stanje bodova i (ne)redovitost u plaćanju članarine. 
 
 
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. 
 
30. siječnja 2016. godine Povjerenstvo se sastalo i vrednovalo završne ispite za dvoje 
kandidata koji su ih uspješno položili. Nakon razmatranja zahtijeva kandidatkinje koja je 
ispunjavala zahtijeve temeljem čl.1. t.1. Odluke o pravu na stjecanje posebne dopusnice za 
obavljanje psihološke djelatnosti u području medicine rada, 5 i više godina radnog staža na 
poslovima psihologa iz područja medicine rada do dana osnivanja Komore i obavljanje tih 
poslova na dan osnivanja Komore. 
 
04. lipnja 2016. godine Povjerenstvo se sastalo i vrednovalo završne ispite za 11 kandidata 
koji su ih uspješno položili. 
 
22. listopada 2016. godine Povjerenstvo se sastalo i vrednovalo završne ispite za 6 kandidata 
koji su ih uspješno položili. 
 
U  2016. godini je ukupno odobreno 20 posebnih dopusnica iz područja medicine rada za 
koje su stigli zahtijevi krajem 2015. i u 2016. godini. 
 
 
POVJERENSTVO ZA POSEBNE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U 
PODRUČJU PSIHOLOGIJE SPORTA - PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTAŠA 
 
U mandatu 2015.-2018.1 Povjerenstvo djeluje u sastavu: Anđelko Botica, predsjednik, Ingrid 
Cippico, Zlata Matoković, Zoran Sušanj i Ivan Vračić.  

                                                           

1
 Mandat članova Povjerenstava za posebne dopusnice vezan je uz mandat članova Liste stručnjaka, koji traje 

do 2018. godine. 
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Tijekom navedenog razdoblja Povjerenstvo je održalo jedan sastanak 30.05.2016., na kojem 
su prihvaćene dopune prethodno poslanih zahtjeva za izdavanjem Posebnih dopusnica dvoje 
kolega, te jedan novi zahtjev. Navedenima je odobreno izdavanje Posebne dopusnice iz 
područja psihologije sporta – psihološke pripreme sportaša. Na navedenom sastanku 
razmatran je i jedan zahtjev koji zbog nedovoljno diferencijano objašnjenog rada kao trenera 
i rada kao psihologa, nije odobren, nego je upućen zahtjev za dopunom dokumentacije. 
 
 
POVJERENSTVO ZA PSIHOLOGE VJEŽBENIKE 
 
U mandatu 2012.-2016. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Nataša Jokić-Begić, predsjednica, 
Ivanka Živčić Bećirević, Bernardica Franjić Nađ, Sanja Mršić Jurina i Ivanka Raič. 
 
Pregled i opis aktivnosti tijekom 2016. godine: 

• Tijekom 2016. godine Povjerenstvo je održalo 11 sastanaka s na kojima je odobren 
vježbenički staž za oko 300 psihologa vježbenika 

• održana su 4 stručna ispita (ožujak, srpanj, rujan, prosinac) na koje je pristupilo oko 
180 psihologa vježbenika 

• od ožujka 2016. godine su promijenjeni i nadopunjeni zadaci za usmeni dio ispita 

• kontinuirano analiziramo podatke prikupljene evaluacijama 
 
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. 
 
Konstituirajuća sjednica održana je u siječnju 2017. godine. 
 
 
POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH FORMALNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA 

U mandatu 2013.-2017. Povjerenstvo djeluje u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, 
predsjednica, prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian i doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija. 
 
Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je održalo šest  sjednica. 
 
Ukupno smo riješile 12 predmeta: u 8 slučajeva priznata je inozemna formalna kvalifikacija, a 
u 4 slučaja je zahtjev podnositelja/podnositeljice je odbijen.  
 
O postupku priznavanja (datumima rješavanja predmeta, rješenju ili traženoj nadopuni) 
Povjerenstvo vodi dokumentaciju te o riješenim predmetima šalje odluku  i mišljenje 
Predsjedniku Komore. 
 
Osim toga Povjerenstvo je predložilo dogovor o suradnji s ENIC/NARIC uredom koji još nije 
realiziran. 
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POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
U mandatu 2012.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Marina Štimac, predsjednica, Damir 
Lučanin, Nina Černjul, Darinka Klarić Al Sadek i Renata Šoher. 
 
Do srpnja 2016. godine održano je 15 sjednica na kojima je odbodovano 325 prijava 
organizatora i 1537 pojedinačna prijava. Održana su 4 ispita za provjeru stručnosti psihologa. 
 
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Dubravka Svilar Blažinić, 

predsjednica, Gordana Kamenečki Puclin, Ana Strahinja Ratković, Teuta Barušić, Hrvoje 

Gligora. 

Povjerenstvo za stručno usavršavanje oformljeno je u ovom sastavu, nakon što je 
prethodnom istekao mandat i bilo je potrebno izabrati novo. Na javni natječaj za članove 
Povjerenstva javili su se navedeni kandidati, koje je UO HPK potvrdio. Na inicijalnom 
sastanku u prosincu 2016. izabrana je predsjednica, Dubravka Svilar Blažinić i Povjerenstvo je 
službeno započelo s radom, utvrdivši poslove, način rada te plan  za naredno razdoblje. 

Obzirom da je utvrđeno kako je u periodu od lipnja 2016., kada je Povjerenstvo u 
prethodnom sastavu prestalo sa radom, pristigao veliki broj prijava psihologa za vrednovanje 
stručnog usavršavanja, kao i utvrđen određeni broj kandidata za provjeru stručnosti 
psihologa, dogovoreno je redovito sastajanje i provođenje zadanih aktivnosti.  

Utvrđeno je kako je Pravilnik o stručnom usavršavanju potrebno izmijeniti i prilagoditi novim 
oblicima i načinima usavršavanja psihologa, sa čime će se započeti u narednom razdoblju. 
Isto tako, potrebno je izraditi sadržaj ispita za provjeru stručnosti psihologa u slijedećem 
periodu.  
 
 
POVJERENSTVO ZA PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 
 
U mandatu 2012.-2016. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Krunoslav Matešić, predsjednik, 
Ingrid Cippico, Tomislav Filjak, Tomislav Bunjevac i Fuad Topić. 
 
Povjerenstvo je tijekom 2016. godine održalo 2 sastanka. 
 
Povjerenstvo je pripremilo prijevod  “Smjernica o sigurnosti testova, ispita i drugih oblika 
procjene” Međunarodnog povjerenstva za testove, koje su u objavljene na web stranicama 
HPK. 
 
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ida Šintić Verem, predsjednica, Ingrid 
Cippico, zamjenica predsjednice, Hrvoje Gligora, Kamea Jaman i Gordana Kuterovac Jagodić. 
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POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU 
 
U 2016. 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 2012.-2016. djelovala su dva Povjerenstva. Povjerenstvo 1 u sastavu: Ivan Vračić, 
predsjednik, Lidija Arambašić, Andreja Bogdan, Valerija Hauptfeld i Gordana Kamenečki 
Puclin i Povjerenstvo 2 u sastavu: Inge Vlašić-Cicvarić, predsjednica, Jasminka Bobić, Nataša 
Jokić Begić, Sanja Mršić Jurina i Iva Žegura. 
 
U mandatu 2016.-2020. Povjerenstvo djeluje u sastavu: Ivan Vračić, predsjednik, Lidija 
Arambašić, Marta Benko, Valerija Hauptfeld i Ana Majdančić. 
 
Povjerenstvo je tijekom 2016. održalo ukupno 10 sastanaka: 
 
- dva redovita sastanka: 
17. sastanak  u starom sazivu - 13.07.2016.  
1. sastanak u novom sazivu (21. sastanak od početka djelovanja povjerenstava) - 15. 
prosinca 2016.  
Na navedenim sastancima Povjerenstvo je:  

• donijelo pozitivno mišljenje tj. utvrdilo da 8 podnositelja zahtjeva ispunjavaju kriterije 
za priznavanje statusa kliničkog psihologa 

• 2 - uz ispunjavanje kriterija dodatne izobrazba iz područja kliničke psihologije 
sukladno članku 11. - završen „Poslijediplomski specijalistički studij kliničke 
psihologije“ 

• 6 - uz ispunjavanje kriterija dodatne izobrazba iz područja kliničke psihologije sukladno 
članku 10. - drugi oblici dodatne izobrazbe iz područja kliničke psihologije, najmanje 
500 sati. 

• nije donijelo ni jedno negativno mišljenje tj. utvrdilo da podnositelji zahtjeva ne 
ispunjavaju kriterije za priznavanje statusa kliničkog psihologa 

• odgodilo donošenje mišljenja za 3 podnositelja zahtjeva zbog nepotpune 
dokumentacije 

 

Zaključno s 31.12.2016. (od početka rada povjerenstava za priznavanje statusa kliničkog 
psihologa pozitivno je riješeno 146 zahtjeva i izdano isto toliko potvrdnica za priznavanje 
statusa kliničkog psihologa. 
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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 2016. godine povjerenstvo je održalo jedan sastanak. Na sastanku je razmatran 
jedan zahtjev za priznavanjem specijalizacije iz sistemske psihoterapije podnesen 
Povjerenstvu za stručno usavršavanje. Pored toga, pregledati su svi pristigli programi 
psihoterapijskih edukacija. Dogovoreno je da se kao kontinuirane i cjelovite edukacije za 
psihološke tretmane priznaju one koje imaju znanstveno-teorijsku utemeljenost, koje su 
kontinuirane u trajanju od najmanje 4 godine, odnosno najmanje 1400 sati, te koje su 
priznate od strane nacionalne i europske nadređene psihoterapijske asocijacije. Prema 
navedenim kriterijima od pristiglih programa priznaju se edukacije iz:  Geštalt terapije – tri 
različita programa (IGW Gestalt centra Zagreb, Gestalt centra Homa i Psihika d.o.o.); Grupne 
analize; Bihevioralno-kognitivne terapije; Kibernetike psihoterapije; Psihodrame i 
Neurolingvističke psihoterapije (NLPT). Od svih nositelja edukacije naknadno su prikupljeni 
podaci o nositeljima edukacije i poveznicama na kojima se mogu pronaći detaljnije 
informacije koji bi trebali biti dostupni na mrežnoj stranici HPK kako bi svi članovi imali uvid u 
ponudu edukacija koje se vrednuju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa. Informacije su 
prosljeđene u Tajništvo 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, Amir 
Zulić, predsjednik do prosinca 2016., Renata Barić, Ksenija Bosnar, Anđelko Botica, Ines 
Majnarić, Vedrana Radić Brajnov, Nataša Stefanovski, Dalibor Vukalović i Ani Županović. 
 
Stručni razred za psihologiju sporta sastao se 5 puta u 2016. godini. Na sastancima Razreda 
bilo je između 5 i 9 članova. Zapisnici sastanaka su, nakon verifikacije na sljedećem sastanku, 
poslani su u HPK, osim zadnjeg.  
 

1. Razred se bavio pripremom i provedbom Edukacije za Posebnu dopusnicu u području 
psihologije sporta. 
 

2. Objavljena je lista sportskih psihologa na stranicama HPK. 
 

3. Održana je konferencija za medije i sportske organizacije vezana uz Edukaciju i rad 
sportskih psihologa. 
 

4. Određeni su termini edukacija, od kojih su prva dva ciklusa i provedena u 2016. 
godini: 
Prvi termin edukacije 24. i 25. 09. 2016. Predavači za prvi termin: 
Amir Zulić, Renata Barić, Anđelko Botica i Vesna Hude. 
Drugi termin Edukacije je 22. i 23.10.2016. Predavači za drugi termin: 
Nataša Stefanovski, Vedrana Radić Brajnov, Amir Zulić i Anđelko Botica. 
Treći termin Edukacije je 3. i 4.12.2016.  Predavači za treći termin: 
Ines Majnarić, Vesna Hude, Nataša Stefanovski i Vedrana Radić Brajnov. 
Edukacije subotom traju od 9 do 19 sati, a u nedjeljom od 9 do 13 sati. Edukaciju 
polazi 13 kolega psihologa. 
 

5. Razred se intenzivno, na nekoliko sastanaka bavio provedbom Edukacija i 
edukatorima. O toj temi se raspravljalo i sa Sekcijom HPD-a i s predsjednikom HPD-a, 
te UO HPK-e. Za prvu Edukaciju podijeljene su teme onim kolegama koji imaju 
Posebnu dopusnicu u području psihologije sporta. 
Edukacija je zaustavljena neposredno prije početka 3. edukacijskog vikenda, odnosno 
odgođena za siječanj 2017. godine, kada je i nastavljena. Članovi UO HPK su se 
osvrnuli na kurikulum kojeg su za edukaciju izradili članovi Razreda i procijenili ga 
„savršenim“ u sadržajnom i formalnom smislu. Kraću će verziju kurikuluma tajnica 
Teuta Barušić objaviti na stranicama Komore. 

 
6. Razred je predložio da se ispit za Posebnu dopusnicu sastoji od 2 dijela. Prvi dio su 

praktične vježbe koje u obliku domaće zadaće pišu polaznici edukacije nakon svakog 
edukacijskog vikenda u 1. Modulu (5 domaćih zadaća koje ocjenjuju edukatori). 
Drugi dio ispita provodi Povjerenstvo za posebne dopusnice HPK. Stručni razred za 
psihologiju sporta će pripremiti jasna i konkretna pitanja, te isto takve odgovore da 
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članovima povjerenstva za posebne dopusnice bude olakšan ispravak. Ovaj prijedlog 
je upućen UO HPK i Povjerenstvu za posebne dopusnice HPK. 
 

7. Dosadašnji predsjednik, Amir Zulić, dao je ostavku u prosincu 2016. i izabrana je 
dosadašnja podpredsjednica Vesne Hude za predsjednicu Razreda. 
 

8. Prijedloženi su termini edukacije za period od veljače do srpnja 2017. 
 
 
STRUČNI RAZRED ZA KLINIČKU PSIHOLOGIJU 
 
U mandatu 2013.-2017. Stručni razred djeluje u sastavu: Andreja Bogdan, predsjednica, 
Gordana Kamenečki Puclin, predsjednica do travnja 2016., Lidija Arambašić, Marta Benko, 
Snježana Bilać, Nataša Jokić Begić, Tomislav Majcan, Sanja Mršić Jurina, Inge Vlašić Cicvarić, 
Ivan Vračić i Iva Žegura. 
 
Stručni razred za kliničku psihologiju održao je 3 sastanka, a aktivnosti su obavljane i 
elektronskim putem. 
 
Sudjelovanje na 24. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa: 

• Okrugli stol: Kompetencije kliničkog psihologa u radu s djecom, adolescentima i 
odraslim osobama. 

• U organizaciji Stručnog razreda na konferenciji je održan „Klinički domjenak“ s 
posjetom Rijeci i kazališnoj predstavi: „Pedeset nijansi zelene“. 

 
Obzirom na promjenu Vlade RH i izbornih aktivnosti u 2016., Stručni razred za kliničku 
psihologiju nije imao sastanaka ni djelovanja u Ministarstvu zdravlja. 
 
 
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. 
 
U 2016. godini održane su tri sjednice našeg Stručnog razreda te niz aktivnosti i kontakata u 
periodima između sjednica. 

1. Dana 30.01.2016. održana 1-2016 sjednica Stručnog razreda psihologa u medicini rada na 
kojoj je napravljen prijedlog nadopune kriterija za supervizora-mentora u provođenju 
rada pod supervizijom kandidata za posebne dopusnice za rad u medicini rada koji je 
poslan na UO HPK.   
Ponovno su razmotrene naše primjedbe na novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima 
vozača i kandidata za vozače (NN 137/2015) koje predlagač pravilnika nije usvojio te je 
zaključeno da ćemo te prijedloge zastupati i u sljedećim javnim raspravama novih 
prijedloga ovog Pravilnika.  
Prema zaključcima ove sjednice sastavili smo dopis koji je HPK uputila Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatskom društvu za medicinu rada u vezi neujednačene 
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prakse specijalista medicine rada pri slanju na psihološku obradu  kandidata za upis u 
pojedine srednje škole u zanimanja koja spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada 
(većinu ne šalju). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u svibnju 2014. Izdalo  
„Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u 
svrhu upisa u I. razred srednje škole“ u kojem su za pojedina zanimanja navedeni kriteriji 
za psihofizičke sposobnosti. Pošto je po Zakonu o psihološkoj djelatnosti utvrđivanje 
psihičkih sposobnosti u nadležnosti psihologa mišljenja smo da u toj procjeni mora biti 
uključen psiholog , tim više što pri budućoj ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad pri 
zapošljavanju na određene poslove s posebnim uvjetima rada  je to zakonom propisano.  

 

2. Dana 26.02.2016. na poziv gđe. Veronike Laušin, pomoćnice ravnateljice HZZO-a za 
medicinske poslove, održan je sastanak na temu „Prijedlog sadržaja preventivnih 
postupaka za otklanjanje psihosocijalnih rizika s ciljem prevencije stresa na radnom 
mjestu“. Na sastanku su bile članice Stručnog razreda Roberta Krizmanić i Barica Urh, 
predstavnik Sekcije psihologa u medicini rada Mehmed Dautović i tajnica HPK Teuta 
Barušić. Razmatrani su naši prijedlozi sadržaja preventivnih postupaka psihologa za 
otklanjanje psihosocijalnih rizika na radnom mjestu s ciljem prevencije i uklanjanja 
posljedica stresa, koji su prethodno poslani HZZO-u. Zaključeno je da će predstavnici 
HZZO-a predložiti uvrštenje novih postupaka psihologa u novi Prijedlog odluke o 
osnovama za ugovaranje provođenja specifične zdravstvene zaštite. Nakon ovog 
sastanka Stručni razred je sastavio još jedan dopis koji je poslan u HZZO s dodatnim 
pojašnjenjima potrebe uvođenja novih postupaka.  

 

3. Dana 04.06.2016. održana je 2-2016 sjednica Stručnog razreda psihologa u medicini rada. 
Predloženo je osnivanje radne skupine za izradu Smjernica za procjenu psihosocijalnih 
rizika na radnom mjestu u kojoj bi bile članice razreda Roberta Krizmanić i Barica Urh te 
Helena Koren iz HZZZSR-a. U izradi ovih smjernica kao predložak poslužit će „Praktične 
smjernice za procjenu rizika na radu“ koje je objavio HZZZSR jer će procjena 
psihosocijalnih rizika biti sastavni dio cjelokupne procjene rizika na radu. 

 

4. Dana 11.10.2016. u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske 
udruge poslodavaca održana je edukacija s ciljem upoznavanja s e-Vodičem za 
upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima koji su izradili EU-OSHA i predstavljanja 
važnosti procjene rizika i načina izrade rizika za radna mjesta. Jedan od pozvanih 
predavača je bila naša kolegica Danijela Bučević iz Poliklinike Aviva koja je održala 
predavanje pod nazivom „Uloga psihologa u prevenciji stresa na radnom mjestu-
zakonska regulativa i primjeri iz prakse“. U pripremi predavanja kolegica Bučević je od 
našeg Stručnog razreda dobila informacije što je do sada Stručni razred u suradnji sa 
Sekcijom psihologa u medicini rada, HZZZSR-om i HZZO-om u tom području napravio te 
su i te informacije bile prezentirane u sklopu njezinog predavanja. 

5. Dana 22.10.2016.održana je 3-2016 sjednica Stručnog razreda psihologa u medicini rada. 
Sukladno zaključcima sjednice napravljen je prijedlog izmjene i nadopune tema u okviru 
odobrenih sadržaja edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“ 
vezanih za psihosocijalne rizike na radu. Predavač ove teme će biti kolegica Helena 
Koren. Prijedlog će biti upućen  UO HPK-a, a sljedeća edukacija će biti u svibnju 2017. 
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6. Stručni razred psihologa u medicini rada uključio se u postupak internetskog savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite, koji je na 
web stranici HZZO-a bio otvoren od 19. listopada do 18. studenog 2016. godine U 
prijedlogu nove Odluke  umjesto dosadašnje jedne usluge psihologa predloženo je 5 
vrsta usluga. Komentirajući ove izmjene pozdravili smo uvođenje novih postupaka koji su 
uvršteni u ovaj prijedlog i ponovno predložili još neke usluge koje smo već prije poslali u 
HZZO i obrazložili u dopisu spomenutom u 2. točki ovog izvještaja. U vrijeme pisanja ovog 
izvještaja još nije stupila na snagu  nova Odluka! 

 

7. Informacije i izvještaje o svim bitnim aktivnostima Stručnog razreda i događanjima 
vezanim za rad psihologa u medicini rada Stručni razred je redovno prosljeđivao Sekciji 
psihologa u medicini rada i intenzivno surađivao sa Sekcijom u organizaciji stručnih 
predavanja za članstvo. Zahvaljujući angažmanu kolege Slobodana Jovića te informacije 
su ažurno objavljivane na portalu psihometar.info, čime je  omogućena pravovremena i 
točna informiranost svih zainteresiranih članova Sekcije. 

 
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 Jaman-
Čuveljak, Minja Jeić, Gordana Kuterovac Jagodić, Zvonimira Lojen, Zvjezdana Sindik i 
Marijana Smerić Pecigoš. 
 
Tijekom 2016. godine Stručni razred je sudjelovao u stručnoj raspravi o kurikularnim 
dokumentima u sklopu Cjelovite kurikularne reforme koja je trajala od 14. ožujka do 1. 
svibnja 2016. godine. Stručni razred za predškolsku psihologiju Hrvatske psihološke komore 
održao je svoje sastanke 21. i 25. travnja 2016. god. te donio slijedeće zaključke i prijedloge 
na: 

1. Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i 
učenika s teškoćama 

2. Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja 
 
Smatramo da je reforma odgojno-obrazovnog sustava neophodna te da su postavke 
cjelokupne kurikularne reforme u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i 
potrebama društva. Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje 
postignuća djece i učenika s teškoćama predstavlja vrijedan doprinos razvoju inkluzivnog 
odgoja i obrazovanja, a okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite 
djece i učenika predstavlja vrijedan doprinos razvoju sustavne podrške darovitoj djeci i 
učenicima unutar odgojno – obrazovnog sustava. Iznesene su primjedbe i prijedlozi na ove 
okvire. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje dobro definira 
temeljne vrijednosti, načela i ciljeve odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, koji 
predstavljaju okosnicu oblikovanja odgojno-obrazovnoga procesa i kurikuluma svakog vrtića, 
kao i sustava ranog i predškolskog odgoja u cjelini. Iznijeli smo primjedbe i prijedloge koji se 
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odnose na određenje kompetencija i ishoda, partnerstvo s roditeljima te praćenje i 
procjenjivanje razvoja djeteta. 
 
Slijedio je zajednički sastanak Upravnog odbora HPK i Stručnog razreda za predškolsku 

psihologiju 3. lipnja 2016. o kurikularnoj reformi. 

Broj sastanaka stručnog razreda 2016.godine 
 
 
 

3 
 
 
 

21.04.2016. 
25.04.2016. 
03.06.2016. 
 

 

Broj članova stručnog razreda 2016.godine 9 
 

 
 
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. 
 
Stručni razred za penološku psihologiju HPK u skladu s planom rada ostvario je sljedeće u 
 2016. godini: 

• Nastavljene aktivnosti na definiranju specifičnih poslova na kojima rade psiholozi u 
penalnom sustavu; 

• Nastavljen rad na dokumentu „Standardi rada psihologa u zatvorskom i probacijskom 
sustavu“; 

• Provedeno je nekoliko primijenjenih i znanstvenih istraživanja u penalnom sustavu koji su 
prezentirani na Godišnjoj konferenciji HPD-a; 

• U suradnji s Penološkom sekcijom HPD-a kroz sastanke i tribine radilo se na popularizaciji 
područja rada psihologa u penalnom 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 (od 2015.), Latinka Basara (do 
2015.) i Daria Vuger Kovačić. 
 
Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi je tijekom 2016. godine imao nekoliko važnih 
zadataka vezanih za pravno-formalne okvire stjecanja posebne dopusnice u palijativnoj skrbi. 
Prema planu i programu za 2016. godinu planirano je 5 sastanaka stručnog razreda, koji su 
održani u predviđenim terminima. Članovi stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi su 
se usuglasili da će se sastanci održavati po principu e-sastanaka radi dislociranosti članova 
stručnog razreda i veće ekonomičnosti održavanja sastanaka.   
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Članica stručnog razreda, kolegica Nika Medić je zatražila prestanak rada u stručnom razredu 
radi niza drugih preuzetih obveza. Na e-sastanku je usvojen zahtjev kolegice Medić. UO HPK 
je poslana obavijest na usvajanje sa zamolbom da se umjesto kolegice Medić imenuje 
kolegica Basara koja je bila i predložena tijekom 2016. godine da se aktivno uključi u rad 
stručnog razreda.  
 
Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi je izradio dopunu Elaborata za stjecanje posebne 
dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi kao i dopunu Programa edukacije za stjecanje 
posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi. Dopune navedenih dokumenata je 
usvojila Skupština HPK na svojoj 31. sjednici održanoj 17. prosinca 2016. godine. U 
navedenim dokumentima su doneseni uvjeti za prijelazno razdoblje za stjecanje posebne 
dopusnice i uvjeti za imenovanje mentora u području palijativne skrbi.  
 
Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi nastavlja s aktivnim sudjelovanjem u radu 
Povjerenstva za palijativnu medicinu pri Ministarstvu zdravstva (predstavnik stručnog 
razreda u navedenom Povjerenstvu je Lovorka Brajković – novi saziv Povjerenstva je od lipnja 
2016. godine). Predstavnica stručnog razreda u radu Povjerenstva je imenovana u radnu 
podskupinu za izradu Pravilnika o radu specijalističkih mobilnih palijativnih timova, a osobito 
za izradu DTP postupaka za psihologa s posebnom dopusnicom za rad u palijativnoj skrbi. 
Nadalje, kolegica Brajković kao predstavnica stručnog razreda je uključena u rad podskupine 
za donošenje Strateškog plana palijativne skrbi za hrvatske branitelje te je uključena u 
podskupinu za izradu edukacija u području palijativne skrbi. S obzirom da je u pripremi 
izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke 
opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, predstavnica stručnog razreda u Povjerenstvu 
je uključena u izradu prijedloga izmjena vezanih za psihologe u palijativnoj skrbi (osobito na 
izmjene koje će omogućiti psiholozima s posebnom dopusnicom za rad u palijativnoj skrbi 
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti).  
 
Tijekom 2016. godine održana su tri poslijediplomska tečaja stalnog usavršavanja na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i 
komunikacijske vještine (CEPAMET): Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi – 50 sati (travanj, 
2016. godine) i Osnove palijativne medicine – 100 sati (ožujak i studeni, 2016. godine.). Oba 
tečaja su 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. 
 
Sastanci razreda su se održavali redovito prema predviđenom planu za 2016. godinu putem 
e-maila te je usuglašeno da je navedeni način komuniciranja najbolja praksa radi poteškoća u 
dolasku pojedinih članova stručnog razreda. 
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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 Tuđa-
Družinec. 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi tijekom 2016. je započeo sa radom te je kroz dva 
održana sastanka i redovnu elektronsku komunikaciju  dogovoreno sastavljanje upitnika za 
zaposlene psihologe u sustavu te prijedloga standarda rada. Upitnik i prijedlozi standarda 
poslani su na dostupne adrese elektronskim putem.  Kroz upitnik dobiveni su podaci o načinu 
i uvjetima rada, viđenje opterećenosti te prijedlozi o potrebama i mogućim promjenama, 
uključujući i organiziranje dodatnih edukacija za psihologe sa iskustvom do 5 godina u 
sustavu na temu potrebnih znanja i vještina psihologa u sustavu, uključujući i način vođenja 
intervjua, ujednačavanja kriterija dijagnostike, pisanje nalaza i mišljenja za specifične skupine 
korisnika te pratećih bilješki. 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.).  

Stručni razred sudjelovao je u Savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka 
propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon i Teza 
za Obiteljski zakon kroz davanje prijedloga i osvrta na pojedine stavke zakona. Dobiven je 
odgovor da su prijedlozi uzeti u razmatranje te kako će se u izradu zakona uključiti i 
stručnjake iz područja psihologije. 

 
STRUČNI RAZRED ZA VOJNU PSIHOLOGIJU 
 
U mandatu 2012.-2016. Stručni razred djeluje u sastavu: Dalibor Mesić, predsjednik, Goran 
Tišlarić, predsjednik do 2015., Ingrid Cippico, Amalija Petrić, Suzana Rački, Vesna Trut i Ivan 
Vračić. 
 
Aktivnost Stručnog razreda za vojnu psihologiju (SRzVP) je u 2016. godini bila smanjena iz 
više razloga, od kojih bitnim vidimo zahtjevno vojno školovanje više članova razreda te na 
posljedično nešto manji broj dostupnih kolegica/kolega u obavljanju poslova. Bitna je 
informacija u ovom kontekstu, a rezultat je angažmana psihološke struke MO/OS RH u 
poboljšanju statusa, da se s tržišta rada u 2017. planira u djelatnu vojnu službu primiti tri 
magistra psihologije (Plan prijma osoblja u djelatnu vojnu službu u 2017. - dostupno na 
www.defender.hr). 
 
Psihološka struka u MO/OS RH je tijekom 2016. godine radila na unaprjeđenju internog 
statusa psihologa u vojnom sustavu (već spomenuta školovanja koja su povezana s drugim 
elementima statusa unutar vojne organizacije). Tijekom školovanja su razrađivani teoretski 
modeli postupanja vojnih psihologa u vojnim djelovanjima i primjena NATO dokumenta „A 
psychological guide for leaders across the deployment cycle“ (original dostupan na web 
stranicama NATO-a). 
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SRzVP je pružao organizacijsku podršku Sekciji za vojnu psihologiju u organizaciji sastanaka s 
predavanjima. Krajem 2016. godine je održana supervizija psihologa sudionika psiholoških 
kriznih intervencija. 
 
Plan rada za 2017. godinu uključuje dalji rad na unaprjeđenju statusa psihološke struke u 
obrambenom sustavu, nastavak interdisciplinarnog rada u nekim novim područjima rada 
(edukacija iz područja prevencije nasilničkog ponašanja) te sustavni rad u nekim drugim 
iznimno bitnim područjima (psihološko savjetovanje) te dovršavanje nekoliko 
vojnopsiholoških publikacija. 
 
 
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. 
 
Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje je kontinuitet 85-godišnjeg rada psihologa u praksi 
u području pomoći pojedincima i društvu u usklađivanju potreba tržišta rada i radnog 
potencijala pojedinaca. Profesionalno  informiranje, savjetovanje i selekcija su najpoznatije 
aktivnosti koje se provode u odsjecima za profesionalno usmjeravanje koji su organizacijske 
jedinice u područnim i u regionalnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  
 
U procesu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja primjenjuje se model lijevka ili obrnute 
piramide. Naime, tendencija je da su informacije o mogućnostima obrazovanja  i instrumenti 
za samoprocjenu osobina i profesionalnih interesa dostupni najširoj mogućoj populaciji i 
svim uzrastima. U tu svrhu postavljen je i održava se  portal e- usmjeravanje , kao i portal 
cisok.hr. Na taj način veliki broj ljudi može samostalno, iz vlastitog prostora saznati odgovore 
na mnoga pitanja o profesionalnom razvoju. Manji dio kandidata nakon toga ima potrebu za 
određenim oblikom grupnog savjetovanja, a najmanji je broj kandidata kojima je potrebna 
najdetaljnija (i najskuplja) usluga individualnog profesionalnog savjetovanja.  
 
Osim portala i informacija na web-u, Središnji ured  i regionalni i područni uredi HZZ-a 
tijekom godine izdale su  i veliki broj različitog pisanog informativnog materijala: brošura, 
letaka i slično. 
 
Početak procesa usmjeravanja u velikom broju slučajeva kreće primjenom anketa o 
profesionalnim namjerama. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje jednom na godinu 
provode se „Ankete o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih škola“ kojima 
se identificiraju profesionalne namjere učenika, te prioritetne skupine učenika , kao i njihove 
potrebe za uslugama informiranja i savjetovanja.  
 
Profesionalno informiranje odvija se i u Centrima za informiranje i savjetovanje o karijeri. 
Postoji 11 centara u kojima se različitim oblicima usluga obuhvaća sve veći broj korisnika 
svake godine. Osobnim dolaskom se najviše usmenim profesionalnim informiranjem 
obuhvaćaju najmlađi korisnici – učenici osnovne škole, zatim učenici srednjih škola, pa onda 
nezaposlene osobe. Također se informiraju i stručni suradnici iz ostalih sustava (obrazovanje, 
zdravstveni sustav, socijalna skrb, poslodavci).  
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Profesionalno savjetovanje obuhvaća prethodno utvrđivanje relevantnih karakteristika 
pojedinca primjenom psihodijagnostičkog instrumentarija – provodi se ispitivanje 
sposobnosti, interesa, motivacije , a prema potrebi i  zdravstvenog stanja pojedinaca, kroz 
timski rad s liječnicima specijalistima medicine rada. 
 
Od ukupnog broja savjetovanih kandidata kod kojih je prethodno provedeno ispitivanje 
psihofizičkog stanja 75 % bili učenici osnovnih i srednjih škola, a 25 % nezaposlene osobe i 
tražitelji zaposlenja. 
 
Najveći broj učenika, njih ukupno 57 %, savjetovano je zbog neodlučnosti daljnjeg izbora 
škole; 39 % učenika savjetovano je zbog zdravstvenih, psihofizičkih, socijalnih poteškoća, a 
ostatak – 4 % savjetovan je zbog različitih drugih razloga (identifikacija intelektualne 
darovitosti, savjetovanje radi mogućnosti stipendiranja i sl.).  
 
Povodi za  savjetovanja nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja najčešće su bili izrada 
profesionalnog plana i upućivanje na različita obrazovanja koja je  organizirao i financirao  
HZZ (oko 55 % kandidata), te zbog invalidnosti i faktora otežane zapošljivosti (oko 45 % 
kandidata). 
 
Radi unapređenja kompetencija nezaposlenih osoba za lakše nalaženje posla psiholozi u 
odsjecima za profesionalno usmjeravanje provode radionice „Kako tražiti posao - pisanje 
životopisa i zamolbe“, „Kako se predstaviti poslodavcu“, „Radionica samoprocjene“ i niz 
drugih radionica.  
 
Osim toga, psiholozi su na traženje poslodavaca, proveli  i čitav niz postupaka  profesionalne 
selekcije, koja oubuhvaća ispitivanje relevantnih sposobnosti i osobnih karakteristika 
pojedinca koje se uspoređuju s utvrđenim kompetencijama potrebnim za obavljanje poslova 
određenog radnog mjesta. 
 
Postupke profesionalne selekcije provodili smo i prije provođenja obrazovanja/ 
osposobljavanja za određene poslove. Od ukupnog broja  obavljenih selekcija, 60 % ih je 
provedeno u svrhu neposrednog zapošljavanja, a 40 % radi obrazovanja. Od ukupnoga broja 
selekcija za neposredno zapošljavanje, 60 % ih je provedeno za javni sektor, a 40 % za 
privatni. Osim usluga profesionalnih selekcija, rad s poslodavcima obuhvatio je i povremene  
usluge informiranja i savjetovanja u području razvoja  ljudskih potencijala. 
 
Psiholozi u HZZ-u rade na radnom mjestu koje nosi naziv: stručni savjetnik za profesionalno 
usmjeravanje i rehabilitaciju. Iz toga proizlaze i dodatni poslovi koji su nam u opisu poslova, 
ako što je sudjelovanje u pripremi i provedbi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja 
osoba s invalidnošću i faktorima otežane zapošljivosti. Također, zajedno sa savjetnicima za 
posredovanje pri zapošljavanju osoba s invalidnošću participirali smo u radionicama, 
okruglim stolovima i sastancima koje su organizirale udruge osoba s invalidnošću i udruge 
koje skrbe o osobama s invalidnošću na lokalnim i regionalnim razinama. 
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6. RAD ODBORA ZA MLADE PSIHOLOGE 

 
Izvještaj o radu Odbora za mlade Hrvatske psihološke komore za 2016. godinu donosi prikaz 

rada Odbora u studenom i prosincu 2016., kada se Odbor formalno prvi puta okupio. U izradi 

ovog Izvještaja sudjelovali su članovi Odbora. 

 

U Odbor za mlade izabrani su Alina Grbac, Maja Povijač, Danijel Mišura, Dijana Zver, Eva 

Jagić Vasilić, Tamara Milovanović i Nikolina Dubravac.  

 

Članovi Odbora za mlade Hrvatske psihološke komore sastali su se prvi puta 03. studenog 

2016. godine, na poziv predsjednika Komore, Hrvoja Gligore. Obzirom na kratak rok za 

organizaciju i međusobnu koordinaciju članova Odbora te činjenicu kako nisu svi članovi iz 

Zagreba, na sastanak su došle tri članice: Alina Grbac, Maja Povijač i Nikolina Dubravac, a 

ispred Komore Ingrid Cippico, zamjenica predsjednika Komore. Zaključeno je kako je 

potrebno održati sjednicu na kojoj će biti izabrani predsjednik i potpredsjednik Odbora te će 

tema biti vizija rada Odbora u 2017. godini. 

 

Odbor za mlade održao je konstituirajuću sjednicu 9.12.2916. na kojoj su izabrane 

predsjednica (Alina Grbac) i zamjenica predsjednice (Dijana Zver) Odbora za mlade. Sjednici 

su prisustovali i ostali članovi (Nikolina Dubravac, Danijel Mišura, Maja Povijač Eva Jagić 

Vasilić) te Ingrid Cippico, zamjenica predsjednika Hrvatske psihološke komore. Kolegica 

Tamara Milovanović se ispričala. Kolegica Milovanović ispričala se i obavijestila ostale 

članove o nemogućnosti sudjelovanja u radu Odbora, o čemu je, kako navodi obavijestila i 

Komoru. 

 

Svaki od članova Odbora istaknuo je jedno ili više područja ili konkretnih problema za koje 

smatra da je na njima potrebno raditi: 

1. Nije jasno koji su kriteriji za odabir područja koja zahtijevaju posebnu dopusnicu 

(postoje područja koja se bave ranjivim skupinama, a ne zahtijevaju posebnu 

dopusnicu). Postojanje više posebnih dopusnica limitira migraciju psihologa iz jednog 

područja u drugo i uopće ulazak mladog psihologa u bilo koje područje.  

2. Postoji potreba za uvođenjem mentora, imenovanog od strane HPK, koji bi psihologu 

koji mijenja područje rada nakon završetka vježbeničkog staža, pomagao u 

snalaženju u novom području. 

3. Većina mladih psihologa i psihologa općenito ne zna da je Odbor za mlade psihologe 

započeo s radom. Potrebno ih je s tim upoznati kako bi se svojim prijedlozima i na 

druge načine uključili u njegov rad. Predlaže se da se obavijest o tome stavi na 

mrežne stranice HPK, kao i da se na druge prikladne načine psiholozi o tome 

obavijeste.  

4. Mlade psihologe općenito potrebno je motivirati za sudjelovanje u radu Komore. 

Jedan od načina za to je redovitija komunikacija između djelatnika Komore i njezinih 

članova, odnosno pravodobno odgovaranje na upite članova. 
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5. Postoji potreba za većim promoviranjem rada Komore i za radom na njezinom imidžu. 

Jedan od načina za to je da se izda brošura o Komori namijenjena studentima 

psihologije. Drugi je da se češće i kvalitetnije ažuriraju mrežne stranice Komore. 

Važno je i češće ažuriranje podataka o bodovima potrebnima za produživanje 

osnovne dopusnice. To je moguće riješiti uvođenjem novog softvera.  

6. Psihologija kao struka nije dovoljno prepoznata u javnosti. Potrebno je izraditi PR 

strategiju i eventualno povećati broj sati kolegija koji se odnose na temeljna znanja iz 

psihologije na svim studijima psihologije u Hrvatskoj. Time bi se izjednačila temeljna 

znanja svih mladih psihologa po kojima bi onda struka bila prepoznatljiva.  

7. Kod zapošljavanja javlja se problem da se selekcija vrši na temelju nedovoljno dobro 

osmišljenih i provedenih testova i intervjua, koji nikako ne mogu biti bolji prediktori 

uspjeha na poslu od psihologijskih testova i intervjua. Također, postoji problem kod 

zapošljavanja psihologa da se i oni zapošljavaju na temelju nekoliko općenitih 

pitanja, a ne na temelju svog formalnog obrazovanja i stručnih znanja.  

8. Neki od studija psihologije u Hrvatskoj ne poštuju upisne kvote zbog čega se 

povećava broj nezaposlenih psihologa.  

9. Još uvijek je aktualno pitanje nastavničkog smjera na studijima psihologije. Potrebno 

je ujednačiti programe, odnosno broj i sadržaj kolegija, nakon čijeg polaganja 

psiholog može predavati psihologiju u školi.  

10. Potrebno je definirati na koje će se područje odnositi usmeni dio ispita za stjecanje 

osnovne dopusnice psihologa koji rade u udrugama.  

11. U suradnji sa stručnim razredima Komore potrebno je precizirati standarde rada 

psihologa u pojedinim područjima kako bi bili razumljiviji poslodavcu, precizniji u 

smislu satnice za pojedine zadatke i kako bi kao takvi služili većem prepoznavanju 

psihologa kao stručnjaka.  

12. Potrebno je skratiti rok za prijavu stručnog skupa koji sada iznosi 60 dana prije 

njegovog održavanja ili odrediti da ga se prijavljuje tek nakon njegovog održavanja, 

posebice ako se radi o skupu koji se održava svake godine u sličnom obliku.  

Zaključno, postoje mnoga područja i konkretni problemi na kojima je potrebno raditi i 

dodatno raspraviti te na konstituirajućoj sjednici nije donesen Plan rada za 2017. godinu. Na 

sljedećim sastancima Odbora obavit će se detaljnija priprema, postavljanje prioriteta u radu 

te osmisliti vizija i misija Odbora.  

Prvi koraci u radu Odbora odnosit će se na informiranje (mladih) psihologa o početku rada 

Odbora i traženje drugih (mladih) psihologa da artikuliraju uočene probleme. Zatim će se 

raditi na promociji psihologije unutar struke i u javnosti. Odbor će surađivati sa stručnim 

razredima Komore, Upravnim vijećem i drugim tijelima Komore.  

Također, potrebno je raspisati novi natječaj, za sedmog člana Odbora, obzirom da je jedna 

kolegica spriječena sudjelovati u radu Odbora. O istom će se raspraviti s Komorom i 

razmotriti daljnje poteze. 
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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.  
 
Zaposlenih u Tajništvu u 2016. godini je četvero radnika s ugovorom o radu na neodređeno 
vrijeme: tajnik Komore Teuta Barušić, te tri administratorice Smiljana Patalen, Maja Lugar i 
Dragana Svilar (od 1.9.2016.).  
 
Za knjigovodstvene usluge angažirana je tvrtka Vodopromet d.o.o., računovotkinja Nada 
Manci, dok je za pravnu pomoć angažiran odvjetnik Berislav Živković. 
 
Veći dio informatičke opreme i softwarea je zastario (npr. većina računala ima operativni 
sustav Windows XP i MS Office 2003, a nove operativne sustave niti ne podržava) te je 
nabava nove opreme nužna i potrebna u što skorijem roku. 
 
Za postizanje veće efikasnosti Tajništva bilo bi potrebno provesti i reviziju i izmjene pravilnika 
kojima su definirani razni upravni postupci koji su u nadležnosti Komore (vježbenički staž, 
dopusnice, stručno usavršavanje i sl.) te ih pokušati maksimalno pojednostavniti. Sadašnji 
način rješavanja zahtjeva gdje Tajništvo treba obraditi svaki zahtjev, pa ga proslijediti 
nadležnom tijelu i tek nakon sjednice i donašanja odluke nadležnog tijela rješavati, uzrokuje 
gomilanje zahtjeva i stvaranje zaostataka koje je onda teško riješiti u kraćem vremenskom 
periodu, pogotovo kada istovremeno nekoliko povjerenstava 'odradi' svoje sastanke. U svrhu 
poboljšanja ažurnosti možda bi kod svakog upravnog postupka trebalo odrediti koje zahtjeve 
rješava Povjerenstvo, a koje može riješiti već samo Tajništvo, budući su u većini slučajeva 
kriteriji dobro definirani i jasni, i utemeljeni na višegodišnjoj praksi, i zapravo nema potrebe 
da takvi zahtjevi čekaju sjednicu Povjerenstva već ih može riješiti sam zaposlenik zadužen za 
te poslove, čime bi se poboljšala ažurnost u radu i spriječilo gomilanje zahtjeva. 
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8. STATISTIKA REGISTRA (31.12.2016.)  

 
 
BROJ ČLANOVA: 3323 
 

 N  %  

HRVATSKA  3298  99,2  

INOZEMSTVO  25  0,8  

UKUPNO  3323  100  

 
 
 
 
STRUKTURA PO SPOLU (PSIHOLOZI U RH): 
 

SPOL  N  %  

M  382  11,6  

Ž  2916  88,4  

 
 
 
 
DOBNA STRUKTURA (PSIHOLOZI U RH): 
 

DOB  N  %  

do 30  895  27,1  

31 – 40  1174  35,6  

41 – 50  553  16,8  

51 – 60  488  14,8  

61 i više  188  5,7  
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STRUKTURA PO ŽUPANIJAMA:   

 N % 

Bjelovarsko-bilogorska 50 1,5 

Brodsko-posavska 66 2,0 

Dubrovačko-neretvanska 68 2,1 

Grad Zagreb I Zagrebačka 1443 43,8 

Istarska 159 4,8 

Karlovačka 58 1,8 

Koprivničko-križevačka 43 1,3 

Krapinsko-zagorska 55 1,7 

Ličko-senjska 8 0,2 

Međimurska 35 1,1 

Osječko-baranjska 238 7,2 

Požeško-slavonska 36 1,1 

Primorsko-goranska 329 10,0 

Sisačko-moslavačka 67 2,0 

Splitsko-dalmatinska 277 8,4 

Šibensko-kninska 45 1,4 

Varaždinska 88 2,7 

Virovitičko-podravska 31 0,9 

Vukovarsko-srijemska 64 1,9 

Zadarska 138 4,2 

UKUPNO 3298 100,0 
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PODRUČJE RADA: 
 

    N  %  

KLINIČKA I ZDRAVSTVENA PSIH., PSIHOLOŠKO 
SAVJETOVANJE I MEDICINA RADA  592 17,8 

klinička psihologija  309 9,3 

zdravstvena psihologija  86 2,6 

psihološko savjetovanje  77 2,3 

medicina rada    120 3,6 

ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA    612 18,4 

organizacijska psihologija  402 12,1 

istraživanje tržišta, marketing i odnosi s javnošću  22 0,7 

profesionalno usmjeravanje  118 3,6 

vojna psihologija  59 1,8 

sportska psihologija  11 0,3 

ŠKOLSKA I PREDŠKOLSKA PSIHOLOGIJA    986 29,7 

školska psihologija  758 22,8 

predškolska psihologija  228 6,9 

SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I PENOLOŠKA PSIHOLOGIJA  489 14,7 

sustav socijalne skrbi  443 13,3 

penološka psihologija  46 1,4 

ZNANOST    191 5,7 

NEVLADINE ORGANIZACIJE    58 1,7 

OSTALO    18 0,5 

NE OBAVLJAJU PSIHOLOŠKU DJELATNOST    377 11,3 

ne obavlja psihološku djelatnost  28 0,8 

nezaposlen/a    237 7,1 

u mirovini    87 2,6 

u inozemstvu    25 0,8 

 


