
 
HRVATSKA KOMORA PSIHOTERAPEUTA 
Maksimirska 51A, Zagreb  
 
KLASA: 013-03-03/21-01/04 
URBROJ: 445-03-03/21-1 
Zagreb, 21. lipnja 2021.  
  

 
Na temelju članka 36. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18), članka 12. i 33. Statuta Hrvatske 

komore psihoterapeuta i članka 10. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor HKPT dana 

21. lipnja 2021. godine donio je 

 
 

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR  
HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA  

 
 
 

U Povjerenstvo za stručni nadzor izabrani/e su:  

1. Velimir Dugandžić 

2. Marija Eškinja  

3. Vanda Kos Jerković 

 

Obrazloženje  

Upravni odbor 21. lipnja 2021. godine donio je Odluku o izboru članova i članica Povjerenstva za 

stručni nadzor. Mandat izabranim članovima/icama traje do izvršenja zadatka ili do isteka mandata 

saziva Upravnog odbora (najkasnije do 14. ožujka 2023. godine).  

 

Sukladno članku 33. Statuta HKPT Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove: 

• izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor 

• utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete 

• izrađuje godišnji plan stručnog nadzora 

• izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru 

• daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na razvoj 

djelatnosti psihoterapije 

• vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim 

mjerama 

• izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru 

• koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog 

ministarstva 

• u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku 

Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore te druge mjere 

• svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore 



• surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost 

psihoterapije 

• poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom 

• obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a  objavljuje se na web stranici Komore. 

 
Predsjednik Komore 

Prim.dr.med. Jadran Morović 
psihijatar-psihoterapeut 

 
Dostavlja se: 

1. Web stranica HKPT 
2. Članovima/članicama Povjerenstva za stručni nadzor    
3. Pismohrana 

 
 
 

 


