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Zagreb, 01. prosinca 2020.  

HRVATSKA KOMORA PSIHOTERAPEUTA – HKPT  
 

PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU 
PODRUČJA RADA CILJEVI: ZADACI: NOSITELJ ZADATAKA: ROK PROVEDBE: 

URED HKPT 

Profesionalizacija rada ureda HKPT Donijeti Pravilnik o radu ureda HKPT Predsjednik, tajnica Prva polovica 2021 

Vođenje imenika, registara, Web baze 
podataka, pomoćnih evidencija 

Provedba  upravnih  postupaka  –  upis članova 
Ažurno vođenje elektronskih javnih knjiga 

Tajnica, IO Kontinuirano 

Vođenje ureda Komore i 
dokumentacije članova 

Vođenje urudžbenog zapisnika, izrada  dopisa, vođenje 
zapisnika, slanje pošte 
Izdavanje rješenja i odobrenja/dopusnica za 
samostalan rad 

Tajnica, blagajnica, IO Kontinuirano 

Vođenje dokumentacije o stručnim 
usavršavanjima i bodovanju 

Izrada odluka o bodovanju Tajnica, IO, Povjerenstvo 
za stručna pitanja i 
trajno usavršavanje  

Kontinuirano 

 
Vođenje financijskog poslovanja 

Evidencija članarina, vođenje financijske 
dokumentacije, suradnja s knjigovodstvenim servisom, 
priprema financijskog izvještaja 

Predsjednik, tajnica, 
blagajnica 

Kontinuirano 

Suradnja s tijelima i povjerenstvima 
HKPT 

Sudjelovanje na sastancima, pisanje zapisnika, 
priprema dokumentacije i sl.  

Predsjednik, zamjenica 
predsjednika, tajnica 

Kontinuirano 

Javna dostupnost rada 

Suradnja s urednicom web stranice, održavanje web 
stranice, izrada promotivnih materijala, obavještavanje 
članstva i ažuriranje  informacija 
Objava izvještaja o radu Komore na web stranici 
Izrada Newslettera, suradnja na uređivanju Facebook 
profila 

Tajnica, , UO, IO Kontinuirano 

Uredništvo web stranice i odnosa s 
javnošću 

Organizacija rada kroz sazivanje sjednica u Komori, 
mailovima i video linkom, praćenje i suradnja s 

Predsjednik, tajnica  Kontinuirano 



medijima kroz objave, demantije i gostovanja 

Održavanje i redefiniranje izgleda stranica na webu, 
društvenim mrežama i kanalima 

UO, tajnica  Kontinuirano 

Krizno i 
proaktivno komuniciranje   

Predsjednik, UO, tajnica  Po potrebi  

Suradnja s ostalim povjerenstvima, sekcijama i 
institucijama  

Predsjednik, tajnica  Kontinuirano 

Vođenje evidencije i dokumentacije  
vezano za odnose s javnošću 

Tajnica  Kontinuirano 

UPRAVNI ODBOR 

Sazivanje sjednica Priprema sjednice i dokumentacije Predsjednik, tajnica  1x do 2x mjesečno 

Usvajanje i donošenje godišnjeg 
Programa rada za HKPT  

Priprema dokumenata, analiza Upravni odbor 
studeni 2021. 

 
 

Usvajanje godišnjeg financijskog 
plana za HKPT 

Priprema dokumenata, analiza 
 

UO, IO, tajnica, 
blagajnica 

studeni 2021. 

Odgovaranje na upite, prijedloge, 
pritužbe članova 
 

Priprema dokumenta, analiza  
razmatranje i definiranje odgovora 
 

UO, tajnica kontinuirano 

Pravna pomoć 
Ugovaranje pravnog savjetovanja i stvaranje uvjeta za 
ugovaranje osiguranja od profesionalne odgovornosti  

Predsjednik, UO, tajnica 
 

kontinuirano 

Suradnja s tijelima državne uprave 
 

Izmjene i dopune ZODPT, definiranje  aktualnog  
statusa  psihoterapijske struke   
 
Uključivanja u javne rasprave i radne skupine vezano uz 
nove propise 

Upravni odbor, 
predsjednik  

Po potrebi 
 
 

Suradnja sa SPUH-om 
 
Suradnja na projektima s vanjskim 
suradnicima (zaštita mentalnog 
zdravlja)  

Suorganizacija stručnih skupova 
Suradnja u organiziranju i provođenju edukacija 
 
Zaštita digniteta psihoterapijske profesije, akcija i 
utjecaja na nositelje politika u cilju razvoja profesije 

Upravni odbor 
Po potrebi 

 
 

Usvajanje i donošenje Programa 
stručnog usavršavanja 

Analiza dokumenata i uvjeta provedbe na prijedlog 
Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 

Upravni odbor i 
Povjerenstvo za stručna 
pitanja i trajno 
usavršavanje  

Kontinuirano 

Međunarodna suradnja  
Poticanje međunarodne suradnje 
Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima;  
Praćenje i prilagodba standardima EU u području 

Upravni odbor Kontinuirano 



psihoterapijske djelatnosti, Osiguranje uvjeta za 
sudjelovanje u europskim projektima 

Suradnja s drugim Komorama 
 

Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska 
psihološka komora, Hrvatska odvjetnička komora, 
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska 
liječnička komora 

Upravni odbor Kontinuirano 

Suradnja s medijima i javnošću 
 

Promotivni materijali, Press release strategija Upravni odbor, tajnica Kontinuirano 

Priprema  godišnje skupštine 
 

Priprema sjednice i dokumentacije  
 

Upravni odbor, 
predsjednik, IO, tajnica, 
blagajnica  

Studeni i prosinac 
2021. 

 

Priprema godišnjih izvješća o radu Analiza, priprema dokumentacije Upravni odbor 
Studeni i prosinac 

2021. 

IZVRŠNI ODBOR 

Sazivanje sjednica Priprema sjednica i dokumentacije Predsjednik, tajnica, IO 1x do 2x mjesečno 

Prijedlog godišnjeg programa rada za 
IO 

Priprema dokumenata, analiza IO 
studeni 2021. 

 

 
Prijedlog godišnjeg financijskog plana 
za HKPT 

Priprema dokumenata, analiza 
 

IO, Tajnica, blagajnica studeni 2021. 

Odgovaranje na upite, prijedloge, 
pritužbe članova 
 

Priprema dokumenta, analiza  
razmatranje i definiranje odgovora 

UO, tajnica kontinuirano 

Vođenje Imenika, registara, web baze 
podataka, pomoćnih evidencija 

Provedba  upravnih  postupaka  –  upis članova 
Ažurno vođenje elektronskih javnih knjiga 

Tajnica, IO kontinuirano 

Vođenje Upisnika psihoterapeuta i 
savjetodavnih terapeuta koji 
obavljaju privatnu praksu 

Priprema dokumenta, analiza  
 

Tajnica, IO kontinuirano 

Izdavanje odobrenja za samostalan 
rad te odobrenja za vježbenički staž 

Priprema dokumenta, analiza  
 

Tajnica, Povjerenstvo za 
stručna pitanja i trajno 
usavršavanje 

kontinuirano 

Početak rada na Imeniku supervizora 
za psihoterapeute i savjetodavne 
terapeute te Imenik supervizora za 
vježbenike  

Priprema dokumenta, analiza  
 

Tajnica, IO, Povjerenstvo 
za stručna pitanja i 
trajno usavršavanje 

kontinuirano 

Vođenje popisa psihoterapijskih 
pravaca i programa izobrazbe 
 
 
 

Priprema dokumenta, analiza  

Tajnica, IO, Povjerenstvo 
za odobravanje rada 
pojedine psihoterapijske 
škole  

kontinuirano 



NADZORNI ODBOR 

Izbor predsjednika i sazivanje sjednica Priprema sjednice i dokumentacije Članovi i predsjednik NO min. 2x godišnje 

Praćenje financijskog poslovanja i 
zakonitosti rada Komore 

Uvid u financijsku dokumentaciju, provjera izvješća Članovi NO min. 2x godišnje 

 
Dokumentiranje rada 
 

Izrada izvješća o nadzoru financijskog poslovanja i 
zakonitosti rada Komore za Skupštinu 

Predsjednik NO i članovi 
NO 

min. 2x godišnje 

Priprema izvještaja o radu 
 

Priprema dokumentacije Predsjednik NO 

kontinuirana 
priprema -
podnošenje 
izvještaja na 

Skupštini 2021. 

ETIČKO 
POVJERENSTVO 

 
 

Dorada Etičkog kodeksa  
Izmjene, dopune i prilagodbe postojećeg Etičkog 
kodeksa   

Članovi povjerenstva 
Tijekom 2021.  

 

Koordinacija s ostalim tijelima 
Komore 
 

Polugodišnji sastanci s ostalim tijelima Komore 
Članovi povjerenstva, 
UO 

1x do 2x godišnje 

Priprema izvještaja o radu Priprema dokumentacije, analize 
Predsjednik/ica 
povjerenstva 

kontinuirana 
priprema-

podnošenje 
izvještaja na 

Skupštini 

POVJERENSTVO ZA 
STRUČNA  PITANJA  

I  TRAJNO 
USAVRŠAVANJE 

 

Sjednice Povjerenstva za stručna 
pitanja i trajno usavršavanje 

priprema sjednice, izbor predsjednika/ice 
Predsjednik HKPT, 
članovi povjerenstva 

Po potrebi (min. 4x 
godišnje) 

Analiza edukacijskih potreba članstva 
i izrada prijedloga Programa stručnog 
usavršavanja  

Definiranje sadržaja edukacije za članove Komore  Članovi povjerenstva Do travnja  2021. 

 
Rad na kategorizaciji stručnih skupova 
 

Pregled dokumentacije i donošenje odluke o broju 
bodova 

 
Članovi povjerenstva, 
UO 
 
 

Kontinuirano 

Tumačenja stručnih kompetencija kod 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

Priprema Opće odluke o uvjetima priznavanja, 
prijedlozi očitovanja za pojedine slučajeve 

Članovi povjerenstva, 
UO 

Kontinuirano, 
po potrebi 

Vođenje evidencije o stručnom 
usavršavanju članova 

Sređivanje Evidencije o stručnom usavršavanju za 2021. 
godinu 

Članovi povjerenstva, 
tajnica 

Kontinuirano 

 Priprema i provedba edukacijskog ciklusa    



Provedba programa stručnog 
usavršavanja 
 
 
 

Ugovaranje i organizacija stručnih usavršavanja 
Obavještavanje članova 

Tajnica, članovi 
Upravnog odbora, 
članovi povjerenstva 
 

Kontinuirano nakon 
donošenja 
programa 

 
 

Priprema izvještaja o radu Priprema dokumentacije 
Predsjednica 
povjerenstva 

Kontinuirana 
priprema 

 
POVJERENSTVO ZA 
ODOBRAVANJE 
RADA POJEDINE 
PSIHOTERAPIJSKE 
ŠKOLE  

Izrada kriterija, standarda i normativa 
izobrazbe za psihoterapijsku 
djelatnost  

Analiza, pregled dokumentacije, usklađivanje standarda 
i uvjeta 

Povjerenstvo, UO, IO 
Kontinuirano 

Utvrđivanje usklađenosti izobrazbe 
psihoterapijskih pravaca i pojedinih 
programa za djelatnost psihoterapije 
s definiranim standardima i 
normativima propisanim od Komore  

Analiza, pregled dokumentacije, usklađivanje standarda 
i uvjeta 

Povjerenstvo, UO, IO 

Po potrebi  

Analiza i odobravanje popisa 
psihoterapijskih pravaca i programa 
izobrazbe koji vodi Komora 

Pregled dokumentacije i donošenje odluke Povjerenstvo, UO, IO 
Kontinuirano 

Priprema izvještaja o radu Priprema dokumentacije 
Predsjednica 
povjerenstva 

Kontinuirana 
priprema 

POVJERENSTVO ZA 
STRUČNI NADZOR 

Izrada prijedloga liste stručnjaka za 
provedbu stručnog nadzora, prikupiti 
kandidature, njihova selekcija i 
imenovanja članova u Povjerenstvo 

Definiranje i raspisivanje natječaja, izrada javnog poziva 
za prijavu kandidata za listu stručnjaka koji će provoditi 
nadzor 
Prijedlog liste stručnjaka za provođenje nadzora 
Priprema uvjeta za provedbu edukacije za izabrane 
stručnjake koji će provoditi stručni nadzor 

UO,  
Predsjednik/ica 
povjerenstva  

U prvoj polovici 
2021. 



 
 
 
 
 
Koordinacija s ostalim tijelima 
Komore i Ministarstvom za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku 
 
 

Prisustvovanje sastancima tijela Komore/iniciranje 
sastanaka 
Davanje mišljenja i prijedloga na dokumente drugih 
tijela Komore 
Redovito podnošenje izvješća o radu 
Dorada i prilagodba Pravilnika o radu Povjerenstva za 
stručni nadzor 
Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i 
Pravilnikom o stručnom nadzoru 
Priprema uvjeta za provedbu edukacija provoditelja 
stručnih nadzora 

UO i članovi 
Povjerenstva 
 

Po potrebi 

DISCIPLINSKI SUD  

Početak i organizacija rada kroz 
sazivanje sjednica, izbor 
predsjednika/ice,  praćenje i 
usvajanje pozitivnih tendencija u 
praksi srodnih tijela 

 
Sazivanje sjednica  
 
 

Članovi  Disciplinskog 
suda 

Bar 1x godišnje, po 
potrebi 

Održavanje redovnih sjednica  
Sazivanje sjednica 
 

Predsjednik/ica 
Disciplinskog suda 
 

Bar 1x godišnje, po 
potrebi  

Davanje stručnih mišljenja i 
preporuka Predsjedniku HKPT i 
tijelima Komore vezano uz praksu, 
postupanje i odluke Disciplinskog 
suda 
 

Korespondencija s drugim tijelima Komore 
 
 

Predsjednik/ica 
Disciplinskog suda 
 

Po potrebi 

Vođenje dokumentacije u vezi s 
radom Disciplinskog suda 

Izricanje disciplinskih mjera/kazni 
 

Suci Disciplinskog suda Kontinuirano 

Priprema izvještaja o radu Priprema dokumentacije, analize  
Predsjednik/ica 
Disciplinskog suda 
 

kontinuirana 
priprema-

podnošenje 
izvještaja na 

Skupštini 

Predsjednik HKPT:  
Prim.dr.med. Jadran Morović  
psihijatar-psihoterapeut          

                                                                                                                                                         
 

 


