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 У скалду са одредбама чл. 10,11 и 12 Закона о удружењима ( „Службени 

лист РС“, бр. 51/09), на скупштини одржаној 15.06.2013. усвојен је следећи  

 

 

СТАТУТ 

    Друштва психоаналитичких психотерапеута  

                                                             Србије 

 

     Члана 1. 

 

Друштво психоаналитичких психотерапеута Србије ( у даљем тексту: 

Друштво) је добровољно, невладино и непрофитабилно удружење, основано на 

неодређено време ради остваривања циљева у области психоаналитичке 

психотерапије и психоаналитичке теорије као и ради остваривања заједничких 

интереса на пољу развијања и унапређења теорије, праксе, едукације и 

истраживања из области психоаналитичке психотерапије и психоаналитичке 

теорије. 

 

     Члан 2. 

Циљеви Друштва су: 

- заступање интереса психоаналитичких психотерапеута пред друштвеном 

заједницом и настојање да буде регулисн њихов статус, као и 

признавање звања психоаналитички психотерапеута 

- утврђивање стандарда и норматива едукације који су у складу са 

међународним критеријумима одоговрајаућих европских и светских 

удружења за психоаналитичку психотерапију 

- настојање да ови стндарди и нормативи буду усвојени у надлежним 

институцијама и организацијама у Републици  Србији 

- старање о стварању норми и услова потребних за спорвођење 

психоаналитичке психотерапије 

- утврђивање етичких норми 

- подстицање научноистрживачког рада 

- организовање теоријске и практичне едукације из психоаналитичке 

психотерапије 

- контрола и стручни надзор над радом својих чланова. 

 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Друштво наручито:  

1) организује теоријске и практилне едукације из психоаналитичке 

психотерапије и организује континуирану едукацију из психоаналитичке 

психотерапије 

2) организује само или у заједници са другим организацијама стручне 

скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације из области 

психоаналитичке психотерапије 

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на 

психоаналитичку психотерапију у складу са заканом 
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4) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и 

другим организацијама у земљи и иностранству које се баве психоаналитичком 

психотерапијом 

5) учествују у предлагању оних делова програма редовних и 

последипломских студија, специјализација и ужих специјализација које се односе 

на психотерапију 

6) спроводи и друге активности које су утврђене овим Статутом и 

планом рада Друштва 

7) закључује уговоре о сарадњи са сродним организацијама и 

друштвима. 

 

Члан 4. 

Назив Друштва је „ Друштво психоаналитичких психотерапеута Србије“ ( у 

даљем тексту: Друштво). 

Назив Друштва на енглеском језику је „Association of psychoanalytic 

psychotherapist of Serbia“. 

Седиште Друштва је у Београду, у Палмотићевој улици 37. 

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

         Члан 5. 

Чланови Друштва могу бити лица која се баве индивидуалном 

психоаналитичком психотерапијом и то као: 

Редовни чланови: 

- Психотерапеути који су завршили ужу специјализацију из 

психоаналитичке психотерапије и они који су ову едукацију завршили од стране 

Друштва. 

- Психоаналитичари који прођу процедуру пријема у чланство одређну 

правилником. 

Придружени чланови: 

- Психоаналитички психотерапеути који су завршили  едукацију у 

оквиру уже специјализације из психоаналитичке психотерапије  или едукацију у 

оквиру Друштва а још нису одбранили завршни рад. 

- Предлог за пуноправно чланство даје Тренинг комите, а изгласава се 

на скупштини простом већином 

- Придружени члан нема право гласа. 

Почасни чланови: 

- За почасног члана Друштва може бити изабрано лице заслужно за 

рад Друштва као и за развој психоаналитичке психотерапије 

- Почасног члана Друштва предлаже Управни одбор, а бира 

Скупштина Друштва 

- Почасни члан Друштва има право да присуствује седницама органа 

Друштва и да учествује у свим активностима Друштва 

- Почасни члан нема право гласа. 

Инострани члан: 

- Члан Друштва може бити лице из иностранства. На услове и 

поступак избора, као и права и обавезе иностраних чланова примењују се одредбе 
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овог статута који се односи на чланове Друштва. Разлог бирања, процедура бирања, 

права иностраних чланова иста су као она у претходном ставу, који се односи на 

почасне чланове. 

Само редовни чланови могу бити у органима Друштва сем у Етички 

Комитет. 

 

      Члан 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања 

обавештава подносиоца пријеаве, а на предлог Тренинг Комитета Дрштва. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, неплаћања 

чланарине, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавањем угледа Друштва. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог 

Управног одбора Друштав. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 

предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву. 

 

 

      Члан 7. 

Члан Друштва има право да: 

равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева  Друштва 

непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва 

бира и буде биран у органе Друштва 

буде благховремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва. 

 

  Члан Друштва  дужан је да:  

активно доприноси остваривању циљева Друштва 

учествује,  у складу са интересовањима, у активностима Друштва 

плаћа чланарину 

обавља послове које му повери Управни одбор. 

 

 

    Члан 8. 

Органи Друштва су:  

- Скупштина 

- Управни одбор 

- Тренинг комитет 

- Етички комитет. 

 

 

 

Члан 9.  

 

Скупштину Друштва чине сви њени чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница 

Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на 
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иницијативну најманје једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси 

Упраном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се 

разматрање предлаже. Председник је у обавези да закаже Скупштину у року од 

месец дана. 

Седницу скупштине сазива Управни одбор, писаним обавештењем о месту и 

времну одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава 

лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. 

Скупштина: 

1) доноси план и прграм рада 

2) усваја Статут, као и измене и допуне  Статута 

3) усваја друге опште акте Друштва 

4) бира и разрешава чланове Управног одбора 

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора 

6) разматра и усваја финасијски план и извештај 

7) одлучује о висине чланарине за следећу годину 

8) одлучује о статусним променама и престанклу рада Друштва 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање једна половина 

чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, стаусним променама и престанку 

рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 

     

Члан 10. 

Управни одбор је  извршни орган, који се стара о спровођењу циљева 

Друштва који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има пет чланова које бира и опозива Скупштина. 

Мандата чланова управног одобора траје  четири године и могу се поново 

бирати на исту функцију, највише 2 узастопна мандата. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика 

председника, секретара и благајника Друштва. 

 

 

       Члан 11. 

 

Управни одбор ради у седницама и састаје се по потреби, а најмање четири 

пута годишње. 

Седнице сазива и њиховим радом руководи председник Управног одбора. 

Управни одбор може пуноважно одлучивати уколико седницама 

присуствује више од половине његових чланова. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 

 

    Члан 12. 

 

Председник управног одбора  заступа Друштво у правном промету и има 

права и дужности финасијског налогодавца. 
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Заменик председника је овлашћен да, у одсуство председника Управног 

одбора, заступа Друштво и потписује сва финасијска и новчана документа у име 

Друштва. 

 

 

    Члан 13. 

 

Управни одбор: 

1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси 

одлуке ради остваривања циљева Друштва 

2) организује редовно обављање делатности Друштв 

3) поверава посебне послове појединим члановима 

4) доноси финасијске одлуке, предлаже Скупштини финасијски план и 

располаже средствима Друштва 

5) учествује у утврђивању расоделе средстава Друштва на основу 

усвојеног плана између две седнице Скупштине Друштва 

6) у консултацији са Тренинг комитетом предлаже Скупштини 

учлањивање у друге сродне организације у земљи и иностранству 

7) подноси извештај Скупштини о свом раду 

8) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута 

сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и 

припрема предлог измена и допуна, које подноси Скупштини на усвајање 

9) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из 

члана 25. става 2 Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног 

заступника Друштва за тај поступак 

10) извршава одлуке Скупштине 

11) предлаже Скупштини планове и програме рада, уз пртходне 

консултације са Тренинг комитетом 

12) по потреби, формира стална и привремна тела за обављање 

одређених послова Друштва 

13) доноси одлуке о сазивању Скупштине Друштва 

14) одлучује о другим питањима за које нису, законом или овим 

Статутом, овлашћени други органи Друштва 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна 

половина, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 

 

 

Члан 14.  

 

Секретар Друштва је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора 

и заменка председника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва 

финасијска и новчана документа у име Друштва. 

Секретар Друштва припрема извештаје, записнике, одлуке и друге акте 

органа Друштва и стара се оњиховом извршавању. 

Припрема и организује седнице Управног одбора и Скупштине. 

Обавља потребну кореспондецију. 
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Стара се о свим другим пословима Друштва, у складу са овим Статутом, 

одлукама и другим актима Друштва. 

Секретара бира Управни одбор из свог састава. 

Мандат секретара Друштва траје четири године, са могућношћу поновног 

избора. 

 

 

    Члан 15. 

 

Благајник Друштва организује прикупљање чланарине о чему води 

евиденцију. 

Управни одбор бира благајника из свог састава. 

Мандат благајника траје четири године са могоћуношћу поновног избора. 

 

 

Члан 16. 

 

Тренинг комитет је стручни орган Друштва. 

Тренинг комитет има председника и 5 чланова које бира Скупштина 

Друштва из састава редовних чланова. 

Мандат чланова Тренинг комитета траје четири године, са могоћуношћу 

поновног избора. 

 

 

    Члан 17. 

 

Тренинг комитет ради у седницама. 

Седнице сазива и њима руководи председник Тренинг комитета. 

            У случају његове спречености, његове дужности преузима заменик 

председника, које бира Тренинг комитет из својих редова. 

Одлуке су пуноважне ако на седницама присуствује више од половине 

чланова. Одлуке Тренинг комитета се доносе већином гласова присутних чланова. 

Седнице се сазивају по потреби, а најмање четири пута годишње. 

 

 

Члан 18. 

 

Тренинг комитет обавља следеће послове: 

1) даје иницијативе, стручне смернице, процене, мишљења у вези 

циљева и задатака Друштва дефинисане одредбама овог Статута. 

2) предлаже врсте стручне едукације и њихову организацију. 

3) саставља програме  и организује теоријске и практичне едукације из 

индивидуалне психоаналитичке психотерапије (теоријску наставу, дидактичку 

анализу и супервизију) и верификује професионалне критеријуме ових едукација. 

4) процењује и предлаже  критеријуме који се односе на учлањење у 

Друштво 
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5) покреће иницијативу или даје мишљење о подобностима за стицање 

својства почасног или иностраног члана Друштва 

6) предлаже истраживачке пројекте, процењује пројекте који су 

припреми 

7) руководи најзначајнијим стручним и научним пројектима који се 

одвијају у организацији Друштва 

8) даје иницијативу за стручну публицистичку активност 

9) у случају потребе Тренинг комитет може да консултује друге чланове 

Друштва и ангажује чланове Дтуштва за ad.hoc комисије или неке друге посебне 

послове 

10) доноси правилник о напредовању у стаус едукатора 

11) врши процену кандидата за улазак у процес едукације 

12) врши процену придружених чланова у статус редовних чланова  ( по 

условима који су дефинисани правилником) 

13) врши процену пуноправних чланова у статус едукатора ( по условима  

који су дефинисани правилником) 

14) врши процену едукативних програма који су изван редовног  

curriculuma. 

 

 

Члан 19. 

 

Етички комитет Друштва има председника и два члана. 

Скупштина Друштва бира председника и једног члана из редова својих 

редовних чланова, док трећег члана може да изабере и из редова придружених 

чланова. 

Одлуке Етичког комитета су валидне ако састанку присуствује већина 

чланова Етичког комитета и донесе се већином гласова. 

Мандат чланова Етичког комитета траје четири године са могућношћу 

поновног избора. 

 

 

    Члан 20. 

 

Етички комитет је одговоран за израду и предлагање Етичког кодекса 

професије психоаналитичког психотерапеута. 

Етички комитет разматра и проучава све проблеме на пољу професиналне 

етике који произилазе из домаћег законодавства, из кодекса Светске здравствене 

организације, као и из стручних психијатријских, психолошких и 

психотерапеутских организација у земљи и иностранству, користећи одговарајућу 

литературу. 

Члан 21. 

 

Извори финасирања Друштва су: 

1) чланарине 
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2) приходи од сопственних активности (одржавање симпозијума, 

конгреса, пружања стручних и научних услуга, едукација и друго) 

3) приходи од издавачке и публицистичке активности 

4) дотације, субвенције, спонзорство и поклони 

5) остали извори у скалду са законом. 

 

 

Члан 22. 

 

Финасијско пословање обавља се на основу финсијског плана за текућу 

годину, а у складу са заканом. 

Извештај о завршном рачуну за текућу годину подноси се Скупштини 

Друштва која о њему одлучује. 

Финасијским средствима Друштва располаже председник Управног одбора 

и Управни одбор на основу финасијских планова. 

 

 

    Члан 23. 

 

Рад Друштва је јаван. 

 

 

     Члан 24. 

 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о 

раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, 

односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Друштва подносе се 

члановима на седници Скупштине Друштва. 

 

 

    Члан 25. 

 

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са 

другим Друштвима и организацијама у земљи и иностранству. 

Друштво може приступити међународним удружењима, о чему одлуку 

доноси Скупштина. 

 

 

 

    Члан 26. 

 

Друштво обавља приврену делатност: 

 

85.59.Остало образовање. 
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Друштво може почети са непосредним обављањем ових делатности тек 

након изврешеног уписа у Регистар привредних субјеката. 

 

 

    Члан 27. 

 

Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре и накнаде 

за друге облике едукације из индивидуалне психоаналитичке психотерапије, као и 

од накнаде за организацију континуиране едукације из психоаналитичке 

психотерапије. Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се 

користити искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове 

редовног рада Друштва и сопствено учешће у финасирању одређених пројеката. 

 

 

    Члан 28. 

 

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за 

остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

 

    Члан 29. 

 

У случају престанка рада, имовина  Друштва пренеће се Институту за 

ментално здравље, Београд, Палмотићева 37. 

 

 

    Члан 30. 

 

Друштво има печат округлог облика на којем је у горњој половини 

исписано: „Друштво психоаналитичких психотерапеута Србије“, у доњој половини: 

„Association of psychoanalytic psychotherapist of Serbia“, а усредини Београд. 

 

 

    Члан 31. 

 

На сва питања која нису регулисана Статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 

 

 

У Београду,                                              Председавајући Скупштине ДППС-а 

 

 15.06.2013.                                                                   Др Иванка Дуњић 

 


