
У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр.51/09), на  скупштини удружења одржаној дана 11.12.2012. у Београду, усвојен је

С Т А Т У Т
Удружења „О.Л.И. Центар за Интегративну Психодинамску Психотерапију, Саветовање и

Коучинг“ Скраћени назив удружења”О.Л.И. Центар“

Област остваривања циљева
Члан 1.

Удружење грађана „О.Л.И. Центар за Интегративну Психодинамску Психотерапију,
Саветовање и Коучинг“ (у даљем тексту: Удружење) сe оснива ради остваривања циљева у
области психотерапије,саветовања и коучинга и других облика психолошке помоћи са циљем
развијања теорије,практичне примене и едукације у области О.Л.И. метода психотерапије.

Циљеви Удружења
члан 2

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: афирмисање овог метода
психотерапије, истраживачки рад и емпиријска провера метода и теорије,одржавање етичких и
професионалних стандарда,подстицање стручних и научних делатности,организовање стручних
састанака,издавање научних и стручних публикација,сарадња са сличним организацијама у земљи
и иностранству,надзор стручног рада чланова,упознавање стручне и шире јавности са делатношћу
овог удужења

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) организује самостално или у сарадњи са другим организацијама различите едукативне
активности (едукације, семинаре, стручна предавања, трибине, радионице)
прилагођене потребама чланова Удружења и његових клијената;

2) прикупља и обрађује стручну литературу из области психотерапије, саветовања i
koучинга

3) издаје промотивни материјал (информаторе, брошуре, публикације, билтене и сл.);
4) сарађује са медијима;
5) планира и реализује истраживања од интереса за рад удружења;
6) организује активности усмерене на сензибилизацију локалне средине у односу на

потребе и могућности које пружају ове делатности;
7) обавља функцију информативног центра и ради на повезивању са сличним

удружењима, владиним и невладиним организацијама и профитним организацијама;
8) омогућава редовну комуникацију и договарање чланства о свим битним питањима за

рад Удружења
9) спроводи друге задатке који произилазе из циљева удружења и који су у складу са

Законом.
10)утврђује стандарде едукације за добијање потврда, сертификата, лиценци, итд. у

складу са законом;
11)издаје потврде, сертификате, лиценце, итд.;



Назив и седиште
Члан 4.

Назив удружења је: “„О.Л.И. Центар за Интегративну Психодинамску Психотерапију,
Саветовање и Коучинг“ , а Скраћени назив удружења је:“ О.Л.И. ЦЕНТАР“

Назив Удружења на страном језику-енглеском језику је: О.L.I. Center for Integrative
Psychodynamic Psychotherapy, Counselling and Coaching, скраћено на енглеском језику
О.L.I. Center.

Удружење има седиште у Београду, ул. Гандијева 200, а своју делатност остварује на
територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које је едуковано (или је на едукацији) по
постојећим стандардима овог удружења и практично делује као психотерапеут, саветник или
коуч, који прихвати циљеве Удружења и Статут, поднесе пријаву за учлањење
Председништву Удружења  и уплати чланарину.

Постоје две категорије чланова у Удружењу, зависно од нивоа њихове едукације:

а) Пуноправни – психотерапеути, саветници и коучеви (са сертификатом добијеним по
Правилнику о акредитацији на основу стандарда прихваћених од стране овог Удружења).
б) Придружени -  кандидати за психотерапеуте, саветнике и коучеве, који се налазе у неком
од едукативних програма овог Удружења.

Чланство се аутоматски обнавља уплатом одговарајуће чланарине за текућу годину,
уз испуњеност осталих услова.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Акредитациони одбор, , а одлуку о пријему у
пуноправно чланство доноси Председништво и о томе обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане или усмене изјаве о иступању
Председништву.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Акредитациони одбор, а одлуку о престанку
пуноправног чланства  доноси Председништво.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Чланство у Удружењу престаје аутоматски после три опомене за неплаћену
члана-рину  за текућу годину.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.

Члан Удружења има право, у складу са чланом 5 Статута, да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;



3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Председништво.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Председништво, Стручни одбор, Надзорни одбор,
Акредитациони одбор, Етички одбор и Одбор за жалбе. Сваки одбор има свог председника и
заменика председника. Функцију Председника Председништва врши Председник Удружења,
а у његовом одсуству један од подпредседника.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно одржава једном годишње. Ванредна Скупштина може да се

закаже на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу најмање једне
трећине чланова Удружења. Иницијатива се подноси Председништву у писаном облику или
електронски и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштину сазива председник Председништва обавештењем чланства. Седницом
председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Председништва и свих  одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Седница пуноправно доноси одлуке уколико се за њих изјасни више од половине
присутних чланова. Начин организовања Скупштине и гласања може бити непосредан или
електронски.

Члан 10.

Председништво је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.

Председништво има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Председништва, као и свих одбора, траје  две године и они се могу

поново бирати на исту функцију.
Председништво, што важи и за све одборе, из реда својих чланова бира два

подпредседника.
Председништво бира заступника Удружења.
Председништво, као и сви одбори, могу расправљати о питањима, гласати и

одлучивати електронским путем.



Члан 11.

Председник Удружења, тј. Председник Председништва, заступа Удружење у правном
промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заступник Удружења је овлашћен да, у случају спречености председника,   заступа
Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Председништво:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) стара се о финансирању Удружења и доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и
допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став
2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај
поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Удружења;

8) Заједно са Акредитационим одбором разматра пријаве у вези кршења Етичког
кодекса Удружења.

Председништво пуноважно расправља о питањима, гласа и одлучује са већином
својих чланова (најмање 3 од укупно 5).

Члан 13.

Стручни одбор

Стручни одбор је саветодавно тело Удружења које усмерава рад Удружења на
остваривању циљева и задатака Удружења и њега на предлог Председништва бира
Скупштина. Стручни одбор чини 5 пуноправних чланова Удружења, представника
психотерапеута, саветника и коучера који бирају председника и подпредседника Одбора.
Одбор се састаје на предлог Председништва или најмање три члана Стручног одбора.

Члан 14.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног
одбора траје две године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на Скупштини Удружења.

Члан 15.

Акредитациони одбор



Акредитациони одбор се састоји од 3 члана из редова пуноправних чланова Удружења
и бира се редовно на рок од 2 године, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Акредитациони одбор ради по Правилнику о акредитацији, усаглашеним са
Правилником о акредитацији европских удружења за психотерапију, саветовање и коучинг.

Сертификате О.Л.И.  психотерапеута, саветника и коучева  подписују Председник
Удружења  и један члан Акредитационог одбора.

Акредитациони одбор заједно са Председништвом разматра питања у вези кршења
Етичког кодекса Удружења.

Члан 16.

Етички одбор

Етички одбор има три члана које из редова пуноправних чланова бира Скупштина.
Председника Одбора предлажу чланови Одбора. Овај одбор предлаже Председништву
Етички кодекс Удружења,  стара се о његовој примени  и разматра питања професионалне
етике.

Члан 17.

Одбор за жалбе

Одбор за жалбе се састоји од три члана које бира Скупштина и који бирају председника
Одбора. Овај Одбор решава питања жалби на поступке и рад Удружења, његових одбора
и чланова и даје предлоге за њихово решење Председништву.

Остваривање јавности рада
Члан 18.

Рад Удружења је јаван.
Предсеништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и

активностима Удружења, непосредно или путем електронске комуникације, преко саопштења
за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
Скупштини Удружења.

Члан 19.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.



Удружење може приступити међународним удружењима за психотерапију, саветовање
и коучинг, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 20.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области психотерапије, саветовања и коучинга.

Престанак рада удружења
Члан 21.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 22.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице
које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће
одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 23.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: „О.Л.И.
Центар за Интегративну Психодинамску Психотерапију, Саветовање и Коучинг“, у доњој:
„Београд“, а у средини скраћеница „О.Л.И. Центар“ ћириличним писмом.

Члан 24.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Члан 25.

Овај статут ступа на снагу на дан његовог усвајања на Оснивачкој скупштини
Удружења.

Председавајући
Скупштине Удружења

______________________
Небојша Јовановић


