
 

НАЦРТ ПРЕДЛОГА 

ЗАКОНА О ПСИХОТЕРАПИЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 

          I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 

Овим законом се уређује делатност психотерапије, као и појам, садржај, услови и начин 
обављања делатности психотерапије, права, обавезе и одговорност психотерапеута и 
психотерапеута под супервизијом и оснивање, организација и рад Коморе психотерапеута 
Србије (у даљем тексту: Комора). 

 

Појам и предмет психотерапије и психотерапијске делатности 

Члан 2. 

Психотерапија је свеобухватни, намерни и планирани третман или терапијска интервенција 
која се спроводи путем научних психотерапијских метода имплементираних у основно и 
специфично образовање и знање стечено општом и посебном обуком о третирању 
поремећаја понашања, дисфункционалних и кризних стања, као и ширих личних развојних 
потреба, који су у вези са психосоцијалним и психосоматским, као и спонтаним развојним 
факторима и узроцима, а одвија се у интеракцији између једне или више третираних особа 
и једног или више психотерапеута, са циљем ублажавања или уклањања утврђених 
симптома, ради промене дисфункционалних образаца понашања и ставова и промовисања 
процеса сазревања, развоја, здравља и благостања третиране особе.  

Психотерапијска делатност је вршење психотерапије на начин описан у претходном ставу 
за коју је одговоран психотерапеут односно психотерапеут под супервизијом који је 
спроводи, без обзира на то да ли се активности врше самостално у виду професије или у 
институционалном оквиру. 

Значење израза 

Члан 3. 

Поједини изрази у смислу овога закона имају следеће значење: 

1) Психотерапеут је лице који врши делатност психотерапије и које је уписано у 
именик психотерапеута Коморе психотерапеута Србије; 
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2) Психотерапеут супервизор је психотерапеут који је уписан и у именик 
психотерапеута супервизора Коморе психотерапеута Србије и који врши надзор и обуку над 
радом психотерапеута под супервизијом; 

3) Психотерапеут тренер је психотерапеут који реализује психотерапијску едукацију 
у оквиру неког од признатих психотерапијских модалитета;  

4) Психотерапеут под супервизијом је лице које се оспособљава за обављање 
делатности психотерапије, које врши делатност психотерапије под супервизијом 
психотерапеута и које је уписано у именик психотерапеута под супервизијом Коморе 
психотерапеута Србије. Статус психотерапеута под супервизијом може трајати највише пет 
година; 

5) Психотерапијска едукација је структурисан програм образовања за делатност 
психотерапије од најмање четири године, а коју спроводе специјализоване школе и 
удружења психотерапеута.  

6) Клијент је физичко лице које се психотерапеуту или психотерапеуту под 
супервизијом обратило ради психотерапијског третмана или саветовања; 

7) Полазник је лице које је започело похађање психотерапијске едукације у оквиру 
неког признатог психотерапијског модалитета, а још није стекло услове за упис у регистар 
психотерапеута под супервизијом; 

8) Комора је Комора психотерапеута Србије; 

9) Именик психотерапеута је именик психотерапеута у Републици Србији који води 
Комора психотерапеута Србије; 

10) Именик психотерапеута под супервизијом је именик психотерапеута под 
супервизијом у Републици Србији који води Комора психотерапеута Србије; 

11) Именик психотерапеута супервизора је именик психотерапеута супервизора у 
Републици Србији који води Комора психотерапеута Србије; 

12) Именик психотерапеута тренера је именик психотерапеута тренера у Републици 
Србији који води Комора психотерапеута Србије; 

13) Кандидат је лице које је поднело захтев за упис у именик психотерапеута, 
односно именик психотерапеута под супервизијом, до доношења решења о упису; 

14) Психотерепијски модалитет је научно призната школа психотерапије. Комора 
објављује списак научно признатих психотерапијских модалитета и метода, у складу са 
европским и међународним удружењима психотерапеута. Психотерапијски метод је научно 
признати поступак који служи као додатна едукација психотерапеута и психотерапеута под 
супервизијом, а која нема статус модалитета, то јест сам по себи не води ка звању 
психотерапеута. 



3 
 

15) Регистар признатих модалитета је регистар признатих психотерапијских 
модалитета  и метода који води Комора психотерапеута Србије; 

16) Кодекс је Кодекс етике психотерапеута; 

17) Основна психотерапијска знања садржана су у предметима које је потребно 
положити као услов за упис у именик психотерапеута односно психотерапеута под 
супервизијом; 

18) Психотерапијска тајна је професионална тајна, која се односи на све информације 
које лице које обавља делатност психотерапије сазна од клијента, као и  здравствено и 
психичко стање клијента; 

19) Статут Коморе је највиши општи правни акт који регулише питања у вези 
Коморе психотерапеута Србије.  

 

II ПРАВО НА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПСИХОТЕРАПИЈЕ И УСЛОВИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

Право на обављање делатности психотерапије 

Члан 4. 

Психотерапијску делатност обавља психотерапеут. Право на обављање делатности 
психотерапије стиче се доношењем одлуке о упису у именик психотерапеута. 

Психотерапијску делатност обавља и психотерапеут под супервизијом, уз редовни надзор 
психотерапеута супервизора. Право на обављање делатности психотерапије под 
супервизијом стиче се доношењем одлуке о упису у именик психотерапеута под 
супервизијом. 

Полазници психотерапијских едукација немају право да раде са клијентима. Они то право 
стичу уписом у регистар психотерапеута под супервизијом, а након најмање две године 
стицања теоријских знања, искустава личног раста и развоја и вежби у улози клијента. 

Поступци уписа у именике из става 1 и 2 овог члана, као и именик психотерапеута 
супервизора и именик психотерапеута тренера, покрећу се захтевом лица за упис, који се 
подноси Комори. 

Услови за упис у именик психотерапеута 

Члан 5. 

Услови за упис у именик психотерапеута јесу: 

- потпуна пословна способност; 
 

- посебна радна способност за психотерапијску делатност; 
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- диплома високог образовања, минимум VI 1 степен; 

 
- положени испити који представљају Основна психотерапијска знања. Овај услов се 

не односи на лекаре специјалисте психијатрије и неуропсихијатрије, као и на 
психологе; 
 

- потврда о завршеној психотерапијској едукацији у трајању од најмање четири године 
у неком од психотерапијских модалитета уписаних у Регистар Коморе;  
 

- најмање две године непрекидног обављања делатности психотерапије под 
супервизијом; 
 

- положен психотерапеутски испит пред комисијом Коморе из области познавања 
овог Закона, Статута Коморе, Кодекса као и Тарифе; 
 

- положена заклетва психотерапеута; 
 

- достојност за обављање психотерапијске делатности (није кривично осуђиван, суда 
части ове или друге Коморе, итд.); 
 

- протек најмање једне године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за 
упис у именик психотерапеута, ако је кандидат претходно подносио захтев који је 
одбијен. 

Кандидат из чијег се дотадашњег живота и радног ангажовања може закључити да неће 
обављати делатност психотерапије у најбољем интересу клијената и у складу са 
општеприхваћеним моралним нормама и Кодексом, није достојан да се бави делатношћу 
психотерапије. Оцену достојности кандидата на основу слободног уверења даје Комора. 

Основна психотерапијска знања 

Члан 6. 

Основна психотерапијска знања се стичу полагањем следећих испита:  

- Биолошке основе психичког живота, 

- Развојна психологија, 

- Психологија личности, 

- Општа психопатологија, 

- Специјална психопатологија, 

- Основе психотерапије и саветовања, 
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- Психотерапијски модалитети, 

- Принципи психофармакотерапије, 

- Класификација психичких поремећаја 

- Етика за психотерапеуте. 

Кандидату ће бити признато да је стекао Основна психотерапијска знања уколико има 
положене наведене испите на било ком акредитованом факултету у Републици Србији, као 
и факултету у страној држави, ако су признати у складу са прописима који уређују област 
високог образовања. 

Кандидату ће бити признато да је положио било који од наведених испита и уколико испит 
буде положио и пред специјализованом организацијом коју акредитује Комора. 

Акредитацију специјализованих организација пред којима се могу полагати испити који 
чине Основна психотерапијска знања, врши Стручна комисија за акредитацију. 

Стручна комисија за акредитацију је орган Коморе који се састоји од председника комисије 
и два члана комисије. Управни одбор Коморе доноси правилник о саставу, избору и раду 
Стручне комисије за акредитацију као и правилник о акредитацији специјализованих 
организација пред којима се могу полагати испити који чине Основна психотерапијска 
знања. 

 

Поступак уписа кандидата у именик 

Члан 7. 

Кандидат подноси захтев за упис у одговарајући именик Комори, уз који је дужан доставити 
доказе о испуњености услова за упис у именик за који упис тражи.  

Кандидат је дужан да уз доказе о испуњености услова за упис у именик достави и извод из 
казнене евиденције као и уверење надлежног органа да ли се против њега води кривични 
поступак. 

Кандидат је дужан да све доказе достави у оригиналу или овереној фотокопији.  

О захтеву за упис одлучује Управни одбор Коморе у року од тридесет дана од дана 
подношења захтева. Управни одбор може закључком продужити овај рок, најдуже за шест 
месеци, уколико постоји потреба провере веродостојности неког доказа или другог податка. 

Уколико Управни одбор Коморе утврди да кандидат испуњава све услове за упис у именик 
психотерапеута или именик психотерапеута под супервизијом, позива кандидата да пред 
Председником Коморе положи одговарајућу заклетву. 

Заклетва психотерапеута гласи: „Заклињем се да ћу се у свом психотерапијском раду водити 
најбољим интересом свог клијента, да ћу обављати делатност психотерапије у складу са 
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Законом, Кодексом и професионалним стандардима, да ћу чувати психотерапијску тајну и 
углед психотерапије као професије”. 

Заклетва психотерапеута под супервизијом гласи: „Заклињем се да ћу се у свом 
психотерапијском раду водити најбољим интересом свог клијента, да ћу редовно 
супервизирати свој рад и уважавати препоруке супервизора, да ћу обављати делатност 
психотерапије у складу са Законом, Кодексом и професионалним стандардима, да ћу чувати 
психотерапијску тајну и углед психотерапије као професије.” 

Управни одбор Коморе, након што је кандидат положио заклетву, доноси решење о упису 
кандидата у одговарајући именик. 

Психотерапеут под супервизијом је дужан да има редовне супервизије и да следи препоруке 
супервизора.  

Психотерапеут под супервизијом је одговоран за свој рад са клијентима. 

Управни одбор Коморе доноси решење о одбијању уписа кандидата у одговарајући именик 
уколико оцени да кандидат не испуњава било који од услова прописаних за упис. 

Кандидат има право да поднесе жалбу против решења о одбијању захтева за упис 
Надзорном одбору Коморе у року од петнаест дана од дана пријема решења. 

Надзорни одбор Коморе доноси одлуку о жалби кандидата у року од тридесет дана од дана 
пријема жалбе кандидата. 

Надзорни одбор Коморе ће одбацити жалбу кандидата уколико утврди да је жалба 
неблаговремена, непотпуна или недозвољена. Жалба ће се сматрати недозвољеном ако је 
жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, ако је жалбу изјавило лице 
које се одрекло или је повукло жалбу или ако лице које је изјавило жалбу нема правни 
интерес за изјављивање жалбе. 

Надзорни одбор Коморе ће преиначити решење Управног одбора Коморе и усвојити захтев 
кандидата за упис, када утврди да су испуњени сви услови за упис кандидата у одговарајући 
именик. 

Надзорни одбор Коморе ће укинути решење и вратити предмет Управном одбору Коморе 
на поновно одлучивање, када утврди да је потребно извршити још неке провере ради 
законите одлуке о захтеву кандидата. У том случају Надзорни одбор Коморе ће наложити 
Управном одбору Коморе које радње проверавања је потребно предузети у поновном 
поступку. 

Надзорни одбор Коморе ће одбити жалбу кандидата као неосновану када утврди да 
кандидат не испуњава неки од прописаних услова за упис у одговарајући именик. 

Против решења о одбијању жалбе, кандидат има право да покрене управни спор. 
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Надзорни одбор Коморе ће по службеној дужности поништити решење о упису када након 
коначности решења о упису кандидата дође до сазнања да у тренутку уписа кандидата нису 
били испуњени услови за упис.  

Лиценца психотерапеута 

Члан 8. 

Комора издаје лиценцу психотерапеута и лиценцу психотерапеута под супервизијом, 
којима се доказује својство психотерапеута, односно психотерапеута под супервизијом. 
Лиценца се сматра дозволом за рад у психотерапијској делатности. 

Комора издаје лиценцу психотерапеута сваком психотерапеуту уписаном у именик 
психотерапеута, одмах по коначности решења о упису у именик психотепеута. 

Комора издаје лиценцу психотерапеута под супервизијом сваком психотерапеуту под 
супервизијом уписаном у именик психотерапеута под супервизијом, одмах по коначности 
решења о упису у именик психотепеута. 

Лиценца психотерапеута под супервизијом се обнавља на почетку сваке календарске године 
и представља доказ о чињеници уписа у одговарајући именик који води Комора. Лиценца 
психотерапеута важи до свог истека. 

Изглед, форма и садржина лиценце се утврђује правилником који доноси Управни одбор 
Коморе. 

 

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕУТА 

Дужности психотерапеута 

Члан 8. 

Психотерепеут је дужан: 

- да се у обављању психотерапијске делатности води најбољим интересом свог 
клијента 
 

- да обавља делатност психотерапије у складу са овим законом, Кодексом и 
прихваћеним начелима свог психотерапијског модалитета  

 
- да чува психотерапијску тајну под условимa одређеним овим законом, Статутом 

Коморе и Кодексом 
 

- да у јавним наступима и професионалном и приватном животу чува углед 
психотерапијске делатности. 

Седиште психотерапеута  
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Члан 9. 

Седиште психотерапеута јесте простор у коме психотерапеут редовно врши делатност 
психотерапије. 

Сваки кандидат је дужан да приликом подношења захтева определи адресу свог седишта. 

Након уписа у именик, психотерапеут је дужан да пријави сваку промену седишта Комори 
у року од осам дана од промене седишта. 

Психотерапеут, може у случају потребе, обављати делатност и изван свог седишта, као и 
електронским путем. 

Седиште психотерапеута мора бити таквих карактеристика да у потпуности штити 
дискрецију комуникације између психотерапеута и клијента. 

Психотерапијска тајна 

Члан 10. 

Психотерапеут је дужан да, у складу са Статутом Коморе и Кодексом, чува као 
професионалну тајну, све што му је клијент поверио, као и да чува као тајну здравствено и 
психичко стање клијента. 

Психотерапеут има право да у сврху развоја психотерапије, односно психотерапијске 
едукације, супервизије или из других наставно научних разлога, открива појединости неког 
случаја, али на такав начин да не сме постојати могућност да се открије идентитет клијента. 

Психотерапеут је, ослобођен дужности чувања тајне, односно обавезан је да надлежном 
органу унутрашњих послова пријави свако сазнање добијено од клијента о извршењу било 
ког кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа 
казна, било од стране клијента, било од стране другог лица. 

Психотерапеут је, уколико оцени да се ради о стварној и изгледној опасности, дужан да 
пријави свако сазнање добијено од клијента о припремању било ког кривичног дела за које 
се по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, било од стране 
клијента, било од стране другог лица. 

Обавеза чувања психотерапијске тајне није временски ограничена. 

Начин чувања психотерапијске тајне и поступање у вези са психотерапијском тајном 
уређују се Статутом Коморе и Кодексом. 

Награда и материјалне обавезе према Комори 

Члан 11. 

Психотерапеут има право на новчану награду за свој рад, не нижу од прописане Тарифе 
коју доноси Управни одбор Коморе. 
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Сваки психотерапеут је дужан да благовремено врши уплату чланарине и других давања 
Комори.  

Пореске обавезе 

Члан 12. 

Психотерапеут је дужан да благовремено измирује своје пореске обавезе на целокупни 
приход који оствари по основу обављања психотерепијске делатности, у складу са 
одговарајућим пореским прописима.  

 

Облици обављања делатности 

Члан 13. 

Психотерапеут и психотерапеут под супервизијом могу обављати делатност психотерапије 
самостално, у форми предузетника. 

Више психотерапеута односно психотерапеута под супервизијом могу заједнички обављати 
делатност у форми ортачког друштва. 

Делатношћу психотерапије може се бавити и привредно друштво, искључиво преко лица 
која су уписана у одговарајући именик. Наведена лица могу бити ангажована у привредном 
друштву по било ком основу прописаном законом који регулише радне односе. 

 

III ПРЕСТАНАК ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПСИХОТЕРАПИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Престанак права на обављање делатности 

Члан 14. 

Право на обављање психотерапијске делатности престаје: 

1) у случају смрти или проглашења за умрлог, даном смрти, односно проглашења 
за умрлог; 

2) у случају потпуног или делимичног лишења пословне способности, од дана 
правноснажности одлуке надлежног суда; 

3) у случају изрицања дисциплинске мере брисања из именика, од дана коначности 
одлуке о брисању из именика; 

4) у случају изрицања мере безбедности забране бављења психотерапијском 
делатношћу у кривичном поступку, од дана правноснажности пресуде надлежног 
суда; 

5) у случају осуде за кривично дело које га чини недостојним за бављење 
психотерапијском делатношћу, од дана правноснажности пресуде надлежног 
суда; 



10 
 

6) у случају да престане да обавља делатност психотерапеута непрекидно дуже од 
једне године, од дана доношења коначне одлуке о брисању из именика; 

7) на сопствени захтев, почев од дана који је одређен као дан престанка обављања 
делатности у самом захтеву, а уколико то није одређено од дана предаје захтева 
Комори; 

8) У случају да настане телесно или душевно стање које га чини неспособним за 
обављање психотерапијске делатности.  
 

Сматраће се да психотерапеут не обавља делатност уколико не прима пошиљке Коморе, 
односно не извршава своје материјалне обавезе према Комори, у непрекидном трајању 
од најмање једне године. 

Привремена забрана обављања делатности 

Члан 15. 

Управни одбор Коморе може решењем одредити меру привремене забране обављања 
психотерапијске делатности, искључиво под следећим условима: 

- уколико је покренут поступак за поништај уписа у именик; 
- уколико је против психотерапеута покренут кривични или дисциплински поступак 

за дело које га чини недостојним за обављање делатности психотерапеута; 
- ако својим поступцима отежава или онемогућава вођење дисциплинског поступка 

који је против њега покренут; 

Решењем о привременој забрани обављања психотерапијске делатности одређује се време 
трајања забране које не може бити дуже од једне године. 

Управни одбор Коморе може донети привремену меру забране обављања психотерапијске 
делатности уколико је против психотерапеута покренут кривични или дисциплински 
поступак за дело које га чини недостојним за обављање делатности психотерапеута, пре 
доношења одлуке у тим поступцима, уколико оцени да постоји знатна вероватноћа 
основаности оптужбе која се психотерапеуту ставља на терет. 

 

IV ПСИХОТЕРАПЕУТ СУПЕРВИЗОР И ПСИХОТЕРАПЕУТ ПОД 
СУПЕРВИЗИЈОМ 

Општа начела обуке психотерапеута 

Члан 16. 

Сваки психотерапеут је дужан да се образује и обучава у току целокупног периода у коме 
обавља психотерапијску делатност. 
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У циљу обнављања психотерапијског кадра, Комора је дужна да врши обуку и образовање 
будућих психотерапеута, самостално или у сарадњи са регистрованим удружењем или 
Савезом психотерапеута. 

Управни одбор Коморе доноси Општи план и програм обуке психотерапеута под 
супервизијом. 

Права и дужности психотерапеута супервизора 

Члан 17. 

Психотерапеут супервизор је психотерапеут уписан у именик психотерапеута супервизора, 
који осим своје делатности психотерапеута обавља и надзор и обуку над радом 
психотерапеута под супервизијом. 

Психотерапеут супервизор је обавезан да врши континуирани надзор над радом 
психотерапеута под супервизијом, у циљу оспособљавања и стручног и практичног 
обучавања психотерапеута под супервизијом за самостално обављање психотерапијске 
делатности. 

Психотерапеут супервизор је дужан да у вршењу своје надзорне улоге, спроводи Општи 
план и програм обуке психотерапеута под супервизијом који доноси Управни одбор 
Коморе. 

Психотерапеут супервизор одговара за грешке које учини психотерапеут под супервизијом 
који је поступао у складу са саветима и упутствима психотерапеута супервизора, док 
психотерапеут под супервизијом самостално одговара за грешке у свом раду које је учинио 
поступајући супротно савету или упутству психотерапеута супервизора, односно без 
консултације са психотерапеутом супервизором. 

 

Услови и поступак за упис у именик психотерапеута супервизора 

Члан 18. 

Услови за упис у именик психотерапеута супервизора јесу: 

- да лице које уписује поднесе писани захтев надлежном органу Коморе; 
 

- да је лице уписано у именик психотерапеута у непрекидном трајању од најмање три 
године, пре дана подношења захтева; 
 

- да је лицу издата потврда о оспособљености за обављање супервизијских дужности 
од стране признатог психотерапијског модалитета; 

Права и дужности психотерапеута под супервизијом 

Члан 19. 
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Психотерапеут под супервизијом је лице уписано у именик психотерапеута под 
супервизијом које се оспособљава за обављање делатности психотерапије. 

Психотерапеут под супервизијом спроводи своју обуку обављањем делатности 
психотерапије под надзором психотерапеута супервизора. 

Психотерапеут је дужан да поступа по саветима и упутствима психотерапеута супервизора 
са којим је закључио уговор о супервизији. 

Све одредбе прописане одредбама чланова овог Закона које се односе на психотерапеуте, 
примењују се и на психотерапеута под супервизијом. 

Услови за упис у именик психотерапеута под супервизијом 

Члан 20. 

Услови за упис у именик психотерапеута под супервизијом јесу: 

- потпуна пословна способност 
 

- посебна радна способност за психотерапијску делатност 
 

- диплома високог образовања, минимум VII 1 степен у Републици Србији или 
диплома  факултета стечена у страној држави и призната у складу са прописима који 
уређују област високог образовања; 
 

- положени испити који представљају Основна психотерапијска знања. Овај услов се 
не односи на лекаре специјалисте психијатрије и неуропсихијатрије, као и на 
психологе; 
 

- потврда о завршеној психотерапијској едукацији у трајању од најмање две године у 
неком од психотерапијских модалитета уписаних у Регистар признатих модалитета 
Коморе;  
 

- положена заклетва психотерапеута под супервизијом; 

 
- протек најмање једне године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за 

упис у именик психотерапеута, ако је кандидат претходно подносио захтев који је 
одбијен. 
 

Однос психотерапеута супервизора и психотерапеута под супервизијом 

Члан 21. 
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Психотерапеут под супервизијом, након што закључи уговор о супервизији са 
психотерапеутом супервизором, односно након што му психотерапеут супервизор буде 
додељен одлуком Управног одбора Коморе, стиче право да обавља делатност 
психотерапије, уз константни надзор и сугестије психотерапеута супервизора.  

Психотерапеут супервизор и психотерапеут под супервизијом закључују уговор о 
супервизији којим уговарају међусобна права и обавезе, као и услове супервизије, под 
условима одређеним овим законом.  

Психотерапеут супервизор има право на накнаду за пружену супервизију. 

Уговор о супервизији мора бити закључен у писаној форми. Уговорне стране могу 
једнострано раскинути уговор о супервизији у било које време.  

Уколико психотерапеут под супервизијом не успе да закључи уговор са психотерапеутом 
супервизором, има право да поднесе захтев Управном одбору Коморе да му се додели 
психотерапеут супервизор. 

Психотерапеут супервизор који буде одређен одлуком Управног одбора Коморе, нема 
право да одбије супервизију. 

 

V ПСИХОТЕРАПЕУТ ТРЕНЕР 

Права и дужности психотерапеута тренера 

Члан 22. 

Психотерапеут тренер је психотерапеут који реализује психотерапијску едукацију у оквиру 
неког од признатих психотерапијских модалитета. 

Психотерапеут тренер је дужан да полазницима преноси знања и вештине свог 
психотерапијског модалитета у оквиру едукације организоване у оквиру тог 
психотерапијског модалитета. 

Психотерапеут тренер има право на накнаду за пружену психотерапијску обуку. 

 

Услови за упис у именик психотерапеута тренера 

Члан 23. 

Услови за упис у именик психотерапеута тренера јесу: 

- да лице које уписује поднесе писани захтев надлежном органу Коморе; 
 

- да је лице уписано у именик психотерапеута у непрекидном трајању од најмање 
три године, пре дана подношења захтева; 



14 
 

 
- да је лицу издата потврда о оспособљености за реализацију психотерапијске 

едукације од стране признатог психотерапијског модалитета; 

- Страни држављанин који је укључен у психотерапијски тренинг у Р. Србији, а који 
је регистрован као тренер и/или супервизор у својој држави или у неком европском или 
међународном удружењу, може, на свој захтев, добити статус „привременог супервизора“ 
и или ”привременог тренера” од стране Коморе, у трајању од једне године. 

 

VI ПСИХОТЕРАПИЈСКИ МОДАЛИТЕТИ  

Регистар признатих модалитета 

Члан 24. 

Регистар признатих модалитета је регистар признатих психотерапијских модалитета у  који 
се уписују сви психотерапијски модалитети које је признала Комора. 

Комора је дужна да приликом оснивања Регистра признатих модалитета упише све 
психотерапијске модалитете које признаје Европско удружење за психотерапију, као и да у 
регистар упише сваки психотерапијски модалитет који Европско удружење за 
психотерапију накнадно призна. 

Комора може и самостално донети одлуку о уписивању новог психотерапијског 
модалитета. Одлуку о упису новог психотерапијског модалитета доноси Управни одбор 
Коморе, по службеној дужности односно по захтеву било ког пунолетног лица, а на основу 
претходно дефинисаних критеријума.  

Сваки психотерапеут има право жалбе на одлуку којом се усваја захтев. 

 

VII КОМОРА ПСИХОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ 

Правна природа Коморе 

Члан 25. 

Комора психотерапеута Србије је самостална и независна професионална организација 
психотерапеута и психотерапеута под супервизијом, основана у складу са законом и 
Статутом Коморе психотерапеута Србије, која је надлежна за вршење јавних овлашћења и 
обављање послова од општег интереса, у складу са овим законом и својим Статутом. 

Комора има својство правног лица. 

Комора има свој грб, печат и жиг, који се ближе одређују Статутом Коморе. 

Седиште Коморе је у Београду. 
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Комора може имати огранке Коморе, у складу са Статутом. 

Јавна овлашћења Коморе 

Члан 26. 
Комора има следећа јавна овлашћења: 

1) одлучивање о захтевима за упис, брисање и поништај уписа у именик психотерапеута, 
именик психотерапеута тренера, психотерапеута супервизора и психотерапеута под 
супервизијом; 

2) одлучивање о захтевима за привремени престанак права на бављење делатношћу 
психотерапије; 

3) одлучивање о захтевима за наставак обављања делатности психотерапије после 
привременог престанка; 

4) одлучивање о привременој забрани бављења психотерапијом; 

5) одлучивање о покретању и вођењу дисциплинског поступка против психотерапеута или 
психотерапеута под супервизијом, о њиховој дисциплинској одговорности и о изрицању 
дисциплинских мера; 

6) уређивање садржине и начина вођења именика из тач. 1) овог става и њихово јединствено 
вођење за целу територију Републике Србије; 

7) вођење именика из тачке 1) овог става; 

8) издавање и продужавање важења лиценце психотерапеута и привремене лиценце 
психотерапеута под супервизијом; 

9) доношење плана и програма за обуку психотерапеута под супервизијом;  

10) уређење организације и начина полагања психотерапеутског испита; 

11) вођење регистра признатих модалитета; 

12) доношење Кодекса; 

13) доношење Тарифе; 

14) одређивање висине трошкова уписа у именик психотерапеута, психотерапеута тренера, 
психотерапеута супервизора и психотерапеута под супервизијом; 

15) одређивање висине редовних обавеза према Комори. 

Именици наведени у ставу 1. тач. 1) овог члана јесу јавне књиге. Изводи из ових именика 
и потврде издате на основу података из именика јесу јавне исправе. 

 

Послови Коморе 

Члан 27. 
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Комора обавља следеће послове: 

1) чува углед и права психотерапеута и психотерапеута под супервизијом; 

2) спроводи стручни надзор над радом психотерапеута и психотерапеута под 
супервизијом; 

3) доноси статут и друга општа акта; 

4) заступа интересе психотерапеута пред државним и другим органима и 
организацијама; 

5) остварује међународну сарадњу у области психотерапије; 

6) представља психотерапеуте и психотерапеуте под супервизијом пред домаћим и 
иностраним професионалним удружењима и организацијама, правним и физичким 
лицима; 

7) организује и спроводи сталну обуку и специјализовано стручно усавршавање 
психотерапеута и психотерапеута под супервизијом; 

8) издаје сталне и повремене публикације ради обавештавања психотерапеута и 
јавности о питањима од интереса за психотерапију и стручног усавршавања 
психотерапеута и психотерапеута под супервизијом; 

9) даје мишљења на предлоге закона и других прописа који су од интереса за положај 
психотерапије; 

10) пружа својим члановима стручну помоћ и заштиту; 

11) доноси Општи план и програм обуке психотерапеута под супервизијом; 

12) води регистар изречених дисциплинских мера; 

13) обавља и друге послове, у складу са законом и другим прописима. 

 

Органи Коморе 

Члан 28. 

Органи Коморе су Скупштина Коморе, Управни одбор Коморе, Надзорни одбор Коморе, 
Председник Коморе, Дисциплински суд Коморе, Дисциплински тужилац Коморе и други 
органи утврђени Статутом Коморе. 

Надлежност, избор, мандат, опозив, делокруг рада и састав органа Коморе уређује се 
Статутом Коморе. 

Члан 29. 

Скупштину Коморе која се састаје најмање једном у току календарске године чине сви 
психотерапеути уписани у именик психотерапеута. 

Скупштина Коморе доноси Статут и друге опште акте прописане законом и Статутом.  
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Статут Коморе мора бити у сагласности са овим законом и другим прописима. 

Статут Коморе, као и Тарифа и Кодекс објављују се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

Члан 30. 

Комора и сви њени органи се финансирају из сопствених средстава, која се стичу приходима 
од уписнина, чланарине и других прихода. 

Висину чланарине и трошкова уписа утврђује орган одређен Статутом Коморе. 

 

VIII ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ  

Члан 31. 

Комора је дужна да врши надзор над обављањем делатности психотерапије од стране 
психотерапеута и психотерапеута под супервизијом. 

Психотерапеути и психотерапеути под супервизијом одговорни су за стручно и савесно 
обављање делатности психотерапије. 

Дисциплинске повреде могу бити лаке и тешке, и оне се утврђују Статутом Коморе. 

Дисциплински органи 

Члан 32. 

Дисциплински органи су Дисциплински суд Коморе и Дисциплински тужилац Коморе, који 
покрећу и воде дисциплински поступак. 

Дисциплински орган је Виши дисциплински суд Коморе и Виши дисциплински тужилац 
Коморе, као другостепени орган. 

Дисциплински поступак може се покренути на основу пријаве која се подноси 
дисциплинском тужиоцу, а коју може поднети: 

- неки од органа Коморе; 
- државни органи и органи јединица локалне самоуправе; 
- корисник психотерапијских услуга; 
- неко друго заинтересовано лице. 

Организација, избор, мандат, састав, надлежност, начин одлучивања дисциплинских органа 
и дисциплински поступак ближе се уређују Статутом Коморе. 

Дисциплинске мере 

Члан 33. 
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Дисциплински суд Коморе, након што у дисциплинском поступку утврди дисциплинску 
повреду психотерапеута, психотерапеута тренеrа, психотерапеута супервизора и 
психотерапеута под супервизијом може изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) писмена опомена; 

2) новчана казна; 

3) мера брисања из одговарајућег именика. 

Писмена опомена и новчана казна могу се изрећи за лаку дисциплинску повреду, док се за 
тешку дисциплинску повреду може изрећи новчана казна или мера брисања из 
одговарајућег именика. 

Новчана казна за лаку дисциплинску повреду може бити изречена у распону од десет 
хиљада динара до стотину хиљада динара, док новчана казна за тешку дисциплинску 
повреду може бити изречена у распону од стотину хиљада динара до милион и пет стотина 
хиљада динара. 

Меру брисања из именика дисциплински суд може изрећи у трајању од најмање шест 
месеци до трајног губитка права на бављење делатношћу психотерапије. Након истека 
трајања мере брисања из именика, лице коме је изречена наведена мера може поново 
поднети захтев за упис у одговарајући именик. У том случају надлежни орган Коморе, 
поново цени испуњеност услова за упис у одговарајући именик. 

У случају да психотерапеут тренер или психотерапеут супервизор учине тешку 
дисциплинску повреду која се односи на њихове посебне дужности тренера или 
супервизора, мера брисања из именика може се, по оцени суда Коморе, односити и само на 
брисање из одговарајућег именика психотерапеута тренера односно психотерапеута 
супервизора. У том случају лице коме је изречена мера остаје уписано у именик 
психотерапеута. 

Комора води регистар изречених дисциплинских мера у који се уносе све дисциплинске 
мере изречене правноснажном одлуком дисциплинског суда. 

Члан Коморе против кога је покренут дисципински поступак, има право жалбе на одлуку 
Дисциплинског суда, Вишем дисципинском суду Коморе. Члан Коморе има право на 
вођење управног спора код надлежног суда. 

 

IX НАДЗОР НАД ЗАКОНОНИТОШЋУ РАДА 

Члан 34. 

Надзор над законитошћу рада Коморе у обављању њених јавних овлашћења спроводи 
министарство надлежно за послове социјалне заштите. 
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X ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Забрањено је лицу које није уписано у одговарајући именик Коморе да обавља 
психотерапијску делатност, да се представља као психотерапеут или да нуди 
психотерапијске услуге. 

Новчаном казном у износу од 200 000 динара казниће се за прекршај физичко лице које 
обавља психотерапијску делатност, представља се као психотерапеут, или нуди 
психотерапијске услуге, а није уписано у одговарајући именик Коморе.  

Новчаном казном у износу од 500 000 динара казниће се за прекршај правно лице или 
предузетник који за обављање психотерапијске делатности запосле или на други начин 
ангажују лице које није уписано у одговарајући именик Коморе.  

Изузетак од овог су психолози и психијатри као сродне професије под условом да своје 
услуге нуде као ”психотерапијско саветовање” а не као ”психотерапију”. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

Комора ће бити основана у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Органе Коморе ће изабрати конститутивна Скупштина у року од шест месеци од ступања 
на снагу овог закона). 

Конститутивну Скупштину Коморе чине сва лица која у тренутку ступања на снагу овог 
закона имају Сертификат за психотерапију Савеза друштава психотерапеута Србије.  

Комора је обавезна да донесе Статут у року од шест месеци од дана оснивања. 

Члан 37. 

Лица која у тренутку ступања на снагу овога закона обављају психотерапијску делатност у 
било ком облику дужна су у року од шест месеци од оснивања Коморе поднесу захтев за 
упис у одговарајући регистар. 

Лица која су у претходном периоду стекла сертификате психотерапеута, тренера и 
супервизора које је издао Савез (друштава) психотерапеута Србије се аутоматски уписују у 
одговарајуће регистре Коморе. 

Лица из става 1. овог члана која не поднесу захтев за издавање дозвола у року из става 1. 
овог члана, односно којима се одбије захтев за упис у одговарајући регистар, немају право 
да обављају психотерапијску делатност у складу с одредбама овог закона. 

Члан 38. 
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Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 

Предлагач Нацрта Предлога Закона о психотерапијској делатности је Савез друштава 
психотерапеута Србије. 

Септембар, 2021 

Београд 

https://SavezPsihoterapeuta.org 


