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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

за период октобар za period 2007. - септембар 2010. 

 

 

     Oвај извјештај се заснива на хронологији активности у приоду између 
претходне, Оснивачке скупштине до данашње Прве редовне Генералне скупштине 
Удружења. 

 

     Оснивачка скупштина Удружења психијатара у Босни и Херрцеговини 
(УПуБиХ) одржана је током Другог конгреса психијатара Босне и Херцеговине са 
међународним учешћем у Сарајеву, 20. октобра 2007. године, након припремног 
периода за исту од преко годину дана. У периоду до Оснивачке скупштине УПуБиХ 
посебну енергију и ентузијазам исказали су и главни иницијатори оснивања 
кровног стручног удружења психијатара у напој земљи: Проф. др сц Исмет Церић, 
Прим. мр сц др Нермана Мехић-Басара, Проф. др сц Марија Бургић-Радмановић, 
Проф. др сц Абдулах Кучукалић, Доц. др сц Драган Бабић, Проф. др сц Изет 
Пајевић, Прим. др Јока Симић и Прим. мр сц др Алма Џубур-Куленовић, а 
нарочито у припреми, организацији и одржавању Оснивачке скупштине УПуБиХ. 
На оснивачкој Скупштини којом је предсједавао Проф. др сц Исмет Церић, 
присуствао је већи број психијатара и неуропсихијатара из цијеле Босне и 
Херцеговине, када су изабрана Руководећа тијела УПуБиХ. 
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     За прву Предсједницу УПуБиХ изабрана је Проф. др сц Марија Бургић-
Радмановић, а за Генералне секретаре Прим. др Јока Симиц и Прим. мр сц др 
Алма Џубур-Куленовић. Као приоритетни задатак постављена је регистрација 
Удружења у Регистар надлежног министарства. Та процедура је завршена 17. 
марта 2008. године, од када је Удружење и званично уписано и регистровано као 
Удружење психијатара у Босни и Херцеговини, добровољна организација 
професионалаца који се баве облашћу психијатрије и сродних медицинских наука, 
као кровног удружења свих психијатара и неуропсихијатара у земљи. О званичном 
оснивачком акту и започињању рада националног Удружења обавјештена је 
Свјетска психијатријска асоцијација (WPA), те је УПуБиХ наставило континуитет 
чланства Психијатријске асоцијације Босне и Херцеговине у том најзначајнијем 
стручном удружењу на свијету, као пуноправни члан (Member Society). Сredinom 
2008. godine, Генерални секретар из Републике Српске (Прим. др Јока Симић-
Благовчанин) поднијела је оставку из приватних разлога. Други Генерални 
секретар од тада је Др Горан Рачетовић.  

     У децембру  2008. године, на иницијативу Предсједништва УПуБиХ, одржан је 
састанак Руководећих тијела у Добоју, на коме су присуствовали чланови 
Предсједништва, Генерални секретари, те дио чланова Управног и Надзорног 
одбора УПуБиХ. На том је састанку донесено више одлука, прије свих она о 
активнијој промоцији и организацији Удружења са циљем добровољног учлањења 
што већег броја психијатара и неуропсихијатара из БиХ у Удружење, уз увођење и 
квалитетније евиденције базе података о члановима, путем Приступнице за 
чланство у УПуБиХ. Основу финансирања УПуБиХ представљала би чланарина 
која се уплаћује једнократно, за текућу годину и обнавља почетком наредне 
године. Такође, донесена је и одлука да се приступи и активнијем обавјештавању 
чланова Удружења о свим новостима из психијатрије правовремено, са нагласком 
на стручним новостима, едукативним и научним стручним догађајима и сл. Исто 
тако, да се као једна од првих великих активности у земљи настави са 
одржавањем прекинуте традиције одржавања Психијатријских дана, као годишњег 
Симпозијума УПуБиХ, чији би УПуБиХ било главни организатор, те активно обнови 
и настави квалитетна сарадња и активности у WPA. 
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     Већ почетком 2009. Године покреће се и шира промоција УПуБиХ, те се током 
године учлањује 46 чланова, као солидан темељ постепеног повечавања броја 
чланова у годинама које слиједе. Девети психијатријски дани су успјешно 
организовани и одржани у марту 2009. године у Бања Луци, o чему су 
обавијештени домаћа и свјетска стручна јавност и имали су високи стручни 
квалитет и међународни-регионални карактер. Током године у неколико наврата 
одржани су радни састанци Предсједништва и Генералних секретара Удружења, 
на којима су разматрани резултати активности УПуБиХ и дања смјернице за 
проширење истих. Сарадња са WPA подигнута је на виши степен, уз редовну 
коресподенцију са Секретаријатом и Предсједником WPA (Проф. Марио Мај, 
Италија). Током те године, за новоосновану секцију WPA Early Careers Council из 
УПуБиХ одабрана је  Др Амра Делић из Тузле, са активним учешћем у раду тог  
тијела. Чланови Удружења су редовно добијали све новости из WPA, периодична 
on-line издања часописа World Psychiatry, те смо се укључили и ангажованије у 
припрему и доприносе WPA Media Channels, a прихватили смо и приједлог из WPA 
o aктивном учешћу у дисеминацији припремних докумената у пројекту WPA и 
WHO везаних за Ревизију МКБ-10. Чланови Удружења су имали редовне 
информације о свим психијатријским догађајима у свијету и учествовали на 
великом броју истих. 

     У 2010. години наставили смо са започетим активностима кроз даљу промоцију 
нашег Удружења у земљи, личним или службеним иницијативама. Усаглашено је 
мишљење и начињен логотип Удружења, те се започело средином године и 
активније тражити најповољније рјешење за покретање интернетске странице 
Удружења. УПуБиХ је био главни организатор Десетих психијатријских дана у 
Бања Врућици код Теслића у марту 2010., са поновљеним успјехом тог 
Симпозијума од прошле године, те ове године и  коорганизатор још три домаћа 
догађаја: Првог алкохолошког симпозијума БиХ са међународним учешћем у 
Тузли (aприл), Седме мостарске психијатријске суботе (јуни) и Четвртог 
симпозијума биолошке психијатрије/психофармакологије БиХ у Бихаћу, за којег 
чланови УПуБиХ имају редуковану котизацију за 50%. Сви ови догађаји су 
проглашени психијатријским збивањима првог реда за УПуБиХ. На Десетим 
психијатријским данима је и званично промовисан логотип нашег Удружења.  
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    Почетком године сви су чланови Удружења добили листу значајних 
психијатријских догађаја у земљи, регији и широм свијета, а сваки нови члан 
УПуБиХ је добио ову листу након учлањења. Допуне тих и други на листи 
ненаведени догађаји редовно су прослијеђивани електронским путем свим 
члановима УПуБиХ. Током године број чланова се повећао на 92 (дупло већи број 
у односу на 2009. годину), што је за другу годину оваквог начина рада за нас 
веома задовољавајући резултат, а чланови Удружења су из скоро свих дијелова 
БиХ (Сарајево, Бања Лука, Мостар, Тузла, Брћко, Приједор, Бреза, Модрича-
Јакеш, Лукавац, Градишка, Требиње, Зеница, Добој, Србац, Милићи, Соколац и 
Источно Сарајево). Напомињемо да је чланство у Удрућењу на добровољној 
основи, као једна од темељних статутарних одлука. Структура чланства је на 
завидном нивоу: један Академик, 10 професора Медицинских факултета, 7 
доктора медицинских наука (од којих је 6 доцената), 17 магистара медицинских 
наука, 12 их је са примаријатом, те 18 младих психијатара и неуропсихијатара и 10 
љекара на специјализацијама из психијатрије и неуропсихијатрије.  

      

     Током свих Симпозијума у земљи постојала је могућност и директног 
учлањења у УПуБиХ, што се показало и практичним и успјешним рјешењем. 
Почетком маја 2010. године Предсједник УПуБиХ за период 2010.-2012. постао је 
Проф. др. Изет Пајевић, док је дотадашња Предсједница УПуБиХ Проф. др 
Марија Бургић-Радмановић постала Потпредсједницом УПуБиХ, у складу са 
Статутом УПуБиХ.  

 

    Настављена је интензивна и успјешна сарадња са WPA на више поља: активна 
партиципација у Media Channels WPA кроз редовно обавјештавање свјетске 
психијатријске јавности о стручним догађајима у Босни и Херцеговини у овој 
години, међу њима и најаве одржавања Генералне скупштине УПуБиХ 
(Предсједник и Генерални секретари), потом активна партиципација нашег 
представника у WPA Early Carrer Council-у на телеконференцији са Предсједником 
WPA Проф. Марио Мајом и по позиву Проф. Маја на медјународном конгресу WPA 
у Сант Петерсбургу, интензивирана је  преводилачка активност чланова УПуБиХ 
у вези Препорука WPA о раним интервенцијама код прве епизоде психотичног 
поремећаја (Генерални секретари), депресије и шећерне болести, односно  
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депресије и карцинома (Др А. Делић и Др. Г. Рачетовић), те прве анкете за 
чланове психијатријских асоцијација које су чланице WPA o Ревизији МКБ-10, 
пројекта WPA и WHO (Проф. др М. Бургић-Радмановић, Др. Г. Рачетовић), која је у 
преведеној форми послана свим члановима УПуБиХ електронским путем, уз 
понављање исте по утврђеној методологији тог истраживања од стране WPA и 
WHO као носиоца истраживања, дато је наше мишљење o aпликацијама више 
националних асоцијација и других организација у чланство WPA (пуноправно или 
придружено-Предсједништво УПуБиХ). У редовној коресподенцији са WPA добили 
смо више похвала за ефикасност у препорученим или предложеним активностима 
и изузетну активност у раду WPA. 

 

     Током године одржана су и два радна састанка Предсједништва и Генералних 
секретара УПуБиХ, са неколико одлука које су спроведене или је њихово 
извршење у току, попут започињања израде web странице УПуБиХ, почетних 
припрема за Једанаесте Психијатријске дане 2011, првих припрема Трећег 
конгреса психијатара у БиХ са међународним учешћем 2012 у Тузли, прве 
Генералне скупштине УПуБиХ и припремних преговора о укључивању УПуБиХ у 
Европску психијатријску асоцијацију (ЕПА). Припремљена је и листа 
психијатријских догађања у 2011. години,  која ће се дистрибуисати електронским 
путем свим члановима УПуБиХ. Већи број чланова УПуБиХ у овом је периоду 
активно или пасивно партиципирао на већини стручних догађаја широм свијета. 
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     Такође, у јавности смо се огласили саопштењем у вези са присилним 
смјештајем починиоца тешких кривичних дјела са дијагностикованим 
психијатријским поремећајем у здравствене установе отвореног типа, дајући свој 
допринос рјешавању тог значајног проблема у нашој земљи.  

 

     У периоду до наредне Генералне скупштине Удружења надамо се даљем 
проширењу активности, уз ангажман већег броја чланова и даље повећање броја 
чланова УПуБиХ, те наставак промоције Удружења и његових активности у цијелој 
земљи, као и успостављање ближих и партнерских веза са сродним асоцијацијама 
и организацијама у региону и широм Европе и свијета, те активно партиципирање 
на предстојећим домаћим и интернационалним скуповима.  

 

 

Бр. 07/2010. 

Бихаћ, 15.10.2010. 

 

Генерални секретари УПуБиХ 

  

 

 


