
УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 у сарадњи са  
Клиником за психијатрију Универзитетског клиничког центра Тузла 

и Удружењем за дјечју и адолесцентну психијатрију у Босни и 
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организује интернационални симпозијум 

XVII ПСИХИЈАТРИЈСКИ ДАНИ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Под патронажом Европске психијатријске асоцијације 

ЛИЈЕЧЕЊЕ У ПСИХИЈАТРИЈИ: 
АКТУЕЛНОСТИ И ДИЛЕМЕ

Тузла, 25. - 26. октобар 2019. 
Хотел Mellain

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ 



          
 

Поштоване колегинице и колеге! 

 
Велика ми је част и задовољство позвати вас на 
међународни симпозијум XVII Психијатријски дани Босне 
и Херцеговине, који ће бити одржан у Тузли од 25. до 26. 
октобра 2019. године у хотелу Mellain. Ово ће бити значајна 
прилика да психијатри и други стручњаци за ментално 
здравље из Босне и Херцеговине, региона, и ширег 

окружења допринесу својим излагањима и конструктивним дискусијама главној 
теми Симпозијума "Лијечење у психијатрији: актуелности и дилеме".  

 
Околности у савременом свијету су такве да је број психичких обољења све 
већи, што захтијева преиспитивање ранијих и изналажење нових метода 
превенције и лијечења. Поред психофармакотерапије, психотерапије и 
социотерапије у психијатрији се све чешће говори и о методама духовне 
терапије, екопсихијатрији, различитим методама традиционалних 
комплеметнарних облика лијечења, транскранијалној магнетној стимулацији 
мозга а поново се актуелизира стигматизирана, али провјерена и практично 
нешкодљива, електростимулативна терапија. Уз психијатријске поремећаје 
често су присутни и други медицински проблеми које смо дужни лијечити 
заједно са душевним, што захтијева широк и мултидисциплинарни приступ 
сваком пацијенту у концепту персонализоване психијатрије. Зато ће сложен и 
значајан задатак еминентних стручњака бити да током Симпозијума представе 
актуелности у области лијечења у психијатрији, као и дилеме које се јављају у 
свакодневној клиничкој пракси. 
  
Тузла је средиште Тузланског кантона, град соли, културни, универзитетски и 
економски центар, препознатљив по мултинационалној и мултикултуралној 
толеранцији, традиционално добар и пажљив домаћин. 
 
Радујемо се вашем доласку и угодном дружењу у Тузли и искрено желимо да са 
овог скупа понесете лијепе успомене и нова искуства. 

Добро дошли! 

Проф. др мед. сц. Изет Пајевић  
Предсједник Удружења психијатара у Босни и Херцеговини  

Предсједник Организационог одбора 

 

 

 

 



          
 
Теме Симпозија: 

 Психофармакотерапија и друге биолошке методе лијечења 
 Психофармакогенетика и епигенетика 
 Психотерапија 
 Социотерапија и рехабилитација 
 Ране интервенције у психијатрији 
 Психијатријско лијечење током трудноће и након порођаја 
 Лијечење у психијатрији дјечијег и адолесцентног доба 
 Психијатријски третман у трећем животном добу 
 Лијечење у liaison психијатрији 
 Телепсихијатрија – нове могућности лијечења 
 Холистички и интегративни приступ у психијатријском третману 
 Духовност и религиозност у лијечењу и опоравку психијатријских пацијената 
 Методе традиционалне медицине у свјетлу савремене психијатрије 
 Етички и легални аспекти психијатријског лијечења  

 

Организатор 

Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ)  
 

Koорганизатори 

Удружење за дјечију и адолесцентну психијатрију у Босни и Херцеговини (УДАПБиХ)  
Клиника за психијатрију, Универзитетски клинички центар Тузла 
 
Покровитељ  

Европска психијатријска асоцијација (EPA) 
 

Организациони одбор  

Изет Пајевић (предсједник), Мевлудин Хасановић (секретар), Абдулах Кучукалић, 
Марија Бургић-Рамадановић, Драган Бабић, Есмина Авдибеговић, Нешад Хотић, 
Фахрија Скокић, Зумрета Кушљугић, Муневера Бећаревић, Алма Џубур Куленовић, 
Нермина Кравић, Горан Рачетовић, Нихад Мешановић   

Научни и Стручни одбор 

Изет Пајевић (предсједник), Слободан Лога, Осман Синановић, Вера Данеш, Klaus 
Schmeck (Швajцарска), Susanne Schlüter-Müller (Њемачка), Миро Јаковљевић 
(Хрватска), Нинослав Мимица (Хрватска), Канита Дервовић (Аустрија), Жељко Шпирић 
(Србија), Абдулах Кучукалић, Марија Бургић-Рамадановић, Драган Бабић, Лилијана 
Оруч,  Есмина Авдибеговић, Алија Сутовић, Миро Кларић, Мевлудин Хасановић, 
Милан Стојаковић, Мира Спремо, Алма Џубур Куленовић, Звездана Стојановић 
(Србија), Нермана Мехић-Басара, Нермина Кравић, Зихнет Селимбашић, Елвир 
Бећировић, Нера Зивлак-Радуловић, Марко Мартинац, Амра Мемић-Сердаревић, 
Русмир Софтић 

Локални организациони одбор 

Мевлудин Хасановић (предсједник),  Изет Пајевић, Есмина Авдибеговић, Нермина 
Кравић, Елвир Бећировић, Емина Хујдур, Мирза Јахић, Мерсиха Идризовић, Нера 
Хоџић, Алмериса Туфекчић, Емир Прљача, Маја Бркић, Џенита Хрвић, Хајрудин 
Халиловић, Амра Адемовић, Ерсија Ашћерић, Елдар Шехић 

 



          
 

 

XVII ПСИХИЈАТРИЈСКИ ДАНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ 

 
24. октобар 2019. (Четвртак) 

18:00 – 20:00 Регистрација Хотел Mellain 
19:00 Вечера за позване госте и предаваче Ресторан 

  

25. октобар 2019. (Петак) 
 

08.00 – 09.30 Регистрација Хотел Mellain 
 
09.30 – 10.00 

 
Отварање Симпозијума  

Конгресна 
дворана 

 
I. Психијатрија одраслог доба 

 

10.00 – 11.00 Позвана предавања 1-3 Конгресна 
дворана 11.00 – 11.15 Дискусија 

11.15 – 11.45 Сателитски симпозијум – 1 - Генерални спонзор  

11.45 – 12.00 Кафе пауза  

12.00 – 13.00  Позвана предавања 4-7  

13.00 – 13.15 Дискусија  

13.15 – 13.40 Сателитски симпозијум - 2 – Платинасти спонзор   

13.40 – 15.00 Ручак  - Постер сесија 1 (13:30-14:00) Изложбени простор Ресторан 
15.00 – 16.00 Позвана предавања 8-11 Конгресна 

дворана 16.00 – 16.10 Дискусија 

16.10 – 16.30 Сателитски симпозијум - 3 – Златни Спонзор   

16.30 – 16.40 Кафе пауза  

16.40 – 17.50 Позвана предавања 12-15  

17.50 – 18.00 Дискусија  

18.00 – 19.00 Генерална скупштина УПуБиХ 
 

20.00 
 

Свечана вечера 

 
  

26. октобар 2019. (Субота) 
 

 

 
08.00 – 08.30 

 
Регистрација 

Хотел Mellain 

08.30 -  10:00 Позвана предавања 16-19 Конгресна 
дворана 10:00 – 10:10 Дискусија 

10.10 – 10.30 Сателитски симпозијум – 4, Сребрни спонзор  

10.30 – 10.45 Кафе пауза  

 
 

Оралне презентације 
 

 

10.45 – 11.45 Оралне презентације 1-6 Дворана 2 
11.45 – 11.55 Дискусија  

 
11.55 – 12.15 

 
Сателитски симпозијум 5 – Сребрни спонзор  

Конгресна 
дворана 

12.20 – 13.00 Оралне презентације 7-10  Дворана 2 

13.00 – 13.15 Дискусија  

 
13.15 – 13.30 

 
Сателитски симпозијум 6 – Спонзор  

Конгресна 
дворана 

13.30 – 15.00 Ручак  - Постер сесија 2 (13:30-14:00) Изложбени простор Ресторан 
15.00 – 16.15 Оралне презентације 11-17 Дворана 2 
16.15 – 16.25 Дискусија  



          
 
 II. Психијатрија дјечијег и адолесцентног доба 

(Други симпозијум УДАПБиХ) 

Конгресна 
дворана 

10.45 – 11.00 Уводно обраћање предсједника УДАПБиХ  
11.00 – 11.40 Позвана предавања 1-2  

11.40 – 11.55 Дискусија  

11.55 – 12.15 Сателитски симпозијум 5 – Сребрни спонзор   

12.20 – 13.05 Позвана предавања 3-5   

13.05 – 13.15 Дискусија  

13.15 – 13.30 Сателитски симпозијум 6 – Спонзор   

13.30 – 15.00 Ручак  - Постер сесија 2 (13:30-14:00) Изложбени простор Ресторан 
15.00 – 16.15 Позвана предавања 6-10 Конгресна 

дворана 16.15 – 16.25 Дискусија 

16.25 – 16.45 Закључци  и затварање  

16.45 – 17.45 Годишња скупштина УДАПБиХ  
 

РЕГИСТРАЦИЈА, КОТИЗАЦИЈЕ И СМЈЕШТАЈ  

Учешће на Симпозијуму моћи ћете пријавити путем попуњеног Регистрационог формулара који 
се налази на службеној wеb страници Симпозијума http://www.upubih.com као и на web страници 
УКЦ Тузла http://www.ukctuzla.ba и послати на e-mail 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com.  Копије 
уплатница, као доказе о уплати котизације за Симпозијум, треба послати такође на e-mail 
17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com. 

 
Котизација 

 
До: 15.08.2019. 

Од: 16.08.2019. и 
на дан 

одржавања 
Чланови Удружења психијатара у Босни и 
Херцеговини који су уплатили чланарину у 2019. 
години - специјалисти 

 
200,00 КМ 

 
300,00 КМ 

Чланови Удружења психијатара у Босни и 
Херцеговини који су уплатили чланарину у 2019. 
години  (љекари на специјализацији психијатрије) 

 
100,00 КМ 

 
200,00 КМ 

Остали (психијатри, непсихијатри) 300,00 КМ 400,00 КМ 
Остали (љекари на специјализацији психијатрије) 150,00 КМ 250,00 КМ 
Спонзорско особље 100,00 КМ 200,00 КМ 
Пензионисани специјалисти психијатрије и студенти 
медицине 

 
без котизације 

 
без котизације 

Остали учесници (психолози, социјални радници, ....) 300,00 КМ 400,00 КМ 
У цијене котизације није урачунат ПДВ (17%) 
Рана и редовна котизација се уплаћују жирално  (најкасније до 23.10.2019.) 
On site котизација се уплаћује готовином, при регистрацији за Симпозијум (25.-26.10.2019.) 
 

Котизација укључује 
Љекари Спонзорско особље 

 Присуствовање свим сесијама Научног 
програма и на Техничкој изложби 
Симпозијума 

 Присуствовање свим сесијама Научног 
програма и на Техничкој изложби 
Симпозијума 

 Материјале Симпозијума  Освјежења у паузама 
 Освјежења у паузама  Присуство на Церемонији отварања 
 Присуство на Церемонији отварања  Свечану вечеру 
 Свечану вечеру  Присуство на затварању Симпозијума 
 Присуство на затварању Симпозијума  
 Сертификате о учешћу  

 

http://www.upubih.com/
http://www.ukctuzla.ba/
mailto:17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com


Регистрација ће се сматрати потпуном уколико су и пријава и уплата извршене до 
наведених рокова. У случају да пријава и уплата нису извршене до наведених рокова, 
обрачунаће се важећи износ котизације. 
On site котизација се уплаћује готовином, на дан одржавања приликом регистрације. 

Важно: Промјена имена је могућа само писменим путем, најкасније 6 дана прије почетка 
Симпозија. 

Напомена: Потврда о котизацији биће послана након уплате. За било каква додатна 
питања молимо Вас да се обратите на e-mail: 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com и 
mersihaidrizovic@gmail.com 

Pучак и Свечана вечера 
Учecници кojи нeмajу смјештај у Хотелу Mellain мoгу купити вaучер за  pучак у изнocу  oд 30,00 
KM на Инфo пулту или рaниje, уплатом путeм бaнкe.  

Свечана вечера за учеснике Симпозијума  одржаће се у петак 25.10.2019. године у Хотелу 
Mellain. Учecници  бeз котизацијe мoгу купити вaучер за Свечану вечеру изнocу  oд 30,00 KM на 
инфo пулту Симпозија  или рaниje путeм бaнкe. 

Копије уплатница слати на e-mail 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com 

Смјештај 

ХОТЕЛ Једнокреветна соба Двокреветна соба 
Хотел Mellain Тузла 250,00 КМ 200,00 КМ 

Цијене смјештаја изражене су у конвертибилним маркама, по особи по дану и укључују 
пансионске оброке (доручак, ручак и вечеру), боравишну таксу и ПДВ (17%). 
Након попуњавања капацитета у хотелу Mellain биће понуђен алтернативни смјештај. 

Важно 
Смјештај ће бити потврђен након извршене уплате. 
Рок за пријаву плаћања и смјештаја: 1.9.2019. године. 
Након овог датума нисмо у могућности гарантовати расположивост смјештаја. 

Услoви oтказивањa  
Услугe  могу бити oтказане је једино писменим путем, на е-мaил: mersihaidrizovic@gmail.com 

 Отказивање смјештаја до 20.09.2019. без надокнаде, у случају отказивања до 05.10.2019.
извршиће се поврат у износу од 50% од уплаћеног износа, а након 5.10.2019. поврат није
могућ.

 Отказивање котизације до 04.10.2019. уз надокнаду од 30 КМ, а након 05.10. 2019. поврат
није могућ.

Начини плаћања 
Плаћање је потребно извршити унапријед на рачун Удружења за дјечју и адолесцентну 
психијатрију у Босни и Херцеговини (УДАПБиХ). 
Плаћање на дан одржавања Симпозијума могуће је извршити само готовински. 

Број жиро рачуна за уплате у КМ  
Примаоц: УДАПБиХ 
Трансакциони рачун: 1345801003430594 
Подаци о банци: ASA Banka d.d. Sarajevo 

Број жиро рачуна за уплате у Euro 
Прималоц: УДАПБиХ 
Подаци о банци: ASA Banka d.d. Sarajevo 
IBAN: BA391345801003255315 
SWIFT: IKBZBA2XXXX 

За регистрацију, уплате котизације, свечану вечере и смјештаја, као и отказивања 
наведених услуга контакт особа је Мерсиха Идризовић 
e-mail: mersihaidrizovic@gmail.com, GSM: 00387 61 810 431, fax: 00387 35 268 01 

mailto:17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com
mailto:mersihaidrizovic@gmail.com
mailto:17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com
mailto:mersihaidrizovic@gmail.com
mailto:mersihaidrizovic@gmail.com


СТРУЧНИ ДИО 

Званични језици су: српски, босански, хрватски и енглески језик. 

Позвана предавања су ауторске презентације на унапријед договорене теме које презентују 
аутори лично. 

Пријављени радови: Приликом пријављивања својих апстраката аутори предлажу форму 
презентације (орална или постер). Научни одбор ће донијети финалну одлуку о форми 
презентације и о томе обавијестити кореспондујућег аутора. 

Обрасци за апстракте могу се преузети на линку у дну web страница: 
https://upubih.com/xvii-psihijatrijski-dani-bosne-i-hercegovine-prvo-obavjestenje-prva-
obavijest/ за српски, босански и хрватски језик 
и  
https://upubih.com/en/17th-psychiatric-days-of-bosnia-and-herzegovina-first-announcement/ 
за енглески језик 

Апстракте слати на оба језика (матерњем и енглеском). За граматичку исправност су искључиво 
одговорни аутори. 

Рок за слање апстраката (оралне/постер презентације) 20. јул 2019. године 

10. септембар 2019. године
Контакт особа за стручни дио: 
Проф.др.мед.сц. Мевлудин Хасановић 
GSM +387 61 656 608 
E-mail: 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Званичне позивнице  
На захтјев, Секретаријат Симпозијума ће послати потписано Позивно писмо сваком учеснику 
лично, које се издаје само за потребе правдања одсуства са посла, а не обезбјеђује никакву 
финансијску подршку или укључење у Научни програм. Молимо да свој захтјев са пуним 
именом, поштанском адресом и бројем пасоша пошаљете на e-mail: 
17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com

Вредновање скупа за континуирану медицинску едукацију (КМЕ)  
Учешће љекара вредноваће се на основу Правилника о континуираној медицинској едукацији 
Љекарске коморе Тузланског кантона.  

Маркетиншке активности  
Током Симпозијума нису дозвољене маркетиншке активности владиних и невладиних 
организација и појединаца који нису укључени у организацију и финансирање Симпозијума, 
осим остављања, претходно одобрених од стране организатора, писаних материјала на Инфо-
пулту.  

Одговорност и осигурање  
Организатори не могу прихватити одговорност за личне удесе или губитак и/или оштећење 
приватне својине учесника. Учесници се савјетују да прибаве за себе лично путничко и 
здравствено осигурање. 

https://upubih.com/xvii-psihijatrijski-dani-bosne-i-hercegovine-prvo-obavjestenje-prva-obavijest/
https://upubih.com/xvii-psihijatrijski-dani-bosne-i-hercegovine-prvo-obavjestenje-prva-obavijest/
https://upubih.com/en/17th-psychiatric-days-of-bosnia-and-herzegovina-first-announcement/
mailto:17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com


          
 

 

 
 

 
 

Контакт и информације 
https://upubih.com/ 

Клиника за психијатрију УКЦ Тузла 
Ул. Рате Дугоњића бб 

75000 Тузла, Босна и Херцеговина 
Тел./Fax.: +387 35 268 011 

Моб.: +387 61 656 608 
E-mail: 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com  

 
 

Спонзори: 
 

Генерални 
BOSNALIJEK d.d. 

 
Платинасти 

UNIFARM d.o.o. 
 

Златни 
ZADA Pharmaceuticals d.o.o. 

 
Сребрени 

HEMOFARM AD 
PLIVA Hrvatska d.o.o. 

 
Спонзори 
KRKA d.d. 

NOBEL İLAҪ 

https://upubih.com/
mailto:17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com

