
     

 
П Р В О  О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 
Свеучилиште у Мостару  

у сарадњи с  
Лијечничком комором Херцеговачко-неретванске жупаније 

Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини 
и Интернационалном академијом наука и умјетности у Босни и 

Херцеговини 
ОРГАНИЗУЈЕ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ 

под патронатом Еуропске психијатријске асоцијације 
 

ДЕВЕТНАЕСТА МОСТАРСКА 
ПСИХИЈАТРИЈСКА СУБОТА 

 

 
 

ЗАВИСНОСТИ 21. ВИЈЕКА 
 

Хотел „Мостар“, Мостар 
3. јун 2023. 



     
                                                             

 
Поштоване колегинице и колеге, 

 
Мостарска психијатријска субота је 

једнодневни међународни симпозијум који је у 
претходних осамнаест година обрађивао врло 
актуeлне психијатријске теме и настојао осигурати 
врхунске предаваче. По мишљењу Предсједништва 
Удружења психијатара у Босни и Херцеговини, 
Мостарска психијатријска субота је психијатријски 

научни и стручни догађај првог реда у нашој земљи, који има за циљ 
обнављање сарадње и креативности у размјени и надопуни знања 
окупљањем истакнутих стручњака из Босне и Херцеговине  и сусједних 
земаља. 
 

Деветнаеста Мостарска психијатријска субота обрађиваће актуелну 
тематику различитих зависности које су у првим декадама 21. вијека 
постале значајани клинички ентитети у свакодневној клиничкој пракси 
психијатара и других професионалаца из области заштите менталног 
здравља и у нашој земљи али и других дјелатности и дисциплина. 
Научни програм Симпозијума биће од значаја за све стручњаке из 
области менталног здравља, али љекаре примарне здравствене заштите.  

 
Вјерујем да ћете, попут ранијих година, бити у прилици својим 

присуством и активним дискусијама допринијети раду и успјешности и 
Деветнесте Мостарске психијатријске суботе, 3. јуна 2023. године од 9 
сати у хотелу „Мостар“. 

 
Добро дошли у Мостар! 

 
 
 

Предсједник Организационог одбора         
      Проф. др. сц. Драган Бабић            

          
 



     
 

Котизације 

1Информације о чланству у УПуБиХ за 2023. годину (01.01. – 31.12.2023.) 
доступне су на www.upubih.com 
 

Уплате котизације могу се извршити до 31.05.2023. на жиро рачун: 
Удружење психијатара у Босни и Херцеговини 

Болничка 25,71000 Сарајево 
1610000069870081 
(Raiffeisen Bank BiH) 

уз напомену „ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКУ СУБОТУ“ 
Молимо, да потврду Ваше уплаћене котизације прикажете приликом 
регистрације. Од 01.06.2023. године котизација се уплаћује искључиво у 
готовини током регистровања на дан одржавања Симпозијума (03.06.2023.) 
 

 

Чланови Удружења психијатара у Босни и Херцеговини у 20231 
(специјалисти) 

100 КМ 

Чланови Удружења психијатара у Босни и Херцеговини у 20231                           
(љекари на специјализацији) 

50 КМ 

Остали учесници                                                                                                                                               200 КМ 

Љекари у пензији, студенти медицине, фармацеутски 
представници 

без котизације 

http://www.upubih.com/

