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Бр. 617/14 

Датум: 23.04.2014. године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРИЈЕДЛОГ СЕМИНАРА „ПОСТТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: ПОСЉЕДИЦЕ И МОГУЋИ ПРАВЦИ ДЈЕЛОВАЊА СОЦИЈАЛНОГ 

РАДА“ 

 

 

Поводом пет година од оснивања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 

Одсјек за социјални рад Факултета уз подршку Института за друштвена истраживања 

Факултета планира да организује једнодневни научно-стручни семинар под називом 

„Посттрауматски стресни поремећај у Републици Српској: посљедице и могући правци 

дјеловања социјалног рада“. Семинар је намијењен првенствено социјалним радницима 

запосленим у свим секторима – центрима за социјални рад, психијатрији и центрима за 

ментално здравље. Полазна основа за семинар је чињеница да се о ПТСП-у, и скоро двадесет 

година након ратних дешавања на овим просторима, недовољно говори и не посвећује се 

адекватна пажња посљедицама ПТСП-а у Републици Српској. Идеја за семинар је вођена 

потребом која постоји у пракси социјалног рада за едукацију овог типа, првенствено због 

чињенице да постоје нејасноће у вези са улогом социјалног радника у раду са појединцима са 

ПТСП-ом и сарадњом у том контексту са институцијама здравствене заштите, нарочито 

психијатријским институцијама и центрима за ментално здравље.  

 

Циљ семинара је указати на значај рада са особама са ПТСП-ом у Републици Српској, те на 

значај увезивања различитих аспеката и улога социјалних радника и сарадње између центара 

за социјални рад, психијатријских институција и центара за ментално здравље.  

 

Учесници семинара: Социјални радници у Центрима и службама за социјални рад у 

Републици Српској, запослени социјални радници на Психијатрији, сви запослени у Центрима 

за ментално здравље, представници Министарства здравља и социјалне заштите, 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те представници невладиних организација 

и удружења која се баве особама са ПТСП-ом попут Борачке организације Републике Српске и 

др. Укупан планирани број учесника је 70.  

 

Датум и мјесто одржавања: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 03. 

октобар 2014. године (петак), са почетком у 9:00 часова. 

 

Резултати и продукти семинара: Семинар ће резултирати у повећаном степену знања 

социјалних радника запослених у различитим институцијама у Републици Српској о значају 

рада са особама са ПТСП-ом и начинима повезивања и сарадње у раду са овим особама између 

центара за социјални рад, психијатријских институција и центара за ментално здравље. Током 

организације семинара, планирано је да се припреми и објави „Практикум/Приручник за рад 

са особама са ПТСП-ом“ који би се подијелио учесницима одмах по завршетку семинара.  



 

Планиране активности: 

 

Бр. Активност Рок Ко 

1. Договор с предавачима и 

финализовање дневног реда 

семинара 

10.05.2014. године Доц.др Весна Шућур-

Јањетовић, проф.др Бранко 

Ћорић 

2. Припрема и слање позива за учешће  15.05.2014. године Доц. др Весна Шућур-

Јањетовић, ма Анђела 

Лаловић 

3. Прикупљање пријава за учешће 15.06.2014. године Ма Анђела Лаловић 

4. Резервисање смјештаја за предаваче 

и учеснике 

20.06.2014. године Ма Анђела Лаловић 

5. Достављање прве верзије рада за 

„Практикум“ 

30.06.2014. године Предавачи 

6. Достављање сугестија и коментара 

за дораду прве верзије рада за 

„Практикум“ 

10.07.2014. године Доц.др Весна Шућур-

Јањетовић, проф.др Бранко 

Ћорић 

7. Достављање коначне верзије рада за 

„Практикум“ 

01.09.2014. године Предавачи 

8. Уплата котизације за учешће на 

семинару и достављање доказа о 

уплати 

05.09.2014. године Учесници 

9. Прелом, дизајн и штампање 

„Практикума“  

30.09.2014.године Доц. др Весна Шућур-

Јањетовић, ма Анђела 

Лаловић, Борислав 

Вукојевић 

10. Логистичка припрема за семинар 

(организовање паузе за кафу, 

договор за кетеринг за паузу за 

ручак, припрема сале) 

02.10.2014. године Доц. др Весна Шућур-

Јањетовић, ма Анђела 

Лаловић 

11. Семинар (организација и логистика) 03.10.2014. године Доц. др Весна Шућур-

Јањетовић, ма Анђела 

Лаловић, ИДИ тим 

12. Извјештај о одржаном семинару  10.10.2014.године Доц. др Весна Шућур-

Јањетовић, ма Анђела 

Лаловић 

 

 

Буџет (оквирно): 

Предлагач има намјеру да пошаље пријаву на отворени позив Министарства науке и 

технологије Републике Српске за суфинансирање научних и стручних скупова (рок за пријаве 

је 10.05.2014. године) и да дио трошкова семинара покрије из тог извора финансирања. Дио 

трошкова (смјештај, ручак и освјежење) ће бити покривен котизацијом која ће се тражити од 

учесника у износу од 100,00 КМ по особи, а за уплаћену котизацију обезбиједиће им се једно 

ноћење с доручком и бесплатна публикација, односно „Практикум“.  

 

 Назив ставке Јединична 

цијена 

Број 

јединица 

Укупно Извор 

финансирања 

1. Смјештај учесника (ноћење с 

доручком) 

80,00 60 4800,00 Котизација 

учесника 



2. Смјештај предавача (једно 

ноћење с доручком) 

80,00 3 240,00 МНТ РС  

3. Превоз предавача (износ 

повратне карте релација БГ-

БЛ-БГ, 3 особе) 

64,00 3 192,00 Котизација 

учесника 

4. Хонорар за предаваче/ауторе 

„Практикума“ из Србије 

(бруто) 

314,22 3 942,66 Факултет или 

МНТ РС 

5. Хонорар за предаваче/ауторе 

„Практикума“  из Републике 

Српске (бруто) 

272,66 5 1363,30 Факултет или 

МНТ РС 

6. Ручак и освјежење 15,00 78 1170,00 Котизација 

учесника  

7. Дизајн и прелом 

„Практикума“ 

300,00 1 300,00 МНТ РС 

8. Штампање „Практикума“ 10,00 150 1500,00 МНТ РС 

УКУПНО: 10507,96  

 

Структура трошкова по изворима финансирања: 

 

Варијанта 1 (уколико МНТ РС одобри суфинансирање) 

 Извор 

финансирања 

Укупно из извора Укупни трошкови 

 Котизација 7000,00 6162,00 

 МНТ РС 4345,96 4345,96 

Укупно: 10507,96 

 

Варијанта 2 (уколико МНТ РС не одобри суфинансирање) 

 Извор 

финансирања 

Укупно из извора Укупни трошкови 

 Котизација 7000,00 7000,00 

 Факултет 3507,96 3507,96 

Укупно: 10507,96 

 

 

Прилог 1: Радна верзија Дневног реда Семинара 



Семинар за социјалне раднике запослене у  области социјалне и здравствене заштите у  

Републици Српској, директоре и друге стручне сараднике 

„Посттрауматски стресни поремећај у Републици Српској: посљедице и могући правци 

дјеловања социјалног рада“ 

 

03. октобар 2014. године 

Институт за друштвена истраживања - Факултет политичких наука 

Универзитета у Бањој Луци 

 

 

09:00  – 09:15  Уводне ријечи, 

                         Доц.др Весна Шућур-Јањетовић  

 

09:15 – 09:45 Посттрауматски стресни поремећај  - здравствена и социјална заштита у  

   Републици Српској                  

                         др Љубо Лепир, Министартсво здравља и социјалне заштите Републике  

   Српске 

 

09:45 – 10:15  Феноменологија и етиологија ПТСП-а 

                        Проф. др Томислав Седмак / Проф. др Бранко Ћорић 

                     

10:15 – 10:45  Посљедице ПТСП-а на свакодневно психосоцијално функционисање појединца 

   Проф. др Томислав Седмак / Проф. др Бранко Ћорић 

 

10:45 – 11:15 Пауза за кафу 

 

11:30 – 12:15 Здравствена заштита особа са ПТСП-ом 

   Др Дијана Зорић, Клиника за психијатрију Бања Лука 

 

12:15 –12:45  Процјена потреба и могућности појединца са ПТСП-ом и породице 

                        Доц.др Весна Шућур-Јањетовић 

 

12:45 –13:15   Интердисциплинарни приступ и интесекторска сарадња 

   Проф.др Иван Видановић  

 

13:15 –14:15  Пауза за ручак 

 

14:15 –14:45  Модели социјалног рада као подршка појединцу и породици (савјетовање, групе  

   за подршку и др.) 

                        доц.др Јагода Петровић    

 

14:45 –15:15   Могуће активности у заједници као подршка појединцима са ПТСП-ом     

                        Doc.dr Mira Ćuk 

 

15:15 –16:00   Питања и дискусија, евалуација и закључивање семинара 

                       Модератори: проф. др. Бранко Ћорић и доц.др. Весна Шућур-Јањетовић  

 


