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 На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 33. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, а након разматрања Приједлога чланова Сената Универзитета за 
тумачење у примјени одредбе члана I тачке 1. и 2. Одлуке Сената Универзитета о додатним 
условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци број: 01/04-3.138-
40/17 од 26.01.2017. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници, одржаној 
дана 26.04.2018. године, донио је 

     
   АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ  

норме из члана I тачке 1. и 2. Одлуке Сената Универзитета о додатним условима за 
одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци, број: 01/04-3.138-40/17 

од 26.01.2017. године 
 

Одредба члана I тачке 1. и 2. Одлуке Сената Универзитета о додатним условима за 
одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци број: 01/04-3.138-40/17 од 
26.01.2017. године гласи:  

„1) Кандидат може да брани докторску дисертацију након што је објавио један научни 
рад из уже научне области, у којој је радио истраживања из своје докторске дисертације, у 
научном часопису са импакт фактором индексираном у свјетским цитатним базама за 
одређену научну/умјетничку област (Science Citation Index-A&HCI, Journal Citation Reports-
JRC)“; 

2) У случају да кандидат не испуњава услов из претходне тачке овог члана, може да 
брани докторску дисертацију након што је објавио три научна рада из уже научне области у 
којој је радио истраживања из своје докторске дисертације од којих су:  

 најмање два научна рада објављена у водећим националним научним часописима 
који се објављују ван територије Босне и Херцеговине и који су категорисани као 
такви од стране надлежног министарства или другог државног органа, и 

 један научни рад објављен у научном часопису који је категорисан у првој 
категорији часописа Министарства науке и технологије Републике Српске.“ 

Одредбу из члана I тачке 1. и 2. Одлуке Сената Универзитета треба разумјети и 
примјенити на начин да се под појмом објављеног научног рада може сматрати и онај научни 
рад који није објављен, али је прихваћен од стране од стране уредника или издавача часописа 
за објаву, и за који је прибављена потврда од издавача или уредника часописа да је рад 
прихваћен и да ће бити објављен у часопису. 

 
Ово тумачење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци. 
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