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На основу члана 54. став (1) тачка 4) Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српскеˮ, број: 67/20) и члана 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 90. сједници одржаној 23.02.2023. године,                    
д о н и о  ј е 
 

П Р А В И Л А  
о измјенама и допунама Правила студирања 

на трећем циклусу студија 
 

Члан 1. 
Овим Правилима врше се измјене и допуне Правила студирања на трећем циклусу 

студија Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1907-6/22 од 29.09.2022. године (у даљем 
тексту: Правила). 
 

Члан 2. 
Члан 3. Правила мијења се и гласи: 
 „Припрема, организација и обезбјеђење квалитета студијских програма трећег 
циклуса студија на Универзитету у надлежности је научно-наставних/умјетничко-научно-
наставног вијећа чланице Универзитета (у даљем тексту: вијеће чланице) на којој се трећи 
циклус студија изводи. 

Припрему одговарајућих материјала и предлагање поступака пред вијећем трећег 
циклуса студија, уколико је формирано, и вијећем чланице обавља катедра која је матична 
за ужу научну/умјетничку област којој припада предмет истраживања докторске 
дисертације/докторског умјетничког рада (у даљем тексту: матична катедра). 

Уколико трећи циклус студија представља интердисциплинарни студиј, формира се 
вијеће комбинованог студијског програма трећег циклуса студија, а у складу са Статутом 
Универзитета у Бањој Луци.  

Вијеће комбинованог студијског програма трећег циклуса студија доставља акте и 
приједлоге матичним вијећима чланице.“ 
 

Члан 3. 
Члан 31. став 1. Правила мијења се и гласи: 

„На приједлог матичне катедре, вијеће чланице на којој се изводи трећи циклус 
студија доноси одлуку о именовању комисије за оцјену подобности студента, теме и 
испуњеност услова за менторство (у даљем тексту: Комисија за оцјену подобности), која се 
састоји од најмање три наставника, од којих су најмање два из одговарајуће уже научне 
области.“ 
 

Члан 4. 
Члан 32. став 1. Правила мијења се и гласи: 

„Прије израде извјештаја о подобности студента, теме и ментора матична катедра, у 
договору са Комисијом за оцјену подобности, заказује јавно представљање теме и програма 
истраживања докторске дисертације/докторског умјетничког рада.“ 

 
Члан 5. 

Члан 35. став 1. Правила мијења се и гласи: 
„Вијеће чланице на којој се изводи трећи циклус студија, на приједлог матичне 

катедре, именује комисију за оцјену урађене докторске дисертације/докторског умјетничког 
рада и јавну одбрану (у даљем тексту: Комисија за оцјену и одбрану).“ 
 



 

Члан 6. 
Додаје се нови члан 39. Правила и гласи: 

„Саставни дио ових Правила су: 
- Пријава теме за израду докторске дисертације (образац 1),  
- Извјештај о оцјени подобности студента, теме и ментора за израду докторске дисертације 

(образац 2) и  
- Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације (образац 3)“. 
 

Члан 7. 
 Досадашњи чланови 39, 40. и 41. постају чланови 40, 41. и 42. 
 

Члан 8. 
  Правила о измјенама и допунама Правила студирања на трећем циклусу студија 
Универзитета у Бањој Луци ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на веб 
страници Универзитета у Бањој Луци. 
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