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На основу члана 61. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српскеˮ, број: 67/20) и члана 55. Статута Универзитета у Бањој Луци, 

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, на VII 

сједници одржаној 11.11.2022. године, у с в о ј и л о  ј е 

 

ПРАВИЛА СТУДИРАЊА 

НА ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 

 

Члан 1. 

Овим правилима уређују се питања у вези са уписом студената на трећи циклус 

студија, организацијом студија трећег циклуса, вредновањем рада студента, пријавом, 

припремом и одбраном докторске дисертације, као и друга питања у вези са извођењем 

студијског програма трећег циклуса студија на Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци (у даљем тексту: Факултет). 

Члан 2. 

(1) Студије трећег циклуса студија високог образовања изводе се у складу са 

правилима студирања заснованим на Европском систему преноса бодова – ЕСПБ 

(European Credit Transfer System – ECTS), кроз научно – истраживачки рад и наставу. 

(2) Студије трећег циклуса трају три године и имају обим од 180 ECTS, уз 

претходно остварени обим студија од најмање 300 ECTS на студију првог и другог 

циклуса. 

(3) Студије трећег циклуса изводе се на основу акредитованих студијских 

програма који могу да садрже модуле који у правилу одговарају ужим научним 

областима. 

(4) На трећем циклусу студија се може организовати мултидисциплинарни 

/интердисциплинарни студиј и заједнички студиј, у складу са важећим правним 

прописима. 

Члан 3. 

(1) Припрема, организација и обезбјеђење квалитета студијских програма трећег 

циклуса студија на Факултету у надлежности је Научно-наставног вијећа Факултета (у 

даљем тексту: Вијеће Факултета). 

(2) За реализацију обавеза из претходног става Вијеће Факултета може 

именовати одговарајуће комисије. 
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(3) Припрему одговарајућих материјала и предлагање поступака пред Вијећем 

Факултета врши катедра која је матична за ужу научну област којој припада предмет 

истраживања докторске дисертације (у даљем тексту: матична катедра).  

Члан 4. 

(1) Вијеће Факултета даје приједлог у вези са уписом на трећи циклус студија 

Сенату Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Сенат Универзитета).   

(2) Сенат Универзитета расписује конкурс који се објављује прије почетка 

академске године и може остати отворен до почетка зимског семестра текуће академске 

године. 

(3) Докази о испуњавању услова за упис у прву годину трећег циклуса студија се 

предају референту за други и трећи циклус студија. 

Члан 5. 

(1) У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице: 

1) које има завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или 

интегрисане студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија и са 

оствареном најмањом просјечном оцјеном 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, 

или 

2) које има академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, 

утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, и са оствареном најмањом 

просјечном оцјеном 8,00 на дипломским студијама, или 

3) коме је извршено вредновање раније стечене квалификације у складу са 

општим актима Универзитета којима се уређује признавање стечених образовних 

квалификација. 

(2) Приликом уписа на трећи циклус студија лица које има академски степен 

магистра наука из одговарајуће научне области утврђене студијским програмом трећег 

циклуса студија води се рачуна да кандидат има остварену најмању просјечну оцјену 

8,00 на дипломским студијама, да може бити уписан највише на другу годину 

докторских студија, уз претходну еквиваленцију магистарског студија.   

(3) Кандидати који су завршили други циклус студија на другој акредитованој 

високошколској установи могу да упишу трећи циклус студија под условом да је 

наставни план и програм тог факултета компатибилан са наставним планом и 

програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни 

наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у 

складу са одредбама закона који регулише област високог образовања. 
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(4) Компатибилност наставних планова и програма из става (4) овог члана 

утврђује Комисија за пријем на докторске студије. 

Члан 6. 

(1) Вијеће Факултета именује чланове Комисије за пријем на докторске студије. 

(2) Чланови Комисије из претходног става именују се на период од 4 године.  

Комисију чине: продекан за наставу, продекан за научно-истраживачки рад и 

међународну сарадњу (који се именују по функцији) и пет наставника који учествују у 

реализацији студијског програма докторских студија. Декан не може бити члан 

Комисије за пријем на докторске студије. 

(3) У саставу Комисије из става (1) овог члана заступљени су представници 

катедри на Факултету. 

(4) Замјеном чланова Комисије који се именују по функцији састав Комисије се 

ажурира, што се верификује одлуком Вијећа Факултета. 

(5) Комисији у раду помажу секретар Факултета и референт за други и трећи 

циклус студија. 

(6) Комисија има надлежност у складу са Правилима студирања на трећем 

циклусу студија Универзитета у Бањој Луци.  

Члан 7. 

(1) Критеријуми на основу којих Комисија рангира кандидате су: 

1) просјечна оцјена остварена и на првом и на другом циклусу студија (збир 

просјечних оцјена) или на интегрисаним студијама,  

2) дужина студирања на првом и на другом циклусу студија (први циклус 

односно основне студије: трајање студија 4 године – 4 бода, трајање студија 5 година – 

3 бода, трајање студија 6 година – 2 бода, трајање студија 7 година – 1 бод, трајање 

студија 8 и више година – 0 бодова; други циклус односно магистарске студије: трајање 

студија 2 године – 2 бода, трајање студија 3 године – 1 бод, трајање студија 4 и више 

година – 0 бодова) 

3) остварени научни резултати, у складу са Законом о високом образовању 

(објављен научни рад из научне области којој припада модул докторских студија на 

који кандидат конкурише у научним часописима и зборницима са рецензијом – 2 бода, 

објављен научни рад из научне области којој припада модул докторских студија на који 

кандидат конкурише у научним часописима међународног значаја или научном скупу 

међународног значаја – 3 бода, објављен научни рад из научне области којој припада 
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модул докторских студија на који кандидат конкурише у истакнутим научним 

часописима међународног значаја – 4 бода) 

4) доказ о познавању страних језика (познавање једног страног језика – 1 бод, 

познавање два страна језика 2 бода, познавање три или више страних језика - 3 бода) 

(2) Укупан број бодова чини збир бодова по основу сваког критеријума. 

Члан 8. 

(1) Студије трећег циклуса обухватају различите облике наставе: предавања, 

вјежбе, семинаре, консултације, научно-истраживачки рад (објављивање научних 

радова у признатим научним публикацијама, израду научно-истраживачког рада, 

припрему пројекта докторске дисертације, припрему, израду и одбрану докторске 

дисертације). 

(2) Настава се може изводи као групна или индивидуална (менторска) у 

зависности од природе различитих облика наставе и броја студената.  

Члан 9. 

(1) Наставни процес се реализује према утврђеном плану и распореду наставе.  

(2) Факултет ће план и распоред наставе објавити најкасније 10 дана прије 

почетка наставе на огласној табли и веб-страници Факултета. 

Члан 10. 

(1) Студент је обавезан да за све радове објављене током студија користи 

афилијацију „Универзитет у Бањој Луциˮ и „Правни факултет“. 

(2) Научно-истраживачки рад, пројекат докторске дисертације и научни радови 

које студент објављује током студија предвиђени за поједине године студија уписују се 

у индекс који потписује наставник који је био ментор при њиховој изради и предају се 

референту за други и трећи циклус студија ради уноса у студентски досије. 

(3) Уколико научни чланак није објављен до краја академске године у којој је 

предвиђена обавеза објаве чланка, студент може поднијети потврду редакције часописа 

да је чланак прихваћен за објављивање. 

(4) Уколико научни чланак не добије позитивну оцјену рецензената, студент је 

дужан да напише и објави нови чланак. 

(5) Пријава приједлога теме докторске дисертације, која се јавно представља, у 

правилу одражава израђени пројекат докторске дисертације.  

(6) Студент је дужан да преда референту за други и трећи циклус студија доказе 

за објављене научне радове и за индексирање у предвиђеним базама часописа како би 

могао да приступи одбрани докторске дисертације.   
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(7) Саставни дио материјала који се доставља Сенату Универзитета у Бањој 

Луци представља извјештај продекана за научно-истраживачки рад са доказима о 

испуњености услова за студента и ментора (које је дужан да приложи студент), као и за 

чланове комисије за оцјену подобности студента, теме и испуњености услова за 

менторство и чланове комисије за оцјену урађене докторске дисертације и јавну 

одбрану.  

Члан 11. 

(1) Обавезна је провјера оригиналности докторске дисертације путем 

одговарајућег софтвера и од стране ментора који доноси коначну оцјену, а у складу са 

Правилником о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на 

другом и трећем циклусу студија Универзитета у Бањој Луци. 

(2) Приликом израде докторске дисертације у правилу се примјењују правила 

цитирања и референцирања предвиђена за научне часописе чији је издавач Факултет.  

(3) Студент може да користи неки други познати стил цитирања и 

референцирања односно израде докторске дисертације у договору са ментором, с тим 

да је забрањена истовремена употреба више стилова и правила цитирања и 

референцирања. 

(4) Извјештај комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације се заједно са 

рукописом докторске дисертације ставља на увид јавности у просторијама Библиотеке 

Факултета и на веб-страници Факултета. 

Члан 12. 

(1) У складу са одредбама Статута Универзитета и Статута Факултета, дио 

наставног процеса на трећем циклусу студија се може изводити путем извођења 

наставе на даљину, уз помоћ електронских средстава комуникације (специјализоване 

платформе за учење на даљину и остале дигиталне платформе). 

(2) Настава на даљину одржава се у складу са студијским програмом и планом и 

распоредом наставе. 

(3) Факултет ће обезбиједити техничку подршку наставницима, сарадницима и 

студентима који учествују у реализацији наставе на даљину. 

(4) Факултет ће обезбиједити праћење наставе на даљину у просторијама 

Факултета, уколико студенти немају техничке могућности за праћење наставе од куће. 

(5) Испити се одржавају у сједишту Факултета наведеном у дозволи за рад. 
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(6) Највише један члан комисије за оцјену подобности студента, теме и 

испуњености услова за менторство, као и комисије за оцјену урађене докторске 

дисертације и јавну одбрану може узети онлајн учешће у раду наведених комисија. 

Члан 13. 

 Овлашћује се Вијеће Факултета да донесе одлуку о накнади и трошковима у 

вези са радом ментора, чланова комисије за оцјену подобности студента, теме и 

испуњености услова за менторство, као и чланова комисије за оцјену урађене докторске 

дисертације и јавну одбрану. 

Члан 14. 

 На сва питања која се односе на студије трећег циклуса на Факултету, а нису 

регулисана овим правилима, примјењиваће се одредбе Правила студирања на трећем 

циклусу студија Универзитета у Бањој Луци, Статута Факултета, Статута Универзитета 

и Закона о високом образовању.  

Члан 15. 

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 

Факултета. 

    

 

Број: 12/3.762-VII-3/22.                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана: 11.11.2022. године                                              НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВИЈЕЋА                                                                                                                   

                                                                                                                                                             

                                                                                             Проф. др Жељко Мирјанић, с.р. 

                                                                                                                  

                                                                                                                    

 

 


