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На основу члана 54. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 67/20), члана 34. и 123. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези 
са приједлозима научно-наставних вијећа Електротехничког факултета Источно Сарајево, 
Машинског факултета Источно Сарајево и Медицинског факултета Фоча, Сенат 
Универзитета у Источном Сарајеву на XXII сједници одржаној дана 30.09.2021. године, 
донио је  
 

ПРАВИЛНИК 
о oрганизовању трећег циклуса студија Биоинжењеринг и медицинска информатика 

на Електротехничком, Медицинском и Машинском факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву 

 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се начин организовања студија, предлагање именовања 
одговорних наставника, именовања комисија за оцјену и одбрану докторских дисертација 
на трећем циклусу, именовање Комисије трећег циклуса студија, руководиоца докторских 
студија, вођење админисртрације на студијском програму Биоинжењеринг и медицинска 
информатика који заједнички реализују Електротехнички факултет, Машински факултет и 
Медицински факултет. 
 

Члан 2. 
Студије трећег циклуса студијског програма Биоинжењеринг и медицинска информатика 
организују и изводе се у складу са Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета, лиценцираним студијским програмом трећег циклуса студија, 
Правилником о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном 
Сарајеву, овим правилником и другим општим актима Универзитета. 
 

Члан 3. 
(1) Студије трећег циклуса Биоинжењеринг и медицинска информатика организују се на 
Електротехничком, Медицинском и Машинском факултету Универзитета у Источном 
Сарајеву. 
(2) Носилац трећег циклуса студија је Електротехнички факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву. 
(3) Завршетком трећег циклуса студија стиче се научни степен доктора наука из области 
биоинжењеринг и медицинска информатика – 480/540 ЕЦТС. 
 

Члан 4. 
Студије трећег циклуса се изводе на српском језику или на једном од других језика 
конститутивних народа Босне и Херцеговине у складу са студијским програмом и планом 
наставе. 
 
 
 



 
II ОРГАНИЗАЦИЈА ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 5. 
Надлежна тијела у организацији и спровођењу програма студија трећег циклуса су: 

- Сенат; 
- Научно-наставна вијећа факултета; 
- комисија студијског програма трећег циклуса студија биоинжењеринг и медицинска 

информаика; 
- руководилац студијског програма трећег циклуса студија биоинжењеринг и 

медицинска информатика. 
 

Члан 6. 
Надлежности Сената и научно-наставног вијећа факултета утврђене су Законом о високом 
образовању и Статутом Универзитета у источном Сарајеву. 
 
III. КОМИСИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 7. 
(1) Комисију студијског програма трећег циклуса студија (у даљем тексту:Комисија) именују 
научно-наставна вијећа факултета из реда наставног особља које изводи наставу на трећем 
циклусу студија тог студијског програма. 
(2) Комисија има девет чланова и то по три са сваког од факултета. 
(3) Надлежности комисије студијског програма трећег циклуса студија утврђене су 
Правилником о студирању на трећем циклусу студија Универзитета у Источном Сарајеву и 
овим Правилником. 
 
 
IV. РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 8. 
(1) Руководиоца трећег циклуса студија именује научно-наставно вијеће Електротехничког 
факултета из реда наставника у звању редовни или ванредни професор које изводи наставу на 
трећем циклусу студија и који је члан комисије студијског програма трећег циклуса студија. 
(2) Надлежности руководиоца студијског програма трећег циклуса студија утврђене 
су Правилником о студирању на трећем циклусу студија Универзитета у Источном Сарајеву. 
 
V. УПИС НA ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 
 

Члан 9. 
Право уписа у прву годину трећег циклуса студија на Универзитету имају лица која 
испуњавају услове у складу са Правилником о студирању на трећем циклусу студија на 
Универзитету у Источном Сарајеву, студијским програмопм и конкурсом за упис. 
 

Члан 10. 
(1) Упис на студије трећег циклуса врши се на основу јавног конкурса који објављује 
Универзитет у Источном Сарајеву. 



(2) Конкус се објављује у најмање једном дневном листу и на интернет страници 
Универзитета. 
(3) Конкурс садржи све елементе који су прописани Правилником о студирању на трећем 
циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву. 
 

Члан 11. 
(1) Поступак избора и рангирања кандидата за упис на студије трећег циклуса спроводи 
комисија за упис, коју именује декан Електротехничког факултета. 
(2) Обавезни чланови комисије за упис су: руководилац студијског програма трећег циклуса 
студија и продекан за науку са Електротехничког факултета, те секретар Електротехничког 
факултета и по један члан кога предлажу декани друга два факултета. 
 

Члан 12. 
Заинтересовани кандидати за упис подносе пријаву и прилажу документа предвиђена 
конкурсом на студентску службу Електротехничког факултета. 
 

Члан 13. 
Избор кандидат за упис на трећи циклус студија, врши се на конкурентној основи узимајући у 
обзир успјех у претходном образовању и друге критеријуме предвиђене конкурсом (интервју 
који носи максимално 30 ЕЦТС). 
 

Члан 14. 
(1) Редослијед кандидата за упис на студијски програм трећег циклуса студија утврђује се на 
основу укупног броја остварених ЕЦТС бодова, успјеха у претходном образовању и 
интервјуа). 
(2) Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у оквиру 
броја утврђеног за упис кандидата. 
(3) Ако кандидат који има право на упис не изврши упис у року предвиђеном конкурсом, 
умјесто њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све услове. 
(4) Ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници факултета и 
интернет страници Универзитета 
(5) Кандидати за упис на студијски програм трећег циклуса студија могу поднијети приговор 
на поступак рангирања. 
(6) Приговор се подноси декану Електротехничког факултета у писаној форми у року од 48 
сати од објављивања ранг листе на интернет страници факултета. 
(7) Декан факултета рјешава по приговору кандидата у року од три дана, при чему је 
донешена одлука коначна. 
 

Члан15. 
Са кандидатима који се уписују на трећи циклус студија декан Електротехничког факултета, 
по овлаштењу Ректора закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 
VI. РЕАЛИЗАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 16. 
(1) Студије трећег циклуса, студијског програма биоинжењеринг и медицинска информатика, 
трају 3 студијске године, односно 6 студијских семестара. 
(2) Студије из става 1. овог члана вреднују се са 180 ЕСТS бодова, односно свака 
година студија вреднује се са 60 ЕСТS бодова. 



(3) Студије трећег циклуса реализују се кроз: 
- наставу; 

- научна истраживања; 

- израду и одбрану докторске дисертације. 
 

Члан 17. 
Наставу на студијама трећег циклуса студија може да изводи наставник који испуњава 
законом прописане услове и услове предвиђене Правилником о студирању на трећем циклусу 
студија на Универзитету у Источном Сарајеву. 
 

Члан 18. 
(1) Настава се изводи као групна или консултативна, у зависности од броја студената и 
изводиће се на сва три факултета. 
(2) Одлуку о врсти наставе и изборним предметима који ће се организовати доноси научно-
наставно вијеће Електротехничког факултета на приједлог комисије студијског програма 
трећег циклуса студија. 
(3) Одговорне наставнике предлажу научно-наставна вијећа сва три факултета, а коначан 
приједлог Сенату упућује вијеће Електротехничког факултета. 
 

Члан 19. 
Сву администрацију за овај циклус студија води Електротехнички факултет. 
 
VII. ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ, ОЦЈЕНЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 20. 
(1) Докторска дисертација је обавезни завршни дио студијског програма трећег циклуса 
студија. 
(2) Докторска дисертација је оригиналан научни рад студента трећег циклуса студија у 
одређеној научној области којим се даје нови научни допринос односно којим се доприноси 
развоју научне мисли. 
 

Члан 21. 
(1) Докторска дисертација може бити пријављена из ужих научних области у оквиру 
лиценцираног студијског програма. 
(2) Кандидат може пријавити докторску дисертацију најраније на почетку трећег семестра. 
(3) Пријава приједлога теме за израду докторске дисертације подноси се у најмање три 
примјерка и у електронској форми, и то на обрасцу са свим прилозима који су прописани 
Правилником о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву. 
 

Члан 22. 
(1) Комисија студијског програма трећег циклуса студија предлаже ком вијећу ће се упутити 
пријава приједлога теме. 
(2) Научно-наставно вијеће факултета које је матично за предложену тему образује комисију 
за оцјену подобности теме докторске дисертације и кандидата, а на основу приједлога 
матичних катедри. 
(3) Комисија из става 2. овог члана се састоји од пет наставника у научно-наставном звању и 
то три из области истраживања из које је тема докторске дисертације од којих најмање један 



наставник мора да буде са сродног факултета или научне установе који нису у саставу 
Универзитета и два члана са друга два факултета Универзитета који организују овај студиј. 
(4) Предложени ментор не може бити члан комисије. 
(5) Чланови комисије морају испуњавати услове прописане Правилником о студирању на 
трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву. 
(6) Уколико се ради о докторској дисертацији која има интердисциплинарни карактер, 
чланови комисије се одређују из одговарајућих области истраживања. 

 
Члан 23. 

(1) Кандидат након што је испунио све обавезе предвиђене Правилником о студирању на 
трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву може да поднесе на оцјену 
докторску дисертацију. 
(2) Кандидат подноси Електротехничком факултету урађену докторску дисертацију у 
потребном броју примјерака и у електронском облику, као и писану сагласност ментора да 
може поднијети докторску дисертацију на оцјену које је на даљи поступак прослеђује вијећу 
факултета које је водило поступак доношења одлуке о подобности теме и кандидата.  
(3) Изглед и садржај докторске дисертације израђује се према упутству и на обрасцу 
прописаном у Правилнику о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у 
Источном Сарајеву. 
 

Члан 24. 
(1) Прије упућивања докторске дисертације у поступак оцјењивања факултет који спроводи 
процедуру врши провјеру оригиналности одговарајућим софтвером. 
(2) Процедура провјере вршиће се у складу са Правилником о коришћењу софтвера за 
детекцију плагијаризма Универзитета. 
 

Члан 25. 
(1) По пријему урађене докторске дисертације научно-наставно вијеће факултета именује 
комисију за оцјену и одбрану докторске дисертације, а на приједлог матичних катедри.  
(2) Комисија из става 1. овог члана се састоји од пет чланова наставника у научно- 
наставном звању из области истраживања из које је тема докторске дисертације од којих 
најмање један наставник мора да буде са факултета или научне установе који нису у саставу 
Универзитета и два члана са друга два факултета Универзитета који организују овај студиј. 
(3) Чланови комисије из става 1. овог члана морају испуњавати услове прописане 
Правилником о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 
(4) Комисија за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације може бити у истом саставу 
као комисија за оцјену подобности теме докторске дисертације и кандидата. 
(5) Научно-наставно вијеће матичног факултета може да именује и замјенског члана/чланове 
комисије који морају испуњавати услове прописане за чланове комисије. 
(6) Ментор не може бити члан комисије. 
(7) Уколико се ради о докторској дисертацији која има интердисциплинарни карактер, 
чланови комисије се одређују из одговарајућих области истраживања. 
 

Члан 26. 
(1) Научно-наставно вијеће матичног факултета уколико је донијело одлуку о прихватању 
извјештаја о урађеној докторској дисертацији, Сенату доставља захтјев за давање сагласности 
на извјештај о урађеној докторској дисертацији на обрасцу и са пратећом документацијим која 
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