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Бања Лука, 4. маја 2020. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  
са 159. сједнице Сената одржане електронским 

изјашњавањем у периоду од сриједе 29.4.2020. г. почев од 

8:00 часова до четвртка 30.4.2020. г. до 13:00 часова 

 
 

Према Статуту Универзитета, по тачкама ДНЕВНОГ РЕДА чланови Сената са правом гласа, могли су се 

изјаснити са ЗА, ПРОТИВ или СУЗДРЖАН.  

Чланови Сената који се у датом периоду, нису изјаснили ни на један од три наведена начина, сматрају се 

сагласним са предложеним дневним редом и предложеним одлукама. 

 
Од укупно десет чланова, Сенат Паневропског универзитета за примио је укупно 8 електронских гласова, ЗА,  

по свим тачкама дневног реда, у периоду од сриједе 29.4.2020. г. почев од 8:00 часова до четвртка 30.4.2020. 

г. до 13:00 часова. 

Изјашњења ПРОТИВ и СУЗДРЖАН није било, док два члана нису се нису изјаснили ни на један од три 

наведена начина, те се сматрају сагласним са предложеним дневним редом и предложеним одлукама.  

 
Усвојен је  предложени Дневни ред 159. сједнице и Записника са 157. сједнице, без примједби. 

Чланови Сената једногласно су донијели Одлуке о избору у наставничка академска звања на Факултету 

здравствених наука и Факултету правних наука. 

 
Донесена је Одлука о расписивање Јавног конкурса за избор у академска наставничка на Факултету послове 

економије. 

 

На приједлог Вијећа докторског студија студијског програма Економија – пословно управљање у логистици,  

усвајен је Извјештај Комисије за оцјену и одбрану докторског рада за кандидата на Факултету пословне 

економије и именована је Комисија за оцјену и одбрану докторског рада на истом Факултету. 

 

Сенат је прихватио приједлоге Центра за издавачку дјелатност, те једногласно донио Одлуке о штампанју 

уџбеника на Факултету нформационих технологија. 

 

Једногласно је утврђен приједлог одлука о расписивању Јавног конкурса за упис студената на првом, другом 

и трећем циклусу студија, у академској 2020/21. години, које се достављају Управном одбору ПУА на коначно 

одлучивање и усвајање.  

 

Наредна сједница Сената планира се 5. јуна у 13.00 часова, а приједлоге тачака дневног реда би требало 

доставити до 29. маја до 13.00 часова. 

Достављање закашњелих материјала најкасније до 2. јуна до 13.00 часова. 

 
 

РЕКТОРАТ  

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ 
  


