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Бања Лука, 8. јуна 2020. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  
са 160. сједнице Сената одржане 5. јуна 2020. године 

 
 

Сједницом је предсједавао предсједник Сената Паневропског универзитета АПЕИРОН академик проф. др 

Зоран Ж. Аврамовић, ректор Универзитета, a присуствовао je довољан број чланова Сената, за доношење 

пуноважних одлука. Поред чланова Сената, сједници су присуствовали Дарко Уремовић, предсједник 

Управног одбора и Љубиша Томић, помоћник директора за финансије. 

 
Предсједник Управног одбора Дарко Уремовић и помоћник директора за финансије Љубиша Томић, 

информисали су присутне о финансијском стању и пословању на Паневропском универзитету у условима 

ванредног стања,  усљед пандемије корона вируса. Чланови Сената информисани су о измјенама Студијског 

календара и методологијом испитних активности, те техничким препорукама и логистиком организовања 

испита у љетном семстру текуће академске године. 

 

Након усвајања предложеног Дневног реда 160. сједнице и Записника са 159. сједнице, Сенат је једногласно 

донио одлуке о избору у наставничка и сарадничка академска звања на Факултету спортских наука и 

Факултету информационих технологија. 

 
Једногласно су усвојени приједлози Факултета правних наука, Факултета здравствених наука за расписивање  

Јавног конкурса за избор у академска наставничка и сарадничка звања. 

 

Усвојен је извјештај Комисије за преглед, оцјену и одбрану докторског рада кандидата на Факултету правних 

наука и заказивање јавне усмене одбране, те је именован коментор за израду докторског рада кандидата на 

Факултету здравствених наука. 

 

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

именована је Комисија за оцјену и одбрану докторског рада и усвојен Извјештај Комисије за оцјену и одбрану 

докторског рада на Факултету пословне економије  

 

Сенат је једногласно донио одлуку о усвајању годишњих извештаја о АПЕИРОН-овим часописима и 

одржаним  научно-истраживачким Конференцијама у 2019. години, као и одлуку о успостављању и раду 

Стручног колегија научних часописа Паневропског универзитета Апеирон. 

 

Једногласно су прихваћени приједлози Центра за издавачку дјелатност, те донесене Одлуке о штампању 

уџбеника на Факултету здравствених наука и Факултету информационих технологија. 

 

Наредна сједница Сената планира се 3. јула у 13.00 часова, а приједлоге тачака дневног реда би требало 

доставити до 26. јуна до 13.00 часова. 
Достављање закашњелих материјала најкасније до 30. јуна до 13.00 часова. 
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