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Бања Лука, 10. август 2020. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈ А  
са 162. сједнице Сената одржане 8. августа 2020. године 

 
 

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

Зоран Ж. Аврамовић, ректор Универзитета.  
 

У првом дијелу сједнице били су присутни чланови старог сазива Сената. За одлучивање у првом дијелу 

сједнице, о тачкама дневног реда бр. 1 и бр. 2 је утврђен потребан кворум и обављено гласање дизањем руку 

присутних чланова Сената, који су изабрани према прописима Закона о високом образовању Републике 

Српске који су важили до 18. јула 2020. године. 

 

Једногласно и без примједби, усвојен је Записник са 161. сједнице Сената. 

 

Предсједавајући Сената академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић је разријешио дужности чланства у Сенату 

досадашње чланове због истека мандата у складу са чланом 139 новог Закона о високом образовању 

Републике Српске (Сл.гл.РС 67/20). Он се том приликом захвалио свим члановима Сената на досадашњем 

раду. 

 

У складу са прописима у члану 53 и 54 Закона о високом образовању Републике Српске (Сл.гл.РС 67/20) 

конституисан је нови сазив Сената Паневропског универзитета „Апеирон“ Бања Лука. Нови сазив Сената 

чине ректор, проректор, декани факултета, директор научно-истраживачког института као и студенти.  

Раније изабрани студентски представници за сва три циклуса наставиће да раде у Сенату до нових 

студентских избора. Избори на нивоу Студентског парламента ће се организовати почетком академске 

2020/21 године и тада ће се изабрати студентски представници сва три циклуса у Сенату. 

 

У другом дијелу сједнице, били су присутни чланови новог сазива Сената. За одлучивање у другом дијелу 

сједнице од тачке дневног реда бр. 3 до тачке бр. 10, је утврђен потребан кворум, на темељу члана 11 

Пословника о раду Сената.  

 
Једногласно су усвојени приједлози Факултета пословне економије и Факултета здравствених наука за 

расписивање Јавног конкурса за избор у академска наставничка и сарадничка звања. 

 

На приједлог Вијећа за постдипломски сстудиј и докторат наука, именована је Комисија за оцјену и одбрану 

магистарског рада, те Комисија за оцјену и одбрану докторског рада за кандидате на Факултету пословне 

економије. 

 

Наредна сједница Сената планира се 11. септембра у 13.00 часова, а приједлоге тачака дневног реда би 

требало доставити најкасније до 4. септембра до 13.00 часова. 
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