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Број: 13/3.700-V-3/12
Дана, 19.04.2012. године
На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 73/10 и 104/11), члана 34. став (3) и (6), члана 54. став (1) тачка 5) Статута
Универзитета у Бањој Луци и члана 10. Правилника о поступку избора органа
Универзитета, факултета и Академије умјетности, Наставно-научно вијеће Економског
факултета Универзитета у Бањој Луци, на V сједници одржаној 19.04.2012. године,
доноси

ОДЛУКУ
о избору члана Сената Универзитета у Бањој Луци
I
Др Гордана Ченић Јотановић, редовни професор, бира се за члана Сената
Универзитета у Бањој Луци, на мандатни период од четири године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб сајту Економског
факултета.

Образложење
Одредбом члана 34. став (3) и (6) Статута Универзитета прописано је да:
(3) „Чланове Сената из реда наставног особља бирају вијећа факултета/Академије и
Института тајним гласањем, из реда стално запослених наставника са пуним радним
временом“.
(6) „Мандат чланова Сената траје четири године, изузев представника студената чији
мандат траје једну годину, са могућношћу поновног избора“.
Одредбом члана 54. став (1) тачка 5) Статута Универзитета прописано је да „Вијеће
бира и разрјешава представника у Сенат по процедури тајног гласања.“
Одредбом члана 10. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета
и Академије умјетности, прописано је да се „утврђивање приједлога за избор декана, те
чланова Сената, Струковних вијећа и Управног одбора врши тајним гласањем, тако да се на
листи нађу сви кандидати који испуњавају услове, а који прихватају кандидатуру“.
Наставно-научно вијеће Економског факултета, на сједници одржаној 19.04.2012.
године, тајним гласањем, провело је поступак за избор члана Сената Универзитета у Бањој
Луци.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Наставно-научном
вијећу Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, у року од 15
дана од дана доношења исте.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Сенату Универзитета,
2. Именованој,
3. Материјал сједнице,
4. Секретару Факултета,
5. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК
Наставно-научног вијећа
Проф. др Новак Кондић

