
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА IV СКУПШТИНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА СРБИЈЕ 

одржане дана 05.04.2012. године у просторијама Клуба посланика у Београду 

са почетком у 12,00 часова 

 

 

 Седници је присуствовао проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и 

науке. 

Списак присутних представника високих школа струковних студија 

саставни је део овог записника. 

 Скупштини је присуствовало 46 представника високих школа струковних 

студија Србије. 

 Предложен је  следећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са III седнице Скупштине  КАССС-а одржане дана 

19.10.2011. године; 

 

2. Усвајање термина за полагање квалификационог испита за упис 

студената у прву годину студија за школску 2012/2013. годину; 

 

3. Измене Статута Конференције академија струковних студија Србије; 

 

4. Разматрање и усвајање предлога Нацрта минималних услова за избор 

наставника на струковним студијама, по пољима; 

 

5. Усвајање финансијског извештаја за 2011. годину; 

 

6. Усвајање финансијског плана за 2012. годину                                                                                 

- Предлог за финансирање Конференције академија струковних 

студија Србије; 

 

7.   Текућа питања. 

 

 

 

 

Дневни ред је једногласно прихваћен. 

 

 Скупштином Конференције председава др Ружица Станковић, професор, 

председник КАССС-а. 



Проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке, пожелео је у име 

Министарства просвете и науке, као и у своје име, успешан рад ове установе која 

обједињава заједничке задатке и интересе тако важног дела високог образовања као 

што су академије струковних студија и високе школе струковних студија. Подсетио 

је присутне да за Србију знање и образовање представљају један од кључних 

ресурса у садашњем процесу трансформације укупног друштва у ком се налазимо. 

У последњој деценији у европском простору високог образовања се предузимају 

значајне мере чији је циљ да процес студија као и саме институције високог 

образовања учини што ефикаснијим. Србија је 2003. године приступила Болоњском 

процесу, данас сви говоре о европском простору високог образовања. 

Сада, када нови услови захтевају модернизацију и промену образовања у 

процесу акредитације високо образованих институција које смо увели и применили 

у оквиру реформе високог образовања прве су ушле некадашње више школе. Оне 

које су акредитацију успешно завршиле постале су високе школе струковних 

студија. Тренутно у Републици Србији постоји 70 високих школа струковних 

студија са 320 акредитованих студијских програма на којима студира 65.000 

студената  и то објективно представља веома важан сегмент нашег укупног 

образовног система. У оквиру даљег стварања европског простора високог 

образовања као и укупног унапређења образовања у Србији најважније теме у 

времену које долази су пројектовање и развој националог оквира као и едукација, 

одржавање и побољшавање социјалне димензије високог образовања. Реализација 

ових тема ће свакако допринети унапређењу образовања на високим школама 

струковних студија. 

 Посебно је нагласио значај практичних знања која се стичу на овим високо 

образованим институцијама као и важност даљих усклађивања нивоа квалитета 

знања са садашњим и будућим потребама друштва. Једна од важних ствари које су 

студенту захтевали и покренули јесте питање праксе. Наши дугорочни 

приоритетни циљеви развоја и унапређења система образовања јесу доступност, 

квалитет и ефикасност. Због тога чинимо све како бисмо високо образовање 

унапредили, обезбедили доступност свим грађанима и повећали квалитет и 

примењивост стеченог знања. Влада Републике Србије као и ресорно министарство 

су обезбедили, сагласно садашњим економским могућностима, значајна улагања у 

област инфраструктуре и набавке опреме на државним факултетима и високим 

школама струковних студија.  

Скренуо је пажњу присутнима на документ Стратегија образовања у 

Републици Србији. Јавна расправа је започета, до сада је одржана у Врању и 

Зајечару, а 10. априла ће бити одржана у Ужицу, 18. априла у Суботици, а две 

расправе ће бити организоване у Академији инжињерских наука и у Српској 

академији наука и уметности и једна ће бити у Крагујевцу. На овом документу су 

радили стручњаци, и није било никаковог политичког утицаја на његово 

формирање. Методолошки је добро направљен, бирани су стручни тимови по 

појединим областима. Замолио је присутне да у мери у којој буду сматрали да је 

потребно искажу своје примедбе, сугестије, запажања, везане за овај документ.  

Проф. др Ружица Станковић поставила је питање министру просвете и науке 

о захтеву за смањење износа акредитације, и упутила молбу да се износ уплаћује у 

четири рате, због саме финансијске ситуације високошколских установа. 



Проф. др Жарко Обрадовић одговорио је да је већ захтевао да се износ 

акредитације смањи. Национални савет за високо образовање треба да да мишљење 

о томе. Изјавио је да ће поново упутити писмо са захтевом за смањење износа 

акредитације Комисији за акредитацију. 

Проф. др Миладин Радисављевић поставио је питање министру зашто се 

након пет годинa високошколска установа поново акредитује, и скренуо пажњу на 

то да је велики износ плаћања при процесу акредитације. 

Проф. др Жарко Обрадовић сложио се са констатацијом проф. др Миладина 

Радисављевића и изјавио да би требало да се направи члан закона и да се тражи од 

Националног савета за високо образовање да се предвиди могућност да неки 

програми буду брже акредитовани односно да процедура буде једноставније али да 

се квалитет не доведе у питање. 

Проф. др Боривоје Родић изјавио је да је пре неколико дана у средствима 

јавног информисања изашла информација са седнице Владе везана за мере које су 

везане за обезбеђење дефицита у пуњењу буџета, ради се о 15 милијарди динара од 

чега би негде 15 милијарди од чега би негде 5 милијарди требало да се оствари на 

бази уштеде а осталих 10 милијарди на бази делимичног преузимања сопствених 

средстава буџетских корисника, те је замолио министра да то прокоментарише. 

Проф. др Жарко Обрадовић изјавио је да му је државни секретар 

Министарства за финансије да просвета није део тих мера, него су део тих мера 

друга министарства. Наш буџет је програмски, што значи да све мора да се планира 

унапред и одређена средства могу да се потроше само за одређену намену. 

Проф. др Александра Костић-Милановић покренула је питање примене 

закона о високом образовању, да ли ће се чекати нови састав Владе или ће са неким 

припремним изменама моћи да се почне раније, односно када се очекују први 

кораци у измени закона. 

Проф. др Жарко Обрадовић одговорио је да је потребно одговорити на 

захтеве студената везане за почетак школске године а потом направити нови закон 

који ће укључити и европске директиве које се односе на област високог 

образовања. Такође потребно је и видети које ствари из Стратегије можемо у овој 

фази да имплементирамо у закон о високом образовању. Ректори државних 

универзитета су се сложили са тим да се и ове године финансирају из буџета 

студенти који су остварили минимум 48 ЕСБП, као и да деле став да факултети 

нису извршили одговарајућу расподелу равнотеже градива. Један од захтева 

студената је и тај да се  наставна већа изјасне да ли су програми реформисани.  

Проф. др Ружица Станковић изјавила је да се нада да ће се студентима 

високих струковних школа омогућити даље школовање и да ће добити мастер 

студије и друга звања, са чиме се и сложио проф. др Жарко Обрадовић.  

Проф. др Жика Стојановић поставио је питање учешћа у пројектима високог 

образовања у оквиру ЕU за које се плаћа учешће, на шта је проф. др Жарко 

Обрадовић одговорио да је питање да ли једна високо образовна институција из 

Србије може да добије пројекат самостално, пре ће бити да ће га добити у сардњи 

са неком институцијом из друге земље.  

Проф. др Зоран Јањић поставио је питање да ли може да се износ 

акредитације исплаћује у четири рате са буџетског рачуна, на шта је проф. др 

Жарко Обрадовић одговорио да ће се о томе накнадно дискутовати. 



 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Председавајући је наставила Скупштину КАССС-а под тачком дневног реда 

од којих је била прва усвајање Записника са III Скупштине  КАССС-а.  Записник је 

једногласно усвојен. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне чланове Скупштине 

КАССС-а да је Мира Весовић послала допис у коме је од Конференције затражено 

образложење о томе да су скоро све школе тражиле већи број студената из буџета. 

Предложила је да се да одговор да је разлог материјално стање самих студената као 

и то што је велики број школа поднео већи број студентских програма за 

акредитацију, са чим су се сви присутни сложили. 

 Проф. др Ружица Станковић изложила је присутнима термине 

квалификационог испита за упис у прву годину студија за школску 2012/2013. 

годину, који су формирани на претходном састанку Председништва КАССС-а. 

Предлог је да се пријем докумената врши 25.06. , 26.06. и 27.06.2012. године, а за 

пријемни испит 29.06. , 30.06 . , 01.07. и 02.07.2012. године. За септембарски 

уписни рок пријем докумената 03.09. , 04.09. и 05.09.2012. године, а пријемни 

испит 10.09. и 11.09.2012. године. Са предлогом су се сви присутни сложили.  

Предлог за конкурс који је потребно да доставе све државне школе треба да 

буде искључиво за основне студије. Конкурс треба да садржи износ школарине и  

шта се полаже за пријемни. 

Обавестила је присутне да је Конференција добила буџетски рачун и 

подрачун, да је регистрована, и да је добила своје седиште у Палати „Србија“.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Председник КАССС-а је обавестила присутне да је потребно изменити члан 

2. Статута Конференције академија струковних студија Србије. По члану 2. КАССС 

има печат пречника 32мм на коме је на српском језику, ћириличним писмом, 

кружно исписан текст: Конференција академија струковних студија Србије. А у 

средини, уместо исписаног текста Београд, стајаће грб Републике Србије. Са 

изменом су се сви присутни сложили. 

  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је председник Радне 

групе за израду Нацрта минималних услова за избор у звање наставника проф. др 

Мирољуб Миливојчевић коме је дала реч. 



Проф. др Мирољуб Миливојчевић обавестио је присутне да Национални 

савет  за високо образовање треба да донесе Нацрт минималних услова за избор у 

звање наставника. Тим поводом формирао је Радну групу за израду предлога 

Нацрта минималних услова за избор у звање наставника. Прва Радна група је 

формирана за академске студије, а друга за струковне студије. Радна група за 

струковне студије именована од стране Националног савета за високо образовање 

има 12 чланова. До сада су одржана три састанка, а на следећем би требало да се 

формира интегрални текст. Текст се даље на разматрање прослеђује одборима 

Конференције, а након тога иде на регионе на даље разматрање. Председништво 

потом даје своје мишљење о тексту, а на крају Скупштина КАССС-а усваја прелог 

Нацрта минималних услова за избор у звање наставника. Национални савет за 

високо образовање усваја Нацрт минималних услова за избор у звање наставника.  

  

 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

Председник КАССС-а је упознала присутне са извештајем финансијског 

пословања Конференције академија струковних студија Србије за 2011. годину, 

кога су добили на увид сви присутни.  Сви присутни су се уз краћу дискусију 

сложили са извештајем. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Проф. др Ружица Станковић упознала је присутне са предлогом плана 

финансијског пословања за 2012. Годину, а присутни су га добили на увид. Да би 

се регистровали, да би били део европског система за високо образовање потребно 

је 180.000 динара. Планирани приходи су 3.000.000. динара, од којих из буџета 

Републике Србије 1.000.000. динара, а од чланарина 2.000.000. динара. Са осталим 

трошковима упознати су присутни.  

Предложено је да износ чланарине за школе буде десет динара по уписаном 

студенту на месечном нивоу, са чим су се после краће дискусије присутни 

сложили.  

 

 

 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Проф. др Илија Самарџић изјавио је да приложени извештај о пословању 

синтетички. Сложио се са тим да је извештај исправан, а напомену да ће сваки 

следећи извештај бити урађен синтетички, као и аналитички где ће све бити јасно 

приказано. На члански улог школа нема пореза, јер нема двоструког опорезивања. 

Дакле на тих десет динара по уписаном студенту нема додатног пореза.   



 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да постоји проблем са 

СКАССС-ом. Замолила је присутне да доставе информацију ко је члан 

Конференције, и дала је реч присутном члану СКАССС-а. 

 Стефан Коцић, члан СКАССС-а, обавестио је присутне да је на вандредној 

седници  СКАССС-а једногласно одлучено да се Марио Спасић разреши функције 

заменика председника СКАССС-а као и члана Националног савета за високо 

образовање из разлога што нема статус студента као и због обављања 

недозвољених радњи. За новог члана Националног савета за високо образовање 

именован је Стефан Коцић.  

 Проф. др Боривоје Родић обавестио је присутне да је он председник групе 

експерата именоване од стране Министарства за образовање и науку, чији је 

задатак израда Стратегије развоја образовања струковних студија. У току је јавна 

расправа текста Стратегије.  

  

 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАРИ         ПРЕДСЕДНИК КАССС  

    

 

Маја Поповић     др Ружица Станковић, проф. 

Јелена Шаранчић          

 

 

 


