З А П И С Н И К
СА XIII СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СРБИЈЕ
одржане дана 05.06.2014. године у просторијама KАССС-а у Београду, са почетком
у 11,00 часова

Списак присутних чланова КАССС-а саставни је део овог записника. Седницом
председава проф. др Ружица Станковић, председник КАССС-а.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице Конференције одржане дана 27.02.2014.
године
2. Предлог измена и допуна Статута КАССС-а
3. Предлог за измене и допуне Закона о високом образовању
4. Састанак представника високог струковног образовања из Србије, Словеније,
Хрватске, Македоније и Босне и Херцеговине
5. Текућа питања

Проф. др Ружица Станковић предложила је измену дневног реда, тачка два мења
се и гласи Предлог за измене и допуне Закона о високом образовању, тачка три мења се
и гласи Предлог измена и допуна Статута КАССС-а, а у оквиру тачке три дискутоваће
се и о предлогу директора Високе инжењерске школе струковних студија Техникум
Таурунум. Са предлогом су се присутни сложили.
Обавестила је присутне о тешком инциденту који се тога дана догодио породици
Томић, наиме Радован Томић, професор и бивши директор Високе пословне школе
струковних студија у Новом Саду, нападнут је и претучен испред своје куће.
Конференција ће пружити подршку, треба осудити насиље.
Присутнима се обратио Богдан Марковић, представник проф. др Слободана
Ристића, директора Високе инжењерске школе струковних студија Техникум
Таурунум, који је изнео две примедбе на дневни ред. Прва се односи на тачку Предлог
измена и допуна Статута КАССС-а, са захтевом да се та тачка обрише. Друга примедба
се односи на то што председник КАССС-а није узео у обзир поднет захтев за измену
дневног реда, за убацивање тачке дневног реда која се односи на доношење новог
Статута КАССС-а. Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је на седници
Председништва одлучено да се измени дневни ред, а у оквиру тачке три дискутоваће се
и о тим предлозима.
Проф. др Дејан Благојевић изјавио је да је став Председништва, да се прво

спроведу избори за председника КАССС-а, а потом ће се новоизабрани председник
бавити питањем организације КАССС-а.
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председавајући је почео седницу КАССС-а под тачком дневног реда од којих је
била прва усвајање записника са претходне седнице Конференције. Записник је
једногласно усвојен.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да су сви чланови КАССС-а
добили два предлога за измену и допуну Закона о високом образовању, од којих је
један са минималним изменама а други са проширеним. Проф. др Слободан Ступар
погледао је оба предлога. Дана 16.06.2014. године одржаће се састанак са министром
просвете, науке и технолошког развоја којем ће присуствовати проф. др Боривоје
Родић, проф. др Александра Костић-Милановић, проф. др Мирољуб Миливојчевић,
проф. др Дејан Благојевић, проф. мр Весна Марковић, Небојша Андријевић председник
КАССС-а и проф. др Ружица Станковић.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да Конференција даје предлог за
закон о измени и допуни закона о високом образовању који се односи на струковне
студије. У оквиру предлога са минималним изменама су три крупне ствари, увођење
мастер струковних студија, формирање академија струковних студија, омогућавање
избора најквалитетнијих кадрова – без ограничавања мандата. На Конференције је да
одлучи да ли је за предлог са миниманим изменама или за проширен предлог.
Проф. др Светислав Лазарев покренуо је питање услова формирања академија,
као и да ли је услов да школе имају основне, специјалистичке и мастер студије код
формирања. Покренуо је питање назива звања које ће имати студент који ће завршити
мастер струковних студија. Проф др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да до сада није
основана ниједна академија, као и да је проблем у самом појму поље, који је лоше
преведен.
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Хелен Скикос из
Директората Европске комисије за образовање и културу посетила Србију и да је том
приликом посетила и Високу грађевинско-геодетску школу струковних студија.
Састанак је био успешан и Хелен Скикос је веома задовољна са високим струковним
образовањем у Србији, и сматра да нам је неопходан мастер струковних студија, те ће
ово питање покренути у разговорима са министром просвете, науке и технолошког
развоја.
Проф. др Александра Костић-Милановић изјавила је да је Хелен Скикос
изразила став ЕУ да подржава високо образовање примењених студија, као и да се број
студената који уписују примењене студије мора повећати а смањити број оних који
уписују академске студије.
Проф. др Радисав Вукадиновић изјавио је да измене нису велике али да су од
великог значаја за побољшање рада. Сматра да је боља варијанта предлог са
минималним изменама.
Проф. др Бранко Савић изразио је став да би научну делатност требало убацити

у високошколске установе. Оне институције које сматрају да ће научна делатност
омогућити учествовање на разним пројектима, као и организовање конференција, битно
је да могу да се баве научним радом. Предложио је да се као четврта ставка убаци
научна делатност.
Проф. др Бојан Ристић изјавио је да је кључна ствар увођење мастера струковних
студија. Друга ствар која је јако битна јесте Национални оквир квалификација. Што се
тиче предлога, мишељења је да треба предложити предлог са минималним изменама.
Проф. др Татјана Маринковић изјавила је да би требало ићи са предлогом са
минималним изменама. Покренула је питање предлога да неко ко је ангажован 30%
такође добије наставничко звање, да би то било јако корисно, проф. др Миладин
Радисављевић изјавио је да подржава предлог који је од изузетног значаја за
медицинско поље. Проф. др Ружица Станковић одговорила је да је сада измена и
допуна Закона о високом образовању, а о другим предлозима биће дискусије када се
буде доносио нови Закон.
Проф. др Боривоје Родић изјавио је да је разлика између два предлога, прво по
питању мастера, да мастер студије трају 120 ЕСПБ бодова после основних студија, а 60
ЕСПБ бодова после специјалистичких. Затим, у изразу истраживачко-развојна
делатност не постоји научна делатност. Највећи број наших школа је оцењен да
испуњава стандарде који се односе на научно-истраживачку делатност. Мастер студије
требају да имају оне школе које задовољавају услове и квалитет. Значајна је и одредба
која се односи на начин избора чланова КАПК-а, предвиђено је и да КАССС даје
предлог за чланове КАПК-а.
Проф. др Раде Стоиљковић покренуо је питање услова и броја наставника за
стални радни однос. Сви акти требају да се ускладе са актима ЕУ, дискутабилно је да
буде број 20, Конференција треба да заузме став поводом тога.
Проф. др Слађана Миленковић изјавила је да подржава увођење научне
делатности у високе струковне школе, као и да би Конференција требала да пошаље
проширен предлог. Покренула је и питање стручне и опште матуре.
Проф. др Владан Ђулаковић изјавио је да подржава део који се односи на научну
делатност.
Проф. др Бранко Савић изјавио је да сматра да је важно да предлог са
минималним изменама садржи и научно-истраживачки рад, без обзира да ли ће се
усвојити или не.
Проф. др Ружица Станковић позвала је присутне да гласају за који су предлог,
већином гласова одлучено је да предлог Конференције буде скраћена верзија са
минималним изменама који ће садржати и научно-истраживачки рад. Радна група ће
проф. др Слободану Ступару презентовати оба предлога и Министарство просвете је то
које даје крајњи суд, присутни су се сложили са тим.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Дејан Благојевић подсетио је присутне на предлог проф. др Слободана
Ристића, директора Техникум Таурунум школе, да се друга тачка дневног реда
(садашња трећа) обрише, и да уместо ње буде тачка – предлог новог Статута КАССС-а.

Измене Статута које су предложене од стране Председништва КАССС-а односе се на
процедуру избора председника КАССС-а. Став Председништва је тај да се прво
спроведу избори за председника, и да потом новоизабрани председник покрене
расправу о организацији КАССС-а. Такође, истакнуто је да је Председништво отворено
за све инцијативе које ће унапредити рад институције КАССС-а и њених органа, а које
су у складу са одредбама актуелног Законa о високом образовању.
Богдан Марковић, представник проф. др Слободана Ристића, директора Високе
инжењерске школе струковних студија техникум Таурунум, изјавио је да је предлог да
се у потпуности промени орагнизационо-хијерархијска шема КАССС-а, да
организациона шема одговара више концепцији универзитета. Изјавио је да мора да
постоји статутарна комисија која ће формирати измене Статута.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да је у записнику са седнице
Председништва КАССС-а од 11.04.2014. године јасно наведено да се формира комисија
која ће бити задужена за измену Статута. Записници су постављени на сајту КАССС-а.
Измене су инициране расписивањем конкурса за избор председника КАССС-а.
Проф. др Раде Стоиљковић изјавио је да свако има права да изнесе свој предлог,
и подржао је став Председништва КАССС-а. Много тога је урађено у Конференцији за
период од три године.
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је свачији предлог увек саслушан и
уважен. Позвала је присутне да се изјасне о предлогу измена и допуна Статута КАСССа који је формирала комисија задужена за измену Статута, предлог је усвојен са 35 за, 1
против и 1 суздржаним.
Проф. др Радисав Вукадиновић, који је био суздржан приликом гласања, изјавио
је да сматра да треба прецизирати у Статуту начин одлучивања Скупштине, предложио
је да се не мења Статут сада већ по избору председника. Проф. др Боривоје Родић
одговорио је да су измене Статута и инициране због расписивања конкура за избор
председника.
Богдан Марковић, представник проф. др Слободана Ристића, директора Високе
инжењерске школе струковних студија техникум Таурунум, покренуо је питање
формирања академије, и изјавио је да је идеја реорганизације групације са становишта
поља као и да организација КАССС-а буде ближа универзитетској. Проф. др Дејан
Благојевић одговорио је да је академија струковних студија по закону високошколска
установа, а да је Конференција институција и да су та два термина потпуно различита.
Конференција је формирана као пандан КОНУС-а.
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да ће се по изгласавању новог
председника разговарати о предлозима за реорганизацију КАССС-а.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да ће Конференција одржати
састанак са представницима струковног образовања из Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине и Македоније као и представником EURASHE-а, на којем би се
дискутовало о сарадњи, заједничким пројектима и о размени студената. Састанак је
требао бити одржан у мају месецу, отказан је због поплава, и одржаће се у септембру.
Дана 14., 15. и 16. маја одржана је годишња конференција EURASHE -а у Јерменији, а
КАССС ће бити домаћин годишње конференције EURASHE -а 2016. године.
Такође је замолила присутне да поштују термине за достављање података
Конференцији.
Упознала је присутне и са предлогом проф. др Бојан Ристић, који се односи на
Национални оквир квалификација. Проф. др Бојан Ристић предложио је да

Конференција укључи своје представнике у Радну групу за припрему предлога
Националног оквира квалификација.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да је Министарство просвете
именовало Радну групу, и да је он члан исте, али она још увек није конституисана.
Предложио је да Конференција упути предлог да се Радна група прошири а да
предложени чланови буду проф. др Бојан Ристић, а проф. др Ружица Станковић
предложила је проф. др Бранка Савића, присутни су се сложили.
Проф. др Жика Јовановић обавестио је присутне да Висока пословна школа
струковних студија из Лесковца организује семинар, 19.06.2014. године, на којем ће се
дискутовати о финансијско-правном пословању и позвао присутне који су
заинтересовани да присуствују састанку.
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да Конференција сакупља
новчану помоћ за угрожене у поплавама, као и да је до сада 15 школа уплатило помоћ у
укупном износу од 290.750. динара. Конференција ће сакупљен износ уплатили на
рачун Владе РС намењен за угрожене у поплавама. Такође је обавестила присутне да ће
се на сајту КАССС-а поставити списак акредитованих одељења школа са решењима
КАПК-а.
Проф. др Стојан Обрадовић покренуо је питање увођења платних разреда, какав
је став Конференције по том питању, проф. др Ружица Станковић одговорила је да ће се
то питање поставити министру просвете, науке и технолошког развоја.

ЗАПИСНИЧАР
Маја Поповић

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а
Проф. др Ружица Станковић

