З А П И С Н И К
СА XIV СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СРБИЈЕ
одржане дана 08.07.2014. године у просторијама KАССС-а у Београду, са почетком
у 12,30 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 Скупштине Конференције одржане дана
05.06.2014. године
2. Дискусија о изменама и допунама Закона о високом образовању
3. Текућа питања

Проф. др Ружица Станковић поздравила је присутне проф. др Слободана
Ступара, помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Срђана
Станковића, председника Националног савета за високо образовање, др Мирјану
Весовић, начелницу Сектора за високо образовање, проф. др Мирољуба
Миливојчевића, генералног секретара Националног савета за високо образовање,
присутне представнике СКАССС-а као и чланове 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 отпочела је јавну расправу о Нацрту закона о
изменама и допунама Закона о високом образовању, и изјавила да је КАССС задовољна
са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о високом образовању а поготово
зато што је у Нацрт убачен мастер струковних студија а што је веома битно за студенте
струковних студија.
Проф. др Слободан Ступар поздравио је све присутне и изјавио да је Нацрт
закона о изменама и допунама Закона о високом образовању дело дугогодишњег рада
комисија, а чланови комисија су проф. др Зоран Машић, државни секретар МПН, проф.
др Слободан Ступар, проф. др Срђан Станковић и др Мирјана Весовић. У Нацрту су
обухваћене следеће ставке, признавање страних диплома, брига о подацима личности

која је везана за оно све што тражи повереник за заштиту личности, већа јавност
финансија, корак ка отворености знања, подизање квалитета поступка акредитације,
статус страних студената, признавање страних диплома, дефинисање степена
образовања у оквиру којег је уведен и струковни мастер. Битно је што је уведен
струковни мастер из разлога што осмишљава постојање струковних студија, јер без
струковног мастера ми немамо довољно бодова односно година учења да би та
исходишта обезбеђивала одговарајуће лиценце даље у запошљавању. Што се тиче
прознавања диплома, уведене су две врсте признавања, признавање за наставак
школовања, које ће и даље да се одвија на факултетима, с тим што је временски
ограничено а цена ће бити дефинисана за све иста. Признавање страних исправа за
запошљавање ће се за сада одвијати у Министарству, а у догледном времену у комисији
односно у агенцији која ће да обједини све комисије а која би требала почети са радом
2016. године. Такође заступљена је и промена у КАПК-у у начину пословања, и
ограничење трајања поступка које је сада предвиђено на 15 месеци.
Проф. др Срђан Станковић поздрави је све присутне и изјавио да је битно
признавање диплома, затим да је циљ да се наш Национални оквир квалификација, када
буде формиран, усагласи са Европским оквиром квалификација. Чланови у Нацрту који
се односе на Комисији за акредитацију и проверу квалитета, за дискусију су. КАПК
треба да је независна, а финансира је Министарство просвете.
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да су чланови КАССС-ове комисије за
израду предлога за измене и допуне закона о високом образовању, проф. др Мирољуб
Миливојчевић, проф. др Боривоје Родић и проф. др Ђуро Ђуровић, и дала је реч проф.
др Мирољубу Миливојчевићу.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да су присутни чланови КАССС-а
добили одштампани предлог измена и допуна Нацрта закона за измене и допуне Закона
о високом образовању. Председништво предлаже КАССС-у предлог измена и допуна
Нацрта закона за измене и допуне Закона о високом образовању, а на Скупштини је да
га усвоји. Јако је битно да у Комисији за акредитацију и проверу квалитета постоје
представници високог струковног образовања. Изменом овог члана омогућава се да
сектор струковних студија буде укључен у КАПК. КАПК сада броји 15 чланова и сви
су из сектора академских студија а нема ни једног из сектора струковних студија.
Предлог је да се то побољша да КАПК има 20 чланова, да се убаци да за свако поље
буде по један представник сектора струковних студија. Друго побољшање је у члану 9.
Нацрта, где предвиђамо да у ставу 3. речи два поља заменимо са речима три области. И
у члану 32. убацује се Конференција академија струковних студија Србије.
Образложење је изложено министру просвете, науке и технолошког развоја, на
састанку 16.06.2014. године, где му је делегација КАССС-а изложила да је неопходно
извршити ова побољшања у закону, наводећи му и пример добре праксе из Европе
наводећи најпознатије немачке агенције за акредитацију ASIIN која у свом саставу има
однос академсих и струковних чланова 1:1. Обавестио је присутне да је EURASHE дала
препоруку КАССС-у да сектор струковних студија буде укључен преко својих
представника у свим комисијама које спроводе поступак акредитације.
Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, изјавио је да су предстојеће
измене и допуне Закона о високом образовању јако битне за струденте струковних
студија. Студенти струковних студија сада не могу да наставе студије након основних
студија, што је велики проблем. Такође велики недостатак је и непостојање
Националног оквира квалификација. Изјавио је да СКАССС у потпуности подржава
предлог измена и допуна Нацрта закона за измене и допуне Закона о високом
образовању. Проф. др Слободан Ступар одговорио је да се нада да ће Закон о изменама
и допуна Закона о високом образовању бити усвојен до септембра, и он ће дати

одговарајућу подлогу, а кад ће заживети мастер струковних студија зависи од школа.
Стефан Коцић, представник студената Београдске пословне школе високе школе
струковних студија, обавестио је присутне да ће се 12. јула одржати прва Конференција
струковних специјалиста. Поставио је питање да ли ће све школе моћи да акредитују
мастер струковне студија, или ће моћи само оне које заступају области које су потребне
привреди. Проф. др Слободан Ступар одговорио је да ће све школе моћи да акредитују
мастер струковних студија ако за то буду испуњавале прописане услове.
Проф. др Мирослав Божовић изјавио је да апсолутно подржава предлог измена и
допуна Нацрта закона за измене и допуне Закона о високом образовању, и сматра да он
елиминише дискриминацију струковног образовања у том погледу.
Проф. др Бојан Ристић изјавио је да је кључно да се уведе мастер струковних
студија. На претходној седници КАССС-а констатовано је да треба да се прошири
комисија за израду Националног оквира за квалификацију чланом из сектора
струковних студија.
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је као члан Савета
EURASHE-а добила обавештење да EURASHE организује у септембру, заједно са
ENQA-ом семинар за квалитет струковног образовања. Проследиће свим члановима
КАССС-а позив EURASHE-а за семинаре. Истакла је да је веома битно да у КАПК-у
постоје чланови из сектора струковног образовања. Позвала је присутне да гласају за
предлог измена и допуна Нацрта закона за измене и допуне Закона о високом
образовању, присутни су усвојили предлог једногласно.
Проф. др Слободан Ступар изјавио је да, заједно са проф. др Срђаном
Станковићем и др Мирјаном Весовић, подржава предлог КАССС-а измена и допуна
Нацрта закона за измене и допуне Закона о високом образовању.
Проф. др Срђан Станковић изјавио је да једини проблем везано за предлог
КАССС-а може да буде то што се задире у форму КАПК-а, али се сложио са предлогом
Конференције, и да је добро да се сада изађе са тим предлогом, тренутак је адекватан.
Радна група ће дискутовати о свим предлозима.
Проф. др Вера Петровић нагласила је да су струковни студенти већ чланови
поткомисије у оквиру КАПК-а, те је апсурдно да чланови КАПК-а не буду и
представници сектора струковног образовања.
Проф. др Јелена Пртљага изјавила је да подржава предлог, као и да ће бити
велики изазов за школе увођење струковног мастера. Стандарди који важе за академске
важе и за струковне. Поставила је питање да ли је могуће пројектовати један програм
мастер струковних студија и акредиотавти га а након тога добијати дозволу за рад.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић одговорио је да не треба много бринути за
формирање струковног мастера, сигурно ће у стандардима бити дефинисано да мора да
се наводе три страна студијска програма као репер за мастер који се акредитује.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је број присутних
чланована на седници 47. Још једном је поменула присутнима да је КАССС добила
писмену препоруку EURASHE-а да сектор струковних студија буде укључен преко
својих представника у свим комисијама које спроводе поступак акредитације. Такође је
обавестила присутне да ће при следећој посети Немачкој преузети њихове стандарде за
мастер, те ће након тога чланови КАССС-а формирати свој предлог стандарда,

присутни су се сложили са тим.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да стандарде предлаже КАПК а
усваја их Национални савет за високо образовање, и то је још један од разлога зашто би
било добро да чланови буду и из сектора струковног образовања.
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да треба до 23. јула да
доставе Конференцији конкурс за други уписни рок, као и друге потребне податке, а
Конференција ће обједињене податке послати Министарству просвете, науке и
технолошког развоја. Такође је обавестила присутне да је проф. др Слободан Ристић,
директор Високе инжењерске школе струковних студија - Техникум Таурунум, упутио
КАССС-у захтев за приступ информацијама од јавног значаја, и да му је упућен
одговор на исти. Прочитала је присутнима члан из Пословника Скупштине КАССС-а,
који је усвојен још 2011. године, а у којем је наведено да Скупштина доноси одлуке
већином гласова од присутног броја чланова. Проф. др Слободан Ристић упутио је
допис МПН и КАССС- у са примедбама и сугестијама на Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о високом образовању, а примедбе се између осталог односе и на
мастер струковне студије, наиме мишљења су да високе школе струковних студија
немају потребан квалитет нити капацитете да организују мастер струковне студије.
Председништво предлаже да се пошаље позив проф. др Слободану Ристићу да дође на
неку од седница и изнесе своје ставове јавно.
Проф. др Вера Петровић изјавила је да је сада најбитније увођење мастера
струковних студија, ако неко школе мисле другачије или мисле да немају квалитетан
кадар оне не морају имати струковни мастер. Потребно да проф. др Слободан Ристић
дође на следећу седницу Скупштине и изнесе усмено своје ставове осталим члановима,
а не да се све заснива само на упућивању дописа КАССС-у. Предложила је присутнима,
у име Председништва, да се за следећи састанак упути позив проф. др Слободану
Ристићу да присуствује састанку и образложи своје ставове.
Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, изјавио је да је школама упутио
молбу да уколико су у могућности уплате СКАССС-у помоћ, прошле године је донета
одлука КАССС-а да школе уплате 10.000. на годишњем нивоу СКАССС-у, јер МПН
још увек није уплатио СКАССС-у финансијска средства.
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да КАССС у септембру
организује састанак са представницима високог струковног образовања из земаља са
територије бивше СФРЈ. На састанцима ће се дискутовати о међународној сарадњи као
и о учествовању у пројектима које финансира ЕУ. Такође је обавестила присутне да ће
КАССС у септембру месецу формирати радну групу која ће се бавити организацијом
годишње конференције EURASHE-а која ће бити одржана у Београду, маја месеца
2016. године.
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