
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА IX СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА СРБИЈЕ 

одржане дана 15.03.2013. године у просторијама KАССС-а у Београду, са 

почетком у 12,00 часова 

 

 

 

 Списак присутних чланова седнице 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 21.12.2012. 

године 

2. Годишња Конференција EURASHE-a у Сплиту 9. и 10. мај 2013. године 

3. Усвајање завршног рачуна КАССС-а 

4. Елементи могуће сарадње КАССС-а и EURASHE-а 

5. Расписивање конкурса за упис студената за школску 2013/2014 годину и 

утврђивање датума 

6. Извештај са јавног слушања на тему: „Нострификација диплома“ 

7. Текућа питања  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Председавајући је почео седницу председништва 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 обавестила је присутне да ће се годишња 

конференција EURASHE-a одржати у Сплиту  9. и 10. маја 2013. године. 

Присутнима су подељене позивнице за ову конференцију. Сви директори високих 

школа струковних студија позвани су на ову конференцију. На сајту EURASHE-a 

се налазе све детаљне информације везане за ову конференцију. Накнадно ће се 

утврдити да ли ће директори самостално путовати у Сплит, или ће се заједно 

организовати путовање. Проф. др Ружица Станковић и проф. др Боривоје Родић, 

као чланови Савета EURASHE-a, присуствоваће седници Савета која ће бити 

одржана 08. маја 2013. године у Сплиту.  

 Такође је упознала присутне са извештајем са седнице чланова Савета 

EURASHE-a која је одржана 09.02.2013. године у Бриселу. Организоване су и 

радионице за унапређење образовања. Председнику EURASHE-a је постављено 

питање зашто је КАССС одмах након учлањења постала и члан Савета EURASHE-

a, на шта је он одговорио да смо се одлично представили на првој седници, да 

имамо одличан сајт, затим да је све потребна документација за учлањење послата 

на време, а и чланарина је била уплаћена на време.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

  

Проф. др Ружица Станковић је упознала присутне са извештајем 

финансијског пословања Конференције академија струковних студија Србије за 

2012. годину, кога су добили на увид сви присутни.  Сви присутни су се уз краћу 

дискусију сложили са извештајем. 

 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Проф. др Боривоје Родић упознао је присутне са радним материјалом 

„Елементи могуће сарадње КАССС-а и EURASHE-a“. Радни материјал „Елементи 

могуће сарадње КАССС-а и EURASHE-a“ је свим члановима Конференције 

достављен путем маил-а. КАССС дели заједничке основе политике и стратегије 

које декларише EURASHE. EURASHE би требао да буде искоришћен као ослонац 

за реализацију оних стратешких питања које смо сами себи поставили са циљем да 

до 2020. године остваримо визију коју смо дефинисали у Стратегији. КАССС би 

требала да дефинише своје циљеве и планове за дугорочни период. Чланови 

председништва су заузели став да учешће КАССС-а у раду EURASHE-у мора бити 

резултат усаглашавања наших приоритета али и реалних могућности са којима 

располажемо. Неопходно је да у раду у EURASHE-у наш рад координирамо и са 

осталим телима и органима у систему високог образовања Србије, пре свега са 



Националним саветом за високо образовање Србије, Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја као и са КАПК-ом и Привредном комором Србије.  

 Проф. др Љубица Диковић  замолила је проф. др Боривоја Родића да 

уколико постоје неки елементи за укључивање високих струковних школа у 

пројекте EURASHE-a да обавести школе о томе благовремено и да би та врста 

сарадње била јако добра. Такође је предложила да се у оквиру Конференције 

формира тим који би пратио пројекте у оквиру  EURASHE-а. Поставила је и 

питање да ли се школе обраћају самостално EURASHE-у или преко Конференције, 

на шта је добила одговор да се све одвија преко Конференције.  

 Проф. др Боривоје Родић предложио је да на следећој седници 

Конференције буде изложен план у оквиру којег би биле дефинисане приоритетне 

ствари  и да потом буду реализоване.  

 Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да је важно што су проф. др 

Ружица Станковић и проф. др Боривоје Родић чланови Савета EURASHE-а, тако да 

све школе треба да редовно уплаћују чланарину да би њима било омогућено да 

присуствују седницама. Замолио их је да се на следећој седници Савета 

информишу да ли постоји могућност да КАССС учествује у пројекту за 

хармонизавани приступ образовању у Европи, макар као посматрач. Проф. др 

Ружица Станковић одговорила је да је проф. др Боривоје Родић покренуо питање 

прикључења овом пројекту и да је добио информацију да ћемо бити обавештени о 

исходу. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

  

 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја послало допис са конкурсним терминима за 

упис студената у прву годину основних студија на високошколским установама 

чији је оснивач Република Србија за школску 2013/2014.. Први конкурсни рок траје 

од 26. јуна до 18. јула 2013. године. Пријављивање кандидата у првом конкурсном 

року 26., 27. и 28. јуна 2013. године. Полагање пријемних испита 1., 2., 3. и 4. јули 

2013. године. Завршен упис у првом року 18. јули 2013. године. Школе оглашавају 

други конкурсни рок 31. јула. 2013. године. Други конкурсни рок траје од 02. до 20. 

септембра 2013. године. Пријављивање кандидата је 02. и 03. септембра 2013. 

године. Полагање пријемних испита је 05., 06. и 07. септембра 2013. године. Упис 

је завршен 20. септембра 2013. године. Скенирани допис биће прослеђен свим 

високим струковним школама чији је оснивач Република Србија путем маил-а. Сви 

присутни су се сложили са конкурсним терминима.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је 07.03.2013. године 

присуствовала јавном слушању на тему: “Нострификација диплома“ које су 

организовали Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 

друштво у Народној скупштини. Јавном слушању је присуствовао министар 



просвете, науке и технолошког развоја проф. др Жарко Обрадовић, државни 

секретар проф. др Радивоје Митровић и државни секретар проф. др Зоран Машић. 

Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, који је такође био присутан на овом 

јавном слушању, изјавио је да су струковне студије запостављене и по том питању, 

и да постоји проблем нострификације диплома и на струковним студијама. 

 Поред дискусије о нострификацији диплома, дискутовало се и о новом 

Закону о високом образовању. Министар проф. др Жарко Обрадовић изјавио је да 

ће неки чланови Закона о високом образовању бити промењени 2013. године, а 

2014. године биће израђен потпуно нови Закон о високом образовању. Порф. др 

Ружица Станковић предложила је присутнима да чланови комисије за израду новог 

Закона о високом образовању буду проф. др Мирољуб Миливојчевић и проф. др 

Боривоје Родић, са чим су се присутни сложили.  Проф. др Зоран Јањић предложио 

је да буду четири или пет чланова тог тима.   

Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је председништво донело одлуку 

да се направи нова презентација КАССС-а и да се упути молба Скупштинском 

одбору да се посланицима изложи презентација КАССС-а, са чим су се присутни 

сложили.  

Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да су у постојећем Закону о 

високом образовању велика овалшћења дата самосталним високошколским 

установама, наиме самостална високошколска установа одлучује да ли ће да 

признаје квалификације за потребе наставка школовања. Признавање 

високошколске квалификације за потребе запошљавања је тежа ствар. 

Конференција би могла да направи заједнички правилник о признавању 

високошколских квалификација за потребе наставка школовања.  

Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, изјавио је да је примаран 

проблем студената запошљавање односно признавање диплома. Обавестио је 

присутне да је поводом предстојеће заједничке конференције СКАССС-а и 

КАССС-а ступио у контакт са представницима Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, као и са преседником Националног савета за високо 

образовање, и они су потврдили своје присуство.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је присуствовала 

конференцији коју су организовали Привредна комора града Београда и Удружење 

информатичара Србије, где је проф. др Ружица Станковић, као представник 

КАССС-а позвана у својсту посматрача, сви су имали излагања осим проф. др 

Ружице Станковић. Највише се дискутовало на тему софтверског инжењерства. 

Проф. др Ружица Станковић замолила је организаторе конференције да на 

следећем састанку КАССС буде учесник. 

Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је имала састанак са 

представницима ТЕМПУС пројекта, који су изнели предлог да КАССС-а учествује 

у том пројекту, предлог је прихваћен. ТЕМУС пројекат обезбеђује износ од 6.000.  

евра намењен за путовања и износ од 18.000.  евра намењен за опрему за КАССС. 



Проф др Дејан Благојевић ближе је упознао присутне са пројектом 

ТЕМПУС. Циљ тог пројекта је формирање модела интеграције високих струковних 

школа у академија струковних студија и ојачавање постојећих капацитета 

постојеће Конференције академија струковних студија Србије. Четири 

интегративна поља су предвиђена пројектом, интеграција на пољу квалитета, на 

пољу студентског организовања рада служби студнетских сервиса, на пољу 

међународне сарадње. Као један од битнијих фактора интеграције предвиђена је 

централна ИТ служба. Са друге стране постоји идентично тело као што је КАССС а 

то је Конференција академија струковних студија фламанског дела Белгије који 

представљају преко 60.000. студената. 

Проф. др Ружица Станковић замолила је присутне да, уколико су у 

могућности, помогну Валентини Калезић која је са простора Косова и Метохије а 

неопходна јој је помоћ због тешке болести. 

Проф. др Дејан Благојевић покренуо је питање о мењању система 

финансирања у 2014. години, и да би КАССС требала да се обрати Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја као и Министарству финансија и привреде 

ради добијања неке конкретније информације о томе. Проф. др Љубица Диковић 

изјавила је да подржава ову иницијативу, а проф. др Зоран Јањић подржао је ову 

иницијативу и подсетио да је било у плану да се одржи конфереција на којој би 

присуствовали секретари школа као и шефови рачуноводства на којој би разменили 

искуства у раду а на којој би присуствовали и представници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Проф. др Ружица Станковић изјавила је да 

би на таквом једном састанку требали да присуствују директори свих високих 

струковних школа, и да ће упутити у име КАССС-а допис Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја као и Министарству финансија и привреде са молбом 

да нам одрже семинар у вези финансирања.  

Проф. др Жика Стојановић замолио је да у допису буде упућена и молба 

Министарству финансија и привреде да дозволи да слободна средства на рачуну 

високе школе струковних студија могу да ороче код банака. 

Проф. др Милосав Ђорђевић изјавио је да индиректни корисници буџета 

почев од 01.01.2014. године не располажу сопственим средствима, а питање је како 

ће школе даље функционисати са таквом законском уредбом.  

Проф. др Небојша Ристић предложио је да шефови рачуноводства и 

секретари буду реизабрани на пет година. 

Након краће дискусије, на предлог проф. др Ружице Станковић  одлучено је 

да Небојаша Андријевић, председник СКАССС-а, у договору са својим 

председништвом, у року од недељу дана достави КАССС-у СКАССС-ово виђење 

сусрета студената струковних студија и да СКАССС буде носиоц организације. 

 

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК КАССС-а  

 

Маја Поповић     Проф. др Ружица Станковић 

  

   

 


