
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА VII СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА СРБИЈЕ 

одржане дана 17.09.2012. године у просторијама КАССС-а, са почетком у 12,30 

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  31.05.2012. 

године 

 

2. Почетак школске 2012/2013. године 

 

3. Обавештење о пријему КАССС-а у EURASHE 

 

4. Покретање иницијативе за промену закона о високом образовању 

 

5. Текућа питања 

 

 

 

 

 

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 обавестила је присутне да Скупштина 

Републике Србије треба да разматра питање уписа студената на буџет. Предлог је 

да се студенти који буду освојили минимум 48 ЕСПБ бодова могу уписати као 

студенти на буџету на основу ранг листе. Допуна закона о високом образовању 

усвојиће се најкасније до 01.10.2012. године. Почетак школске године почиње 

01.10.2012. године,  

  Обавестила је присутне да нису сви координатори региона одржали 

састанке, и да треба да се одрже састанци региона до 01.10.1012. године, на којима 

ће свака школа изнети свој проблем уколико га има.   

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Конференција 

добила званично писмо од EURASHE-a да смо фомално примљени у чланство, и да 

је свечани пријем 13.10.2012. године. Све услове које су захтевали Конференција је 

испунила и послала сву потребну документацију. Накнадно ће се добити 

обавештење о броју чланова Конференције који одлази на свечани пријем. Убудуће 

сви директори који буду заинтересовани моћи ће отићи на бројне семинаре које 

организује EURASHE, и као чланови плаћају доста нижу котизацију за семинаре. 

Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да у простору европског 

високог образовања постоје четири кључна актера, Европско удружење 

универзитета, ЕURASHE, Унија европских студената и ENQA. Треба учинити 

напор да се СКАССС региструје што пре и да пошаље захтев за учлањење у Унију 

европских студената. Предложио је да се писмо о пријему у EURASHE као и 

активности те асоцијације постави на сајт КАССС-а са чиме су се присутни 

сложили.  

 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

Проф. др Ружица Станковић упознала је присутне са дописом који је 

Конференцији послала Студентска конференција академија струковних студија 

Србије. У допису су наведени проблеми студената, након завршетка струковних 

студија држава не препознаје њихове дипломе. Приликом запошљавања честа је 

појава да студенти буду запослени са Вишом, а не Високом струковном школом. 

Такође је Конференцији и упућено писмо од стране студената који су завршили 

специјалистичке струковне који су се обратили Конференцији са молбом за 

покретање иницијативе закона о националном оквиру квалификација. Предложила 

је да се уз иницијативу о измени закона високог образовања, приложе и захтеви и 



проблеми студената, са чиме су се присутни сложили. Председништво је 

предложило да се из предлога измене закона о високом образовању из 2010. 

године, који није усвојен тада, извуку најбољи делови и да буду у оквиру 

иницијативе о измени закона о високом образовању. 

Представник ВШТСС Чачак, у прилог иницијативи студената, истиче два 

конкретна проблема у вези са запошљавањем наших свршених студената: у члану 

8. Закона о основама васпитања и образовања прописана је могућност 

запошљавања специјалиста струковних студија. Међутим у Правилнику о 

стручним називима наставника и сарадника, није наведен ниједан профил који се 

стиче завршетком специјалистичких струковних студија. Међутим у Правилнику о 

стручним називима наставника и сарадника, није наведен ниједан профил који се 

стиче завршетком специјалистичких струковних студија. Тако да без обзира на 

законску могућност, због неуслађености подзаконског акта, наши студенти не могу 

се запослити у школама. Друго, свршени студенти струковних студија првог и 

другог степена, одговарајућег усмерења, не могу добити пројектантске лиценце 

иако су  стручно оспособљени за наведене послове. Предложено је да се покрене 

иницијатива за измене одговарајућих прописа.  

Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да су две кључне ствари унутар 

предлога измене закона о високом образовању из 2010. године увођење Мастера 

струковних студија као и да чланови Комисије за акредитацију и проверу квалитета 

буду и из сектора струковних студија, за свако поље по један, и из сектора 

привреде. Обавестио је присутне да је Унија европских студената упутила писмо 

подршке студентима Србије по питању увођења Мастер струковних студија. 

 Проф. др Грозданка Гојков изјавила је да би Конференција требала да упути 

званичан допис Националном савету за високо образовање као врховном 

просветном телу ове државе да се покрену стручна разматрања о кључним 

разликама између струковних и академских студија, на шта се проф. др Мирољуб 

Миливојчевић надовезао изљављујући да је Национални савет за високо 

образовање већ донео предлог о националном оквиру квалификација за високо 

образовање априла 2010. године и тада није постојала правна основа за усвајање, а 

у предлогу измене закона високог образовања биће убачен део текста који се 

односи на  правни основ да се донесе национални оквир квалификација за високо 

образовање. Национални оквир квалификација за високо образоваање доноси 

Министарство просвете и науке на предлог Националног савета за високо 

образовање. 

 Сви присутни су се сложили са предлогом о покретању иницијативе за 

промену закона о високом образовању. 

 

 

 

 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

   

 

 Проф. др Раде Стоиљковић покренуо је питање броја 20 наставника на 

струковним студијама, на шта је проф. др Ружица Станковић одговорила да је 



Јужни регион већ покренуо то питање и да је и то у оквиру предлога измене закона 

о високом образовању. 

Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да експертски тим 

ЕNQA-е долази у Србију да провери како је радила наша Комисија за акредитацију 

и проверу квалитета. Шест директора високих струковних школа присуствоваће 

том интервјуу, 28.09.2012. године одржаће се интервју на коме ће дискутовати и о 

пријему КАПК-а у ЕNQA-у.  

Координатор Јужног региона, проф. др Дејан Благојевић одржао је непотпун 

састанак региона, као и координатор региона Војводине проф. др Грозданка Гојков. 

Остали координатори региона изјавили су да су обављали телефонске разговоре са 

директорима члановима региона и да се сви углавном слажу са предлогом Нацрта о 

минималним условима за избор наставника. Проф. др Ружица Станковић 

предложила је да се до 01.10.2012. године поново одрже састанци региона, са чим 

су се присутни сложили. Такође замолила је присутне да пошаљу енглеску верзију 

текста о школи да би текстови били истакнути на сајт Конференције. Обавестила је 

присутне да је проф. др Зоран Јањић предложио да се у Одлуци о чланарини јасно 

дефинише да се чланарина плаћа на месечном нивоу. У записнику са седнице 

Конференције, одржане 05.04.2012., јасно је назначено да се чланарина плаћа 

месечно. Једногласно је одлучено да се у Одлуци о плаћању чланарине наведе да се 

чланарина плаћа месечно.  Само 27. државних школа и 9. приватних школа до сада 

је платило чланарину, једногласно је одлучено да се школе које не желе да плаћаје 

чланарину искључе из Конференције.  

Проф. др Стојан Обрадовић поставио је питање наставника које 

Министарство просвете и науке не финансира, на шта му је проф. др Ружица 

Станковић одговорила да ће се проблем изложити Министру просвете и науке.  

Проф. др Боривоје Родић упознао је присутне о стању Стратегије развоја 

високог образовања и уопште образовног система у Србији, експертски тимови 

завршили су рад на Стратегији, текст Стратегије није усвојен, али Министарство 

просвете и науке поново ради на усвајању овог текста тренутно се траже мишења 

осталих Министарстава о тексту Стратегије, оно што смо ми предвидели у оквиру 

високог образовања ушло је у састав Стратегије. 

Проф. др Дејан Благојевића присутне је упознао са Темпус пројектом у коме 

треба да учествује Конференција, и да је постоји одређен износ намењен за опрему 

Конференције. Услов да се додели опрема јесте учествовање Конференције у 

Темпус пројекту. Послат је званичан допис Конференцији као позив за укључење у 

реализацију Темпус пројекта. Опрема је намењена за развијање информационог 

система Конференције. Обавестио је присутне да ће се одржати састанак у Врању 

18.09.2012. и 19.09.2012. године на коме ће се разматрати досадашњи резултати као 

и елементи студентског учешћа у поступку управљања високошколским 

установама. Такође ће се на састанку презентовати предавања о писању научних 

радова, о категоризацији и начину категоризације. 19.09.2012. године ће бити 

присутна и представница канцеларије Темпус пројекта, која ће представити 

пројекте у оквиру новог циклуса. 

Проф. др Мирољуб Миливојчевић подсетио је присутне да у тексту 

Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године постоји ставка која 

предвиђа струковни Мастер. Предложио је да се упути честитка београдском 



Универзитету што је ушао у 500. најквалитетнијих Универзитета у свету, са чим су 

се сви присутни сложили.  

Проф. др Љубица Диковић поставила је питање националног оквира за 

квалификације, на шта јој је проф. др Мирољуб Миливојчевић одговорио да на 

сајту Националног савета за високо образовање постоји шематски приказ 

националног оквира квалификација где су дефинисани степени.  

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК КАССС-а 

 

Маја Поповић     Проф. др Ружица Станковић 

  

   

 


