
З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА XII СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СРБИЈЕ 

одржане дана 27.02.2014. године у просторијама KАССС-а у Београду, са почетком 

у 12,00 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 29.10.2013. 

године 

2. Усвајање Извештаја о раду Конференције академија струковних студија 

Србије за 2013. годину 

3. Усвајање Плана рада Конференције академија струковних студија Србије за 

2014. годину 

4. Усвајање завршног рачуна КАССС-а 

5. Извештај са седнице Савета EURASHE-a одржане 08.02.2014. године у 

Бриселу 

6. Извештај о раду координатора регионалних центара, као и скупштинских 

одбора за друштвено-хуманистичке науке, медицинске науке, техничко-

технолошке науке и одбора за уметност 

7. Одређивање конкурсних термина за упис студената у прву годину основних 

студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за 

школску 2014/2015 

8. 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 подсетила је присутне да су добили Извештај о 

раду Конференције академија струковних студија Србије за 2013. годину, присутни су 

се сложили са Извештајем и усвојили га без примедби. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да им је достављен кратак  

План рада Конференције академија струковних студија Србије за 2014. годину, и да се 

у месецу априлу изоставља тачка 4. Предлог Конференције академија струковних 

студија Србије за избор два члана Националног савета за високо образовање и биће 

наведена у новембру месецу. У месецу октобру додаје се тачка - Објављивање јавног 

позива за избор чланова Националног савета за високо образовање. У месецу новембру 

мења се тачка 3. и гласи Извештај о раду чланова Националног савета за високо 

образовање. Са Планом рада присутни су се сложили и План рада је усвојен. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Ружица Станковић упознала је присутне са финансијским извештајем о 

пословању за 2013. годину КАССС-а, кога су добили на увид сви присутни. Сви су се 

сложили са извештајем, извештај је усвојен. 

На предлог Председништва присутнима је прочитала и списак школа које 

ниједном нису уплатиле чланарину у 2013. години, Висока економска школа 

струковних студија Пећ у Лепосавићу, Висока пословна школа струковних студија 

Нови Сад, Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду, Висока школа 

струковних студија за васпитаче Крушевац, Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Нови Сад, Висока школа за образовање васпитача Суботица, 

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија Прокупље, Висока 

техничка школа струковних студија Зрењанин, Висока техничка школа струковних 

студија Београд.  

Проф. мр Александар Васић, директор Високе школе струковних студија за 

васпитаче Крушевац, изјавио је да је имао проблема са Саветом школе и да из тих 

разлога школа није уплаћивала чланарину, али да је формиран нови Савет школе и да 

ће убудуће уплаћивати чланарину. 

Проф. др Драгица Томић, директор Високе пословне школе струковних студија 

Нови Сад, изјавила је да је Савет школе усвојио одлуку и да ће школа уплаћивати 

чланарину. 

 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Боривоје Родић обавестио је присутне да је 09.02.2014. године 

присуствовао седници Савета EURASHE-а. На седници је било говора о припреми за 

годишњу конференцију EURASHE-а, која ће се одржати 15.05.2014. године у 

Јерменији, тема конференције је Professional qualifications for the Labour Market – 

професионалне квалификације за тржиште рада. EURASHE има пројекат који се бави 

запошљавањем свршених студената професионалних студија и дата је једна иницијална 

анализа која се бави запошљавањем међу дипломцима професионалних студија, више о 

пројекту и анализи може се наћи на сајту EURASHE-а. У оквиру пројекта Harmonising 



Approaches to Professional Higher Education in Europe презентован је документ о 

профилу струковних студија у Европи, документ се такође може наћи на сајту 

EURASHE-а.  

КАССС-а је поднела иницијативу да буде домаћин годишње конференције 

EURASHE-а за 2016. годину. У плану је да КАССС организује у априлу месецу 

састанак на којем ће присуствовати представници струковног образовања из региона, а 

тема састанка ће бити договор о ближој сарадњи као и договор о конкурисању за 

пројекте.  

 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Координатор региона Војводине, проф. др Бранкo Савића, изложио је извештај 

са састанака, повезане су школе које се налазе на регионалном подручју Војводине. 

Одржан је састанак са Покрајинским секретаром за науку и технолошки развој, као и са 

просветном инспекцијом. На подручју Војводине постоји једанаест високих школа 

струковних студија, осам школа су чланице КАССС-а. Школе преверава и Републичка 

просветна инспекција и Покрајинска просветна инспекција, некад се мишљења те две 

инспекције мимоилазе, те је потребно утврдити ко је надлежан за школе са територије 

Војводине.  

Координатор региона Београд, проф. др Александра Костић-Милановић 

обавестила је присутне да је одржан један састанак овог региона, којем је 

присуствовало седам директора. Одлучено је да се убудуће састанци региона одржавају 

по потреби када неке теме не обухвати Конференција.  

Координатор централног региона, проф. др Мирослав Божовић обавестио је 

присутне да су школе из централног региона у честој међусобној комуникацији, 

углавном су се дискусије односиле на теме пријема кадрова, измене кадрова. Већи 

проблеми решавају се на седницама КАССС-а.  

Координатор региона Косово и Метохија, проф. мр Милорад Дурелевић 

обавестио је присутне да састанак региона није одржан уназад шест месеци због 

оправданих разлога, и да ће извештај о раду бити накнадно достављен.  

Координатор источног региона, проф. др Владан Ђулаковић изјавио је да је 

једна школа из овог региона, а то је Висока школа за менаџмент и бизнис – струковне 

студије Зајечар, сада у саставу Мегатренд универзитета. Једина школа која је на 

простору овог региона је Висока техничка школа струковних студија Пожаревац. 

Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да координатор западног 

региона, проф. мр Весна Марковић из оправданих разлога није могла да присуствује 

седници Конференције, а због здравствених разлога није често одржавала састанке 

региона али је сарађивала са школама телефонским путем. Координатор јужног 

региона, проф. др Дејан Благојевић није могао да присуствује седници Конференције из 

оправданих разлога, обавестио је КАССС да ће одржати састанак региона 07.03.2014. 

године и да ће потом доставити извештај са састанка. 

 

СЕДМА  ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 Проф. др Ружица Станковић изложила је присутнима предлог Председништва за 

конкурсне термине. Пријем докумената би био 23., 24., 25. и 26. јуна, а пријемни испит 

30.06., 01.07., 02.07. и 03.07.2014. године. Са предлогом су се сви присутни сложили. 

 



ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

Проф. др Ружица Станковић замолила присутне да поштују рокове приликом 

доставе података КАССС-у.        

 Проф. др Анђелка Лазаревић обавестила је присутне да ја Висока здравствена 

школа струковних студија у Београду упутила молбу КАССС-у за усвајање 

Правилника, који представља измену и допуну, за изједначавање извесних студијских 

програма који су некада били двогодишњи а сада су на струковном нивоу, односе се на 

некадашње двогодишње школе. Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да 

је Председништво усвојило молбу. Сви су се присутни сложили и усвојили молбу.  

 Проф. др Ружица Станковић упознала је присутне са писмом студенткиње Иване 

Андрејић, која је поднела жалбу на одлуку о додели стипендије Фонда за младе таленте 

РС за шк. 2013/2014. годину, као и са одговором на жалбу који је добила од 

Министарства омладине и спорта. Наиме конкурс је за стипендирање 800. најбољих 

студената  завршних година основних академских студената и до 400. најбољих 

студената завршне године мастера академских студија за школску 2013/2014. годину, 

студенти струковних студија су изостављени. КАССС треба да заузме став поводом 

тога и да се обрати Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и 

Министарству омладине и спорта.        

 Проф. др Јелена Пртљага изјавила је да држава мора да препознаје и студенте 

струковних студија, КАССС мора да покрене иницијативу да се и студенти струковних 

студија препознају као млади талентовани људи, присутни су се сложили.  

 Проф. др Владан Ђулаковић изјавио је да студенти струковних студија у 

Пожаревцу добијају стипендије од Општине. Покренуо је питање висине школарине за 

наредну годину, као и питање да ли је могуће формирати интегрисане студије у трајању 

од четири године на високим струковним школама. Проф. др Мирољуб Миливојчевић 

одговорио је да четворогодишње интегрисане стурковне студије не постоје у Закону о 

високом образовању, једино ако то има смисла може се покренути иницијатива за 

Закон о измени и допуни закона о високом образовању уколико КАССС заузме став да 

је то потребно.          

 Проф. др Мирољуб Миливојчевић обавестио је присутне да је на 78. седници 

Национални савет за високо образовање донео одлуку да се смање за 20% све накнаде 

за акредитацију. Такође је обавестио присутне да је у преговорима са Бриселом 

поглавље 26., које се односи на образовање, стављено на сам почетак. Преговори су 

почели 19. фебруара у Бриселу, дакле отворено је поглавље образовање. Наиме, три 

ствари су неопходне које још нису урађене. Прво, постојеће решење за признавање 

диплома не функционише. Високошколске установе нису спровеле оно што пише у 

Закону о високом образовању. Друга ствар која мора бити решена јесте акциони план за 

спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године. Влада РС јесте 

донела Стратегију, али није донела акциони план. Трећа ствар јесте та да није донет 

целовит Национални оквир квалификација.       

 Проф. др Светислав Лазарев поставио је питање шта се дешава са сагласношћу 

за запошљавање, за нова радна места. Проф. др Ружица Станковић одговорила је да је 

25. фебруара одржана седница Владе и да се очекује добијање решења, односно 



сагласност, у оквиру Конференције ће послати решење. Покренуо је и питање 

хонорараца, односно ограничења од 10%, на шта је проф. др Ружица Станковић 

одговорила да је проф. др Слободан Ступар рекао да се ограничење не односи на 

наставно особље. Проф. др Бранко Савић изјавио је да ако запослени ради у привреди а 

у школи је изабран може да 70% ради у радној организацији а 30% у школи. У случају 

трећине, допунског рада, прекорачење од 10% се не односи на то. Прекорачење се 

односи на ангажовање ненаставног особља. Проф. др Александар Костић изјавио је да 

су струковним школама потребни људи из привреде јер доносе искуство, они морају да 

поделе радно време да би могли бити изабрани. Предложио је да КАССС покрене 

питање тог проблема, да школе могу да запошљавају људе да се бирају у она звања која 

заслужују. Са предлогом су се присутни сложили.     

 Порф. др Ружица Станковић обавестила је присутне о годишњој конференцији 

EURASHE-a, која се одржава 15.05.2014. године у Јерменији, те да би било добро да 

директори присуствују овој конференцији, и уколико има заинтересованих да се јаве 

КАССС-у да би се организовао одлазак.  Такође је обавестила присутне да је радна 

група за увођење мастер струковних студија обавила неколико разговора, и да Предлог 

закона садржи мастер струковне студије. Предложила је да у Предлогу уместо 

академија буду Универзитети примењених студија, као што је свуда у Европи. 

Присутни су се сложили са предлогом. На састанцима у Агенцији за борбу против 

корупције изложила је и примедбе у вези избора директора, избора чланова Савета, а 

усвојен је предлог да се покрене иницијатива да Влада РС што пре именује чланове 

Савета школа.          

 Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, изјавио је да постоји велико 

неразумевање од стране академске заједнице. Подржао је иницијативу за Универзитете 

примењених студија. Обавестио је присутне да су у Агенцији за борбу против 

корупције прихваћена два предлога а то су подакт о уџбеницима, и кодекс понашања 

професора. Обавестио је присутне да ће СКАССС урадити централизовану јавну 

набавку поводом одржавања сусрета студената струковних студија.   

 Проф. др Раде Стоиљковић покренуо је питање организовања вишијаде, да 

КАССС заузме став поводом тога. Изразио је став да се вишијада одржава у Републици 

Србији. Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је одлука Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја изричита да се вишијада, односно сусрети студената 

струковних студија одржава у Србији. Проф. др Александра Костић-Милановић 

изјавила је да сусрети могу бити организовани једино у Србији, евентуално у 

Републици Српској.          

 Проф. др Бојан Ристић предложио је да КАССС упутити иницијативу да неко из 

Конференције буде члан комисије за Национални оквир квалификација. Присутни су се 

сложили са предлогом.  

         

ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК КАССС-а  

Маја Поповић     Проф. др Ружица Станковић 


