
З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА X СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СРБИЈЕ 

одржане дана 28.08.2013. године у просторијама KАССС-а у Београду, са почетком 

у 11,30 часова 

 

   Седницом председава проф. др Ружица Станковић, председник КАССС-а. 

 

  

 

1. Спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона 

о високом образовању Републике Србије 

 

 

Проф. др Ружица Станковић поздравила је помоћника министра проф. др 

Слободана Ступара и захвалила му се на организацији ове јавне расправе о Нацрту 

закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. Затим је поздравила 

присутне председника Националног савета проф. др Срђана Станковића, начелницу 

сектора за високо образовање проф. др Мирјану Весовић, председника СКОНУС-а 

Данила Јеремића, председника СКАССС-а Небојшу Андријевића, студенте и све 

колегинице и колеге. Председник КОНУС-а проф. др Владимир Бумбаширевић се због 

заузетости у последњем тренутку извинио да не може доћи на седницу.  

Упутила је честитке у име свих чланова КАССС-а и у своје име Универзитету у 

Београду на великом успеху који су постигли изборивши се за место на најчувенијој 

листи 500 најбољих универзитета на свету, заузевши ранг од 301. до 400. места, као и 

на успешном рангирању Универзитета у Београду у једном од научних поља - 

математици  и то између 101. и 150. места на свету.  

Проф. др Слободан Ступар обавестио је присутне да део Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о високом образовању који се односи на високе школе 

омогућава да се направи проходност за студенте високих школа до 300 ЕСПБ бодова 

како би имали права да се запошљавају потпуно нормално у институцијама које то 

експлицитно по закону траже. 

Проф. др Слободан Станковић обавестио је присутне да је био члан радне групе 

која се бавила Нацртом овога закона. 

Проф. др Миладин Радисављевић изјавио је да је овај Нацрт закона корак 

напред. Професор емеритус за струковне студије није предвиђен овим законом а то је 

штета, а предвиђен је за академске студије. Предложио је да се изврши допуна по 

питању професора емеритуса. Покренуо је и питање банкарске гаранције, односно ако 

правно лице оснива нови факултет или школу да гарантује својом имовином, да се не 

тражи банкарска гаранција.  



Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да у Нацрту закона о изменама и 

допунама Закона о високом образовању постоје веома значајна побољшања, овим 

изменама се хармонизује наш систем високог образовања са системом у Европској 

унији и у том смислу један сегмент се односи на признавање страних диплома, а други 

сегмент се односи на развој система високог образовања Републике Србије. По први 

пут се уводи кратки циклус академски студија, кратак циклус струковних студија, као и 

струковни мастер. Предложио је допуну: у члану 12. закона о измени и допуни Закона о 

високом образовању који се односи на члан 95. неопходно је у последњем ставу 

предвидети како ће на енглеском језику гласити одговарајуће звање. Досадашњи став 8-

9. постаје став 11-12. а досадашњи став 10. који постаје став 13. мења се и гласи : „У 

међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је стекло лице из 

става 3. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става 4. овог члана је 

bachelor with honours, назив који је стекло лице из става 5. овог члана је bachelor applied, 

назив који је стекло лице из става 7. овог члана је master, назив који је стекло лице из 

става 8. овог члана је master applied, назив који је стекло лице из става 9. овог члана је 

PhD односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.“ 

Проф. мр Милорад Дурлевић покренуо је питање нострификације, односно 

признавања стране високошколске исправе, рок признавања. Проф. др Слободан 

Ступар одговорио је да треба да разликујемо признавање дипломе и ностридикацију за 

даље школовање. Признавање дипломе за професионали рад по овом предлогу ће 

вршити министарство у посебној јединици која ће у догледно време заједно са 

Комисијом за акредитацију да прерасте у агенцију која ће да обједини послове. У 

предлогу је дефинисано и време и начин за признавање, и нострификацију.  

Проф. др Александар Костић изјавио је да се мастер струковних студија чека већ 

дуго. Предавачи се бирају из редова магистара. Предложио је да се дозволи мастеру са 

академских студија а у будућности и са струковних студија да могу да раде као 

предавачи односно да могу бити изабрани у то звање.  

Проф. др Грозданка Гојков није се сложила са проф. др Александром Костићем 

и изјавила је да високе струковне школе треба да теже што већем броју доктора наука. 

Само доктори наука би требало да буду у свим струковним школама. Изјавила је да 

суштински проблем нашег образовања јесте дуализам школског система, да би у 

будућности требао да  буде избрисан. 

Проф. др Слободан Ступар изјавио је да се слаже по питању брисања дуализма 

школског система али да то није предвиђено Стратегијом развоја образовања у Србији 

до 2020. године. Предвиђено је да постоје два паралелна колосека.  

Проф. др Миладин Радисављевић подржао је предлог проф. др Александра 

Костића по питању тога да мастер може бити изабран у звање предавача, наставника 

практичне наставе. Проф. др Слободан Ступар одговорио је да је већ предвиђено 

законом да мастер може бити изабран у звање наставника практичне наставе. 



Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да треба даље развијати систем 

високог образовања Републике Србије, и да је ово крупан корак у развоју високог 

образовања. Специјалиста академских студија може бити предавач. 

Проф. др Срђан Станковић изјавио је да је дискусија кренула са суштинским 

проблемима. Национални савет за високо образовање био је иницијатор онога што се 

односи на кратак циклус и на мастер струковних студија. Када Национали савет буде 

предлагао национални оквир квалификација он ће бити хармонизован са европским 

оквиром квалификација. По питању прелазности у оквиру дуалног система, није поента 

да се дуалност укида поента је да се омогући пролазност. По питању избора у звања, 

Национали савет још увек није донео минималне критеријуме за избор у звање, трају 

дискусије око академских звања и струковних звања. Поставља се питање шта је то што 

карактерише професора емеритуса струковних студија, то захтева додатну елаборацију.  

Проф. др Драган Симеуновић изјавио је да у Нацрту закона о изменама и 

допунама Закона о високом образовању има доста позитивног и да би данашња 

дискусија требала бити подељена на дискусију о Нацрту и на прибирање добрих идеја, 

као што је рецимо идеја о професору емеритусу. Похвалио је предлог о оснивању 

мастер струковних студија.  

Проф. др Стојан Обрадовић предложио је допуну члана 9., да професори 

емеритуси могу да изводе наставу и на струковним студијама другог степена.  

Проф. др Дејан Благојевић изјавио је да је Нацрт у складу са Стратегијом развоја 

образовања у Србији до 2020. године. Поставио је питање уколико се усвоји мастер 

струковних студија за који временски периос ће бити донети стандарди за његову 

акредитацију. Питање је шта радити уколико се усвоји струковни мастер а национална 

служба за запошљавање не буде знала где да га сврста, у ком сегменту. Проф. др Срђан 

Станковић одговорио је да је потребно да струковне студије припреме добар кадар и 

стандарди ће бити донети на време. Када буде дефинисан национални оквир 

квалификација тада ће он бити усаглашен са националном службом за запошљавање.  

Председник СКОНУС-а Данило Јеремић подржао је увођење мастер струковних 

студија као и целу дискусију. 

Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, изјавио је да су студенти први 

покренули питање струковног мастера, да се то дуго чека. 

Проф. др Ружица Станковић предложила је да Председништво дефинише 

закључке са ове јавне расправе, и да их достави помоћнику министра, начелници 

сектора за високо образовање, председнику Националног савета за високо образовање, 

као и председнку КОНУС-а који се због заузетости у последњем тренутку извинио да 

не може доћи на седницу, као и да ће бити присутна на јавној расправи коју буде 

организовао КОНУС. Са предлогом су се сви присутни сложили.  

Захвалила се на подршци члановима министарства и Националног савета у 

борби за увођење мастер струковних студија. Навела је пример наших студената који су 



завршили основне и специјалистичке струковне студије а отишли у Норвешку где су 

директно уписани на докторске студије, имали су довољан број бодова. Такође пример 

наших студената који су завршили специјалистичке  мастер студије у Немачкој. 

Вратили су се у Србију и хтели да продуже школовање нико није хтео да им призна 

дипломе нису могли да упишу докторске студије, тако да су наставили докторске 

студије у Немачкој. Нагласила је да многи критикују наставни кадар, а високе 

струковне школе су после прве акредитације доста напредовале, сви стандарде 

квалитета су испоштовани што се види по другој акредитацији. Национални савет и 

КАПК, која је члан ЕNQA-е,  донеће нове стандарде па и за квалитет професора. На 

основу тога само школе које испуњавају услове добиће мастер студије. Уосталом и 

КАССС је члан EURASHE-a, проф. др Боривоје Родић и проф. др Ружица Станковић су 

и чланови савета EURASHE-a. Не бисмо могли бити примљени у ову асоцијацију да 

нисмо учинили много на побољшању квалитета. Преко семинара и конференција много 

су нам помогли у томе  проф. др Срђан Станковић председник Националног савета за 

високо образовање, затим проф. др Вера Вујчић, проф. др Ендре Пап и велики број 

чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета, проф. др Вера Дондур 

педседник Националног савета за научни и технолошки развој, проф. др Бранко 

Ковачевић. Овом приликом им се захвалила на великој помоћи за увођење новог 

система квалитета у струковном образовању. 

 

ДРУГИ ДЕО САСТАНКА 

Проф. др Ружица Станковић дала је реч проф. мр Драгану Трифуновићу који је 

обавестио све присутне да се формира агенција за борбу против корупције у високом 

образовању. Конференција би требала да да подршку за оснивање поменуте агенције, 

али на челу те агенције би могао бити Марио Спасић, који је искључен са Високе 

техничке машинске школе струковних студија у Трстенику због разних злоупотреба.  

Проф. др Александра Костић-Миналовић сугерисала је на проблем са платама, 

са 30%, на то ограничење. То у закону мора да се промени. Проф. др Дејан Благојевић 

изјавио је да је то промењено у закону, да се укида ограничење 30%. Проф. др Бранко 

Савић предложио је да Конференција пошаље допис министарству са молбом да 

разјасни питање плата. Проф. др Александра Костић-Миналовић изјавила је да је 

проблем норматива и нашег финансирања дефинисан законом из 2005. године, где су и 

тада ти нормативи били привремено док се не скупе уговори сваке високошколске 

установе, то никада није заживело и зато су ти нормативи и даље на снази.  

Проф. др Бранко Савић изјавио је да су и проблем ауторски и интерни пројекти, 

као и послови са приведом, у начину исплате. Проф. др Ружица Станковић одговорила 

је да свака школа самостално то ради, а што се тиче привреде и то се уређује 

правилником школе. 



Секретар Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија из 

Прокупља покренула је питање Савета, проф. др Ружица Станковић одговорила је да су 

спискови готови и да ће то ускоро бити завршено.  

Проф. др Ружица Станковић предложила је да на јавној расправи КОНУС-а којој 

ће присуствовати предложи да избор директора, декана, буде на пет година а не на три 

и да нема никаквих ограничења као раније.  

 

ЗАПИСНИЧАР         ПРЕДСЕДНИК КАССС-а  

 

Маја Поповић      Проф. др Ружица Станковић 

  

 

 

 

 

 

 

 


