З А П И С Н И К
СА XI СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СРБИЈЕ
одржане дана 29.10.2013. године у просторијама KАССС-а у Београду, са почетком
у 13,00 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 28.08.2013.
године
2. Извештај са седнице Савета EURASHE-a одржане 26.10.2013. године у
Букурешту
3. Приступ КАССС-а ECBAC Темпус пројекту
4. Обавештење о захтеву студената о проблему апсолвената
5. Разматрање начина подршке и финансирања СКАССС-а
6. Преглед плаћања чланарина у 2013. години
7. 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 је 26.10.2013.
присуствовала седници Савета EURASHE-a у Букурешту. На седници је КАССС
похваљена као једна од најактивнијих установа у раду EURASHE-a. Обавестила је
присутне да ће се годишња конференција EURASHE-а 2016. године одржати у Србији а
да ће КАССС бити домаћин. КАССС ће упутити допис EURASHE-у са молбом да
пруже подршку за струковни мастер.

Такође је присутнима изложила кратак извештај са семинара Swedish-Western
Balkans Contact Seminar одржаног у Сарајеву, који је био у организацији Владе
Шведске. Модел нашег целокупног образовања је преузет од Шведске. Све наше
дипломе су у Шведској признате, а они студенти који желе да наставе на докторским
студијама у Шведској могу после наших специјалистичких студија.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Председништво
донело Одлуку да ће КАССС подржати пројекат али да ће коначну одлуку о приступу
пројекту донети када буде донета измена и допуна Закона о високом образовању.
Проф. др Љубица Диковић поставила је питање које се измене и допуне Закона
очекују, на шта је проф. др Ружица Станковић одговорила да је то прва верзија измена
и допуна, она око које се одржавала јавна расправа Конференције, као и око избора и
промене директора и декана.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је СКАССС упутила
допис министру у којем је изложила проблем апсолвената, а одговор министарства је да
је дато да се донесе одлука да ће следећој генерацији дозволити да још годину дана
буду апсолвенти, и да директори и студенти буду стрпљиви.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Председништво
донело Одлуку да КАССС направи уговор о финансирању са СКАССС-ом, или да
донесе одлуку, да школе помогну тако што ће уплаћивати 10.000 динара на годишњем
нивоу СКАССС-у, а уколико су школе у могућности могу и уплаћивати и већи износ.
Сви присутни су се сложили.
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да државне школе које нису
уопште плаћале чланарину 2013. године су: Висока економска школа струковних
студија Пећ – Лепосавић, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад, Висока
хотелијерска школа струковних студија Београд, Висока школа струковних студија за
васпитаче Крушевац, Висока школа струковних студија за образовање васпитача
васпитачка Нови Сад, Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Суботица, Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија Прокупље,
Висока техничка школа струковних студија Зрењанин, Висока техничка школа
струковних студија Нови Београд, Висока техничка школа струковних студија Звечан,
Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац, Висока здравствена школа
струковних студија у Београду. Прочитала је присутнима списак школа које су плаћале
чланарину у 2013. години.

Предложила је присутнима да се донесе нова Одлука за плаћање чланарине за
2013/2014 школску годину, 10 динара по студенту, са предлогом су се присутни
сложили.
Проф. др Љубица Диковић изјавила је да није у реду да неке школе уопште не
плаћају чланарине, са чиме се сложио и проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавивши
да би требало да те школе буду на неки начин санкционисане.
СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је велики проблем што неке школе не
поштују временско ограничење за доставу података, те је замолила да школе на време
достављају потребне податке Конференцији.
Такође је обавестила присутне да је Министарству послат предлог да чланови
комисије за израду измена и допуна Закона о високом образовању буду проф. др
Мирољуб Миливојчевић и проф. др Боривоје Родић, а по потреби и проф. др Ружица
Станковић.
Проф. др Бранко Савић изјавио је да постоје низ проблема које имају све школе
почев од штампања књига итд., и да је на прошлој седници замолио да се направи један
тим који ће званично тражити од Министраства тумачења и разрешења, оно што
школама није јасно и што је заједнички проблем. Проф. др Ружица Станковић
предложила је да генерални секретар КАССС-а Иван Мандић организује састанак на
којем ће бити присутни шефови рачуноводства и секретари школа, директори школа
који су заинтересовани, као и представници Министарства који ће дати тумачења, а на
којем ће бити донети оквирни правилници, где ће се разрешити проблеми, са предлогом
су се присутни сложили.
Проф. др Боривоје Родић обавестио је присутне да је на претходној седници
Председништво подржало његову иницијативу да се Конференција бави питањем
научно-истраживачког рада и да се спроведу истраживања на ту тему, а на челу тог
тима би био проф. др Родић. Конференција мора имати студије анализе, податке, на
основу којих ће износити своје ставове и доносити одлуке. Истраживање би требало
дати основне податке о обиму, садржају и карактеристикама научно-истраживачког
рада који се одвија у струковним студијама. Замолио је присутне да му, када им буде
упутио маил са захтевом о достави података, исте доставе.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић је обавестио присутне да је одржана седница
Националног савета за високо образовање којој је присуствовао и министар просвете,
науке и технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић. Национални савет за високо
образовање имао је низ молби за министра, између осталог да у буџету за 2014. годину
буде јасно дефинисан начин финансирања КАПК-а, што је министар прихватио. Друго,
став министарства је да треба да се ради Закон о изменама и допунама закона о високом
образовању. Усвојена је Стратегија развоја образовања, а није усвојен акциони план, а
проф. др Мирољуб Миливојчевић је у комисији за праћење израде акционог плана.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а

Маја Поповић

Проф. др Ружица Станковић

