З А П И С Н И К
СА VI СКУПШТИНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА СРБИЈЕ
одржане дана 31.05.2012. године у просторијама КАССС-а, са почетком у 12,00
часова

Списак присутних чланова скупштине КАССС-а саставни је део овог
записника.
Седницом председава проф. др Ружица Станковић, председник КАССС-а.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са Скупштине Конференције одржане дана
19.04.2012. године
2. Извештај о учлањењу у EURASHE
3. Расписивање заједничког конкурса за школску 2012/2013 годину
4. Договор о уплати за акредитацију
5. Текућа питања

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председавајући је почео седницу Скупштине КАССС-а под тачком дневног
реда од којих је била прва усвајање Записника са претходне седнице Скупштине.
Записник је једногласно усвојен.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је поднет захтев за
учлањење у ЕURASHE, и да је наш захтев прихваћен. Процедура је таква да
постоје три круга пред примање у чланство. Први круг је подношење захтева, други
круг је порвера захтева и документације, и трећи круг је прихваћање захтева.
Чекамо званично обавештење о пријему у чланство. Председник ове асоцијације је
послао допис у којем позитивно коментарише нашу иницијативу за учлањење као
прве асоцијације из Србије. Поред потребне документације која им је послата,
послата им је и адреса нашег новог сајта, са којим су јако задовољни. Висина
износа за учлањење је 1500 евра.
Проф. др Ружица Станковић подсетила је присутне да је направљен сајт
Конференције www.kasss.rs.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је само 31 школа
послала конкурс за упис студената на основне струковне студије у школску
2012/2013. годину. Школе које не буду послале конкурс до 01.06.2012. године до
10,00 часова, заједнички конкурс ће бити послат Министарству просвете и науке
без тих школа. Обавестила је присутне да је проф. др Мирољуб Миливојчевић
предложио да се сви конкурси објаве на сајту Конференције и да се постави оглас у
свим новинама да будући студенти могу наћи конкурсе свих високих школа на
сајту Конференције са чим су се сви присутни сложили. На сајту ће бити изложени
конкурси и државних и приватних школа а Министарству просвете и науке се
шаљу само конкурси државних школа. Конкурсни термини су мало проширени, са
чим су се присутни сложили. Пријем докумената је 25.06., 26.06., 27.06. и
28.06.2012. године, а пријемни испит 29.06., 30.06., 01.07., 02.07., 03.07. и
04.07.2012. године.
Проф. др Мирољуб Миливојчевић обавестио је присутне да је 22.05.2012.
године одржана седница Националног савета за високо образовање где се
дискутовало о предлогу броја буџетских студената и ту су биле укључене и високе
школе из Војводине. Дакле, мишљење Националног савета за високо образовање се
односило и на Војводину.
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да су многе школе тражиле већи
број буџетских студената у односу на прошлу годину и све су одбијене. Све школе
имају дозволе за рад коју даје Министарство просвете и науке, уколико постоји
неки нови студијски програм који нема дозволу за рад, у том случају се тражи
допуна дозволе за рад. Оне школе које су добиле акт упозорења могу да упишу
студенте али не могу да издају диплому док не добију акредитацију.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је већ неколико пута
разговарала са Министарством просвете и науке о акредитацији. Министарство
просвете и науке је послало допис Комисији за акредитацију, на шта су добили
одговор да је потребно да пошаљу ценовник за акредитацију. Предлог
Председништва КАССС-а је да се изврши уплата акредитације 20% мање, и да се
упути допис Комисији за акредитацију, уколико Комисија не усвоји молбу
накнадно ће се уплатити преостали износ акредитације. Председница Комисије за
акредитацију изјавила је да ће Комисија вратити новац оним школама које су више
уплатиле оног тренутка када буду добили ценовник. Такође, може да се уплати
износ за акредитацију у четири рате али се решење о акредитацији добија тек по
уплати целог износа. До 10.06.2012. евентуално 15.06.2012. уколико се не добије
ценовник, да школе уплате 20% мањи износ акредитације.
Проф. др Миладин Радисављевић изјавио је да штампа објављује
информације КАПК-а где наводи да је појединим школама одложена акредитација,
а категорија одложена не постоји већ постоји акт упозорења и недобијање
акредитације, на шта је проф. др Ружица Станковић одговорила да је поставила
питање Комисији за акредитацију шта подразумевају под појмом одложена
акредитацију, одговорили су да уколико за неку школу није стигла рецензија за
одређен студијски програм тада се одлаже акредитација.

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да су добили списак
школа које су до сада уплатиле чланарину. Став Председништва КАССС-а је да се
школе које не желе да уплаћују чланарину од 01.04.2012. године буду искључене из
Конференције академија струковних студија Србије. Са ставом Председништва су
се сви присутни сложили. Замолила је присутне да свака школа пошаље на
енглеском језику укратко информације о школи да би се те информације поставиле
на сајт Конференције.
Проф. др Ружица Станковић изјавила је да су председници скупштинских
Одбора послали свима предлог Нацрта минималних услова за избор наставника на
струковним студијама. Школе су требале да пошаљу своје сугестије
председницима, а председници потом шаљу председници КАССС-а те закључке
који даље иду на разматрање по регионима. На крају се одржава Председништво, а

потом Скупштина на којој се формира крајњи предлог Нацрта минималних услова
за избор наставника на струковним студијама.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а

Маја Поповић

Проф. др Ружица Станковић

