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1. Основни подаци о Конференцији академија струковних студија 

Србије и Информатору 

 

 Информатор о раду Конференције академија струковних студија Србије сачињен 

је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја ("Службени Гласник РС" број: 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и 

објављивање информатора о раду државног органа  ("Службени гласник РС", број: 

68/2010). Конференција академија струковних студија је установа која је основана 

сагласно одредбама Закона о високом образовању са својством правног лица са 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању и 

Статутом Школе. 

 

 Оснивач Конференције академија струковних студија Србије је Република 

Србија - Министарство просвете, науке и технолошког развоја . 

 

 Назив је: Конференција академија струковних студија Србије 

 

 Скраћени назив је: КАССС 

 

 Седиште КАССС-а је у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр 2, источни 

улаз, пети спрат, соба 568, Нови Београд.   

  

 КАССС је уписана код Привредног суда у Београду. 

  

 Матични број КАССС-а, према јединственом регистру је: 17837214  

 

 Порески идентификациони број (ПИБ) КАССС-а је: 107464858  

 

 Назив КАССС-а на енглеском језику је:  Conference of academies for applited 

studies in Serbia    

 

 Скраћени назив на енглеском језику је: CAASS 

 

 Интернет адреса КАССС-а је: www.kasss.rs 

 

 Адреса електронске поште: konferencija@vpskp.edu.rs 

 

 Радно време КАССС-а је од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 Телефон: 011/ 311-3015 

 

 Fax: 011/214-1248  

 

 Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи информатор је др 

Ружица Станковић, председник КАССС-а.    

 

 На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за 

овлашћено лице КАССС-а за поступање по захтеву за слободан приступ 
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информацијама од јавног значаја, као и за сарадњу са новинарима и јавним гласилима 

одређено је одговорно лице проф. др Ружица Станковић, председница КАССС-а .  

 

 Датум првог објављивања Информатора о раду Конференције академија 

струковних студија  Србије је 05.03.2014. године. 

 

 Датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња 

провера на основу које је закључено да није потребно уносити ни измене ни допуне 

Информатора о раду Конференције академија струковних студија  Србије је 

________.2014. године. 

 

 Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али 

се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - 

одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања. Место где се може 

остварити увид у Информатор  и набавити штампана копија је канцеларија у згради 

бившег СИВ-а, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2. пети спрат, источни улаз, соба 568. 

Лица задужена за рад у канцеларији су Маја Поповић и Јелена Шаранчић, e-mail: 

konferencija@vpskp.edu.rs  

  

 Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на web адреси 

КАСС-а и исти се може преузети у електронској копији на www.kasss.rs 

  

 Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена је на 

основама Закона о високом образовању, је асоцојација неуниверзитетских 

високошколских установа Србије. Као правна следбеница Конференције директора 

виших школа, основана је 12.04.2011. године ради координирања рада, утврђивања 

заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица. 

  Мисија Конференције академија струковних студија Србије  је координирање 

рада, утврђивања заједничке политике, остваривање заједничких интереса и обављање 

послова утврђених законом. 

 КАССС је недобитна организација са својством правног лица. 

 Чланови КАССС-а су акредитоване академије струковних студија и високе 

школе струковних студија чији је оснивач република Србија, као и остале академије и 

високе школе струковних студија чији оснивач није Република Србија које на дан 

оснивања КАССС имају дозволу за рад издату на основу закона.  

 Конференцију академија струковних студија Србије чине 62 високе школе 

струковних студија које су чланице, а тога је 47 државних и 15 приватних. 

  

 Организација и рад Конференције уређује се статутом Конференције. 

 Академију струковних студија и високу школу струковних студија у 

Конференцији академија струковних студија представља председник, а високу школу 

струковних студија директор или лице које он овласти. 

 Средства за рад Конференције академских струковних студија обезбеђује се 

делом у буџету Републике а део средстава се остварује из чланарине чланова 

Конференције. 

 КАССС је у оквирима територије Републике Србије, регионално повезана кроз 

седам Регионалних центара, као својих организационих јединица, које обављају 

послове из надлежности КАССС-а на територији на којој су формирани. 
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 Успостављени су Регионални центри за следећа подручја: Београдски регион, 

Регион Војводине, Западни регион, Источни регион, Централни регион, Јужни регион и 

регион Косова и Метохије.  

 КАССС се може укључивати у међународне високошколске асоцијације. 

Конференција академија струковних студија Србије је члан Европске асоцијације 

високог струковног образовања (European Association of Institutions in Higher Education - 

EURASHE). 

 

 2. Надлежност КАССС-а  

 

 Одредбама члана 21. Закона о високом образовању утврђене су надлежности 

Конференције академија струковних студија, и то:  

 

 - разматра питања од заједничког интереса за унапређивање наставно-стручне, 

односно наставно-уметничке делатности на струковним студијама;  

 - усаглашава ставове и координира активности академија струковних студија и 

високих школа струковних студија, посебно у области уписне политике; 

 - даје мишљење Националном савету за високо образовање о стандардима за 

оцену квалитета образовног, истраживачког, уметничког и стручног рада 

 - предлаже Националном савету за високо образовање листу стручних назива из 

одговарајућих области и скраћеница тих назива 

 - предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја академија 

струковних студија , високих школа струковних студија и стандарда студената 

 - разматра и друга питања од заједничког интереса за академије струковних 

студија и високе школе струковних студија, у складу са Законом о високом образовању. 

 

 Надлежности КАССС-а су још и: 

 

 - објављује јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног 

савета за високо образовање из реда професора струковних студија и упућује Народној 

скупштини коначан предлог од највише 3 кандидата,у року од 30 дана по истеку рока за 

достављање примедби и предлога; 

 - предлаже Народној скупштини разрешење члана Националног савета за високо 

образовање који не испуњава дужност члана, за оне чланове чији избор предлаже; 

 - предлаже Националном савету за високо образовање утврђивање научних, 

уметничких, односно стручних области у оквиру поља из чл. 27. Закона о високом 

образовању; 

 - сарађује са студентском конференцијом академија струковних студија у вези са 

питањима предлагања научних области у оквиру поља из чл. 27. Закона о високом 

образовању; 

 - предлаже Националном савету за високо образовање минималне услове за 

избор у звање наставника; 

 - разматра извештаје Комисије за акредитацију о извршеној провери 

високошколских установа у вези са квалитетом, које јој проследи Национални савет за 

високо образовање; 

 сагласно чл. 127. Закона о високом образовању прописује критеријуме за 

усклађивање раније стечених назива са називима из чл. 95. Закона о високом 

образовању 

 - доноси Статут и друга акта неопходна за функционисање КАССС.  
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3. Организациона структура Конференције академија струковних 

студија Србије  

  

  

 

КАССС остварује прописане надлежности преко својих органа.  

Органи КАССС-а су:   

 1) Скупштина; 

 2) Председник КАССС-а; 

 3) Председништво; 

 4) Скупштински одбори; 

 5) Регионални центри. 

 

 

3.1 Скупштина 

 
  

 Скупштину КАССС-а чине председници академија струковних студија и 

директори високих школа струковних студија - чланови КАССС-а. 

 Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова КАССС-а. 

Мандат представника члана Скупштине КАССС-а траје три године. Трајање мандата 

представника члана скупштине КАССС-а везано је за трајање мандата органа 

пословођења у високошколској установи струковних студија. Престанком мандата 

органа пословођења у високошколској установи струковних студија престаје мандат 

представника члана у Скупштини КАССС-а.  

  

 Скупштина КАССС-а одржава седнице по потреби, а најмање једну у семестру, 

путем којих прати рад Председништва КАССС-а и председника између две седнице, 

кроз извештаје о раду КАССС-а које подноси председник. 

 Седнице Скупштине сазива и њима председава председник КАССС-а. 

 Гласање у Скупштини је јавно, осим уколико Скупштина не одлучи другачије. 

 

 Скупштина КАССС-а је орган управљања и уједно и највиши орган 

Конференције академија струковних студија Србије и чине је представници свих 

чланова КАССС-а (председници академија струковних студија и директори високих 

школа струковних студија). 

 У раду скупштине представника члана КАССС-а може да замени овлашћени 

представник на основу писаног овлашћења. Овлашћени представник има сва права и 

обавезе на седници као и представник члана КАССС-а кога замењује. 

 

 У оквиру своје надлежности Скупштина: 

 - доноси статут КАССС-а, Пословник о раду скупштине и остале акте; 

 - бира председника и потпредседнике КАССС-а; 

 - бира и разрешава Председништво; 

 - бира председнике скупштинских одбора; 

 - констатује чињенице о стицању и престанку својства члана КАССС-а; 

 - прати рад Председништва, скупштинских одбора и регионалних центара; 
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 - разматра извештаје о раду Председништва, скупштинских одбора, радних тела 

и група формираних одлуком Скупштине и Председништва; 

 - бира представнике КАССС-а у Националном савету за високо образовање 

Републике Србије на мандатни период утврђен законом;   

 - обавља друге послове у складу са Статутом и актима донетим на основу њега. 

 

 Ванредно заседање Скупштине могу иницирати захтевом у писаној форми 

следећи овлашћени предлагачи и то: 

  - најмање 10 чланова Скупштине; 

  - један скупштински одбор; 

  - Председништво. 

 На поднет захтев из претходног става, председник КАССС-а је дужан да закаже 

заседање Скупштине и достави предлог дневног реда у року од најмање 5 (пет) радних 

дана. 

 Рок за одржавање седнице Скупштине је 15 (петнаест) радних дана од дана 

подношења захтева овлашћеног предлагача. 

 На ванредном заседању Скупштине одлучује се само о питањима због којих је 

заседање заказано.   

 

 

 3.2 Председник 

 

 Председник је орган пословођења КАССС-а. 

 Председник КАССС-а представља Конференцију академија струковних студија 

Србије. 

 КАССС има два потпредседника. 

 

Избор председника и потпредседника КАССС-а 

 

 Скупштина бира председника КАССС-а из реда председника академија 

струковних студија и директора високих школа струковних студија - чланова КАССС-

а. 

 Председник се бира на три године са могућношћу поновног избора. 

 Мандат председника тече од дана ступања на дужност. 

 Мандат председника престаје пре истека три године уколико му престане мандат 

органа пословођења у високошколској установи члану КАССС-а. 

 Председника бира Скупштина на основу интерног огласа који расписује 

Скупштина најкасније два месеса пре истека мандата на који је председник биран. 

 Рок за подношење пријава на оглас је 7 дана од дана објављивања огласа. 

Председништво образује комисију за спровођење избора из реда чланова Скупштине. 

 Комисија за спровођење конкурса прима и разматра пријаве кандидата са 

пратећом документацијом: доказима о испуњености услова за избор, програм рада и 

извештај о кандидатима подноси Скупштини у року од 10 дана од дана истека рока за 

подношење пријава. 

 Избори се обављају на изборној сдници Скупштине. На изборној седници, 

Комисија за изборе верификује мандате чланова скупштине. 

 Изабран је кандидат који добије већину укупног броја гласова присутних 

чланова КАССС-а. 



Информатор о раду Конференције академија струковних студија Србије  

 

 6 

 Уколико има више кандидата, а ни један не добије потребну већину, гласање се 

понавља за кандидата који је имао највише гласова у првом кругу. 

 Ако ни у другом кругу не буде изабран председник, изборни поступак се 

понавља. 

 Гласање за председника КАССС-а је, по правилу, тајно, а Скупштина може 

одлучити да се гласање обавља јавно. 

 Скупштина бира два потпредседника из реда председника академија струковних 

студија и директора високих школа струковних студија - чланова КАССС-а, на предлог 

председника. 

 

 Председник КАССС-а: 

 - заказује заседања Скупштине и њима руководи; 

 - потписује општа акта и одлуке Скупштине; 

 - спроводи одлуке Скупштине; 

 - доноси одлуке у поступку извршења одлуке Скупштине; 

 - врши послове председника Председништва; 

 - врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима донетим на основу 

њега. 

 У одсуству председника КАССС-а, наведене послове обавља један од 

потпредседника КАССС-а.    

 Председник КАССС-а је др Ружица Станковић, проф. 

 Потпредседници су др Боривоје Родић, проф. и Миладин Радисављевић, проф. 

 

 

 

3.3 Председништво 

 

Председнштво КАССС-а (у даљем тексту: Председништво) је извршни орган 

управљања КАССС-а, који ради на остваривању циљева и задатака, а у складу са овим 

Статутом. 

 

Председништво чине: 

1) председник КАССС-а; 

2) потпредседници КАССС-а; 

3) представници КАССС-а у републичким, покрајинским и другим органима и 

институцијама; 

4) председници скупштинских одбора; 

5) координатори регионалних центара; 

6) председници комисија које образује Председништво. 

У раду Председништва могу учествовати и председници радних тела 

и других комисија, на позив председавајућег.  

Одлуку о именовању и разрешењу чланова Председништва доноси 

Скупштина, без расправе, у складу са статутом. 

 

У оквиру своје надлежности Председништво: 

1) усваја Пословник о раду Председништва; 

2) припрема предлоге о свим питањима из надлежности Скупштине и 

КАССС-а; 

3) припрема годишњи финансијски план КАССС-а и извештај о 

пословању и годишњи обрачун; 
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4) предлаже измене и допуне овог Статута; 

5) разматра предлоге и одлуке скупштинских одбора; 

6) предлаже акте у вези са фукционисањем КАССС-а; 

7) представља КАССС у земљи и иностранству; 

8) предлаже кандидате за републичке, покрајинске и друге органе и 

институције; 

9) обавља и друге послове који проистичу из Закона, овог Статута и аката 

донешених на основу њега. 

 

Председник презентује закључке и ставове Председништва Скупштини, 

скупштинским одборима, министарству надлежном за послове високог образовања, 

Националном савету за високо образовање и другим релевантним институцијама, 

органима и организацијама. 

Председник нема право да самостално доноси одлуке без консултација са 

члановима Председништва, осим у случајевима хитности.  

 

Председништво одлучује и ради на седницама. 

Седнице Председништва одржавају се најмање једном у два месеца. 

Председништво одлуке доноси већином гласова. 

 

Председнштво је контролни орган КАССС-а. 

О својим налазима, уоченим неправилностима и недосленостима у раду органа 

КАССС-а, Председништво обавештава Скупштину, о чему се расправља на првој 

наредној седници. 

 

Председништво је дужно да обустави од извршења сваки акт органа КАССС-а за 

који сматра да је супротан закону, Статуту или другом позитивном пропису (право 

вета) и да о томе без одлагања обавести орган који је тај акт донео. 

Ако орган који је донео акт из претходног става, не усклади тај акт са 

позитивним прописима у року од 15 дана од дана када је примио обавештење да је 

Председништво на тај акт ставило вето, Председништво ће по истеку тог рока, у даљем 

року од 5 дана, покренути поступак за оцену његове законитости и усклађености са 

Статутом или другом позитивном пропису. 

До доношења одлуке органа КАССС-а поводом обавештења о стављању вета, 

односно до доношења одлуке надлежног органа, тај акт се неће примењивати. 

Право вета се не односи са акте које донесе Скупштина. 

 

 

 Чланови председништва Конференције академија струковних студија Србије су: 

 

 1. др Ружица Станковић, проф. – председник, члан Савета EURASHE-a 

(директор Високе пословне школе струковних студија Блаце 

e-mail ruzica@vpskp.edu.rs  tel:063/1025-001 ) 

  2. др Боривоје Родић, проф. – потпредседник – председник скупштинског 

Одбора за техничко-технолошке науке, члан Савета EURASHE-a 

(e-mail brodic@politehnika.edu.rs tel: 063/814-8457) 

mailto:ruzica@vpskp.edu.rs
mailto:brodic@politehnika.edu.rs
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 3. др Миладин Радисављевић, проф. – потпредседник – приватне школе 

    (директор Високе спортске и здравствене школе струковних студија) 

     e-mail skola@vss.edu.rs tel: 011/7550-051) 

 4. др Бранко Савић, проф. – координатор региона Војводина 

    (директор Високе техничке школе струковних студија Нови Сад 

     e-mail  skola@vtsns.edu.rs tel: 021/4892-507) 

 5. др Мирослав Божовић, проф. – координатор централног региона 

    (директор Високе техничке школе струковних студија Крагујевац 

     e-mail office@vts.edu.rs tel: 034/300-990) 

 6. др Дејан Благојевић, проф. – координатор јужног региона 

    (директор Високе техничке школе струковних студија Ниш 

     e-mail info@vtsnis.edu.rs tel: 018/588-210) 

 7.мр Милорад Дурлевић, проф. – координатор региона Косово и Метохија 

(директор Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим           

седиштем у Лепосавићу 

e-mail vts.uros@sezampro.rs tel: 028/84-106) 

 8.мр Весна Марковић, проф. – координатор западног региона 

   (директор Високе пословне школе струковних студија Ваљево 

    e-mail info@vipos.edu.rs tel: 014/223-931) 

 9. др Владан Ђулаковић, проф – координатор источног региона 

    (директор Високе техничке школе струковних студија Пожаревац 

     e-mail visa_po@ptt.rs tel: 012/531-667) 

 10. др Александра Костић-Милановић, проф. – координатор региона Београд 

     (директор Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија Београд 

      e-mail vggs@sezampro.rs tel: 011/3086-243) 

 11. др Ђуро Ђуровић, проф. – председник скупштинског Одбора за друштвено-

хуманистичке науке 

    (директор Београдске пословне школе високе школе струковних студија 

     e-mail djuro.djurovic@bbs.edu.rs tel: 011/3042-300) 

 12. др Анђелка Лазаревић, проф. – председник скупштинског Одбора за 

медицинске науке 

    (директор Високе здравствене школе струковних студија у Београду 

    e-mail lazarevic.andjelka@gmail.com tel: 011/2105-727) 

 13.мр Мартин Ердеш, проф. – председник скупштинског Одбора за уметност        

(директор Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија    

Београд 

mailto:skola@vss.edu.rs
mailto:skola@vtsns.edu.rs
mailto:office@vts.edu.rs
mailto:info@vtsnis.edu.rs
mailto:vts.uros@sezampro.rs
mailto:info@vipos.edu.rs
mailto:visa_po@ptt.rs
mailto:vggs@sezampro.rs
mailto:djuro.djurovic@bbs.edu.rs
mailto:lazarevic.andjelka@gmail.com
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e-mail vslpu@vslpu.edu.rs tel: 011/7291-196) 

 1. др Мирољуб Миливојчевић, проф. – генерални секретар Националног савета 

за високо образовање 

(e-mail milivojcevic@gmail.com tel: 062/885-6258) 

 2. др Лука Филиповић, проф. – члан Националног савета за високо образовање 

(e-mail luka.filipovic@bbs.edu.rs tel: 063/282-233) 

 3. др Слободан Јокић, проф. – члан Националног савета за високо образовање 

(директор Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу 

e-mail vespecleposavic@gmail.com tel: 028/83-351)  

 4. др Славољуб Вићић, проф. – директор Високе хотелијерске школе струковних 

студија Београд 

(e-mail vhsric@gmail.com tel: 011/2547-255) 

 5. др Драгољуб Мартиновић, проф. – директор Високе електротехничке школе 

струковних студија Београд  

(e-mail dragoljub.martinovic@viser.edu.rs tel: 011/2471-099) 

 

 

 

3.4. Скупштински одбори 

 

Скупштина има скупштинске одборе по образовно-научним, односно 

образовно-уметничким пољима. 

Скупштински одбори по образовно-научним, односно образовно-уметничким 

пољима разматрају питања везана за квалитет наставе и услова студирања из поља за 

које су формирани. 

Скупштински одбори се баве и другим питањима које им повери Скупштина или 

Председништво. 

 

Скупштински одбори су: 

1) Одбор за природно-математичке науке; 

2) Одбор за друштвено-хуманистичке науке; 

3) Одбор за медицинске науке; 

4) Одбор за техничко-технолошке науке и 

5) Одбор за уметност. 

 Радом скупштинских одбора руководе председници скупштинских одбора. 

 Председника скупштинског одбора бира Скупштина, на предлог председника 

КАССС-а. 

Чланови скупштинских одбора су председници академија струковних студија и 

директори високих школа струковних студија из одговарајућих образовно-научних, 

односно образовно-уметничких пољима. 

Председник скупштинског одбора за техничко-технолошко поље је др Боривоје 

Родић, проф. 

Председник скупштинског одбора за друштвено-хуманистичке науке је др Ђуро 

Ђуровић, проф. 

mailto:vslpu@vslpu.edu.rs
mailto:milivojcevic@gmail.com
mailto:luka.filipovic@bbs.edu.rs
mailto:vespecleposavic@gmail.com
mailto:vhsric@gmail.com
mailto:dragoljub.martinovic@viser.edu.rs
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Председник супштинског одбора за медицинске науке је др Анђелка Лазаревић, 

проф. 

Председник скупштинског одбора за уметност је др Мартин Ердеш, проф. 

 

 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАССС-а 

 

3.5. Регионални центри 

КАССС има Регионалне центре као своје организационе јединице. 

Регионални центри из става 1. овог члана обављају послове из надлежности КАССС-а, 

на територији за коју се формира, тј. на територији где постоје академије струковних 

студија и високе школе струковних студија. 

Председништво образује регионалне центре и уређује њихов рад. 

Финансирање регионалног центра врши се из буџета КАССС-а. 

Финансирање регионалног центра може преузети члан КАССС-а који има 

седиште у месту где је и седиште регионалног центра, о чему одлучују органи члана 

КАССС-а, на предлог Председништва КАССС-а.  

 

 

Регионални центри посебно се формирају за следећа подручја: 

1. Београдски регион - у чији састав улазе академије струковних студија и високе 

школе струковних студија на територији Града Београда; 

2. Регион Војводине - у чији састав улазе академије струковних студија и високе школе 

струковних студија на територији следећих управних округа и то: Западнобачког 

управног округа, Јужнобанатског управног округа, Јужнобачког управног округа, 

Севернобанатског управног округа, Севернобачког управног округа, Средњобанатског 

управног округа и Сремског управног округа; 

3. Западни регион - у чији састав улазе академије струковних студија и високе школе 

струковних студија на територији следећих управих округа и то: Златиборског 

управног округа, Колубарског управног округа и Мачванског управног округа; 

4. Источни регион - у чији састав улазе академије струковних студија и високе школе 

струковних студија на територији следећих управих округа и то: Борског управног 

округа, Браничевског управног округа, Зајечарског управног округа, Подунавског 

управног округа и Поморавског управног округа; 

5. Централни регион - у чији састав улазе академије струковних студија и високе 

школе струковних студија на територији следећих управих округа и то: Моравичког 

управног округа, Расинског управног округа, Рашког управног округа и Шумадијског 

управног округа;  

6. Јужни регион - у чији састав улазе академије струковних студија и високе школе 

струковних студија на територији следећих управих округа и то: Јабланичког управног 

округа, Нишавског управног округа, Пиротског управног округа, Пчињског управног 

округа и Топличког управног округа; 

7. Регион Косова и Метохије - у чији састав улазе академије струковних студија и 

високе школе струковних студија на територији следећих управих округа и то: 

Косовског управног округа, Косовско-митровачког управног округа, Косовско-

поморавског управног округа, Пећког управног округа и Призренског управног округа. 

Изузетно од става 1. овог члана, Регионални центри могу се формирати за два и 

више региона. 

Регионални центри формирају се на неодређено време. 
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Територије управних округа дефинишу се на основу акта надлежног државног 

органа. 

 

Регионални центар има координатора, који за свој рад одговара 

председнику КАССС-а и Председништву. 

Координатор Регионалног центра усклађује рад чланица КАССС-а на територији 

за коју се Регионални центар образује и прати примену директива и инструкција које су 

им издате; прати остваривање планова рада чланица КАССС-а на територији за коју се 

Регионални центар образује и стара се о условима за њихов  рад; сарађује са 

високошколским и студентским органима; врши друге послове које му повере органи 

КАССС-а. 

Координатора Регионалног центра поставља Председништво из реда 

предеседника академија струковних студија или директора високих школа струковних 

студија из одговарајућег региона.  

Координатор региона Војводина је др Бранко Савић, проф. 

Координатор Централног региона је др Мирослав Божовић, проф.  

Координатор Јужног региона је др Дејан Благојевић, проф. 

Координатор региона Косово и Метохија је мр Милорад Дурлевић.  

Координатор Западног региона је мр Весна Марковић. 

Координатор Источног региона је др Владан Ћулаковић, проф. 

Координатор региона Београд је др Александра Костић-Милановић, проф. 

 

 

 

 

4. ЈАВНОСТ РАДА КАССС-а  

 

Рад КАССС-а је јаван.  

Јавност рада остварује се путем:  

- присуства представника јавних медија седницама Скупштине;  

- саопштења, изјава и других обраћања председника;  

-објављивања саопштења, одлука, закључака и др. релевантних информација на сајту  

КАССС-а. 

 

  

5. ФИНАНСИРАЊЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА КАССС-а  

 

КАССС се финансира из буџета Републике Србије, из доприноса који плаћају 

академије струковних студија и високе школе струковних студија – чланови КАССС-а, 

из донација и других прихода.  

Износ доприноса из става 1. овог члана чланови КАССС-а утврђују одлуком 

Скупштине КАССС-а.  

Скупштина КАССС-а доноси годишњи финансијски план КАССС-а и усваја 

извештај о пословању и годишњи обрачун.  

Председник КАССС-а је наредбодавац за извршење финансијског плана.  

 

КАССС има стручну службу, којом руководи председник КАССС-а.  

Стручна служба обавља стручне и административне послове за потребе КАССС-

а.  
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 Део стручних, првенствено финансијских послова, може се поверити другим 

извршиоцима, под условима који се уређују уговором. 

 

 

 

 

 Директорка: проф. др Ружица Станковић, контакт телефон 027/373-849, e-mail: 

info@vpskp.edu.rs; r.stankovic@vpskp.edu.rs  

 

 

 

 

6. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ КАССС-а  

У Сектору за опште и правне послове се обављају стручни правни, управно-правни и 

административни послови. У оквиру овог сектора раде: 

  

 др Иван Мандић, генерални секретар 

 Маја Поповић - технички секретар, e-mail: popovicmaja24@gmail.com 

 Јелена Шаранчић - благајник-књижничар, e-mail: sarancicjelena@gmail.com 

 

 Све потребне информације везане за рад и активности КАССС-а могу се 

непосредно у седишту КАССС-а у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр 2, пети 

спрат, соба 568, Нови Београд, на e-mail: konferencija@vpskp.edu.rs као и на  Интернет 

адреси КАССС-а: www.kasss.rs 

 

 Радно време КАССС-а је од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 Све информације се могу добити на телефон бр. 011/311-3015.  

  

 Сајт КАССС-а је најважније средство информисања и даје следећа обавештења: 

 - Адресар Високих струковних школа; 

 - Обавештења о конкурсима за упис студената; 

 - Актуелне вести у вези са радом КАССС-а као и друге информације; 

 - Основни подаци о КАССС-у; 

 - Документа КАССС-а и записници са седница Скуптине КАССС-а; 

 - Линк на коме се може успоставити контакт и постављати питања; 

  

 

 

 На права и обавезе запослених у КАССС-у, плаћено одсуство, мировање радног 

односа као и престанак радног односа примењује се Закон о високом образовању, 

Статут КАССС-а и Закон о раду. 
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7. АДРЕСАР ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА 

 

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО 

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ 

1. Београдска пословна школа – висока школа струковних студија 

Директор: др Ђуро Ђуровић 

Е-маил: djuro.djurovic@bbs.edu.rs 

WEB: www.bbs.edu.rs 

Адреса: Краљице Марије 73 (27. Марта 149) 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3042-300 локал 304 

Факс: 011/2424-069 

Телефон секретара: 011/3042-300 локал 305 

Телефон студентске службе: 011/3042-300 локал 304 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3042-300 локал 311 

2. Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу 

Директор: др Слободан Јокић 

Е-маил: vespecleposavic@gmail.com 

WEB: www.ves-pec.edu.rs 

Адреса: 24. новембра б.б 

Град: 38218 Лепосавић 

Телефон: 028/83-351 028/83-780 

Факс: 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

3. Висока пословна школа струковних студија Блаце 

Директор: др Ружица Станковић 

Е-маил: info@vpskp.edu.rs 

WEB: www.vpskp.edu.rs 

Адреса: Краља Петра I бр. 1 

Град: 18420 Блаце 

Телефон: 027/371-377 

Факс: 027/373-849 

Телефон секретара: 027/371-377 

Телефон студентске службе: 027/371-377 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/371-377 
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4. Висока пословна школа струковних студија Ваљевo 

Директор: мр Весна Марковић 

Е-маил: info@vipos.edu.rs 

WEB: www.vipos.edu.rs 

Адреса: Вука Караџића 3а 

Град: 14000 Ваљево 

Телефон: 014/224-735 014/232-646 

Факс: 014/223-931 

Телефон секретара: 014/223-931 

Телефон студентске службе: 014/244-796 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 014/232-644 

5. Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

Директор: др Жика Стојановић 

Е-маил: mail@vpsle.edu.rs 

WEB: www.vpsle.edu.rs 

Адреса: Дурмиторска 19 

Град: 16000 Лесковац 

Телефон: 016/254-961 

Факс: 016/242-536 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

6. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад 

Директор: др Драгица Томић 

Е-маил: vpskola@uns.ac.rs 

WEB: www.vps.ns.ac.rs 

Адреса: Владимира Перића Валтера 4 

Град: 21000 Нови Сад 

Телефон: 021/485-4004 

Факс: 021/6350-367 

Телефон секретара: 021/485-4006 

Телефон студентске службе: 021/485-4030 021/485-4052 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/485-4027 

7. Висока туристичка школа струковних студија Нови Београд 

Директор: др Милан Скакун 

Е-маил: milans@visokaturisticka.edu.rs 

WEB: www.visokaturisticka.edu.rs 

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а) 

Град: 11070 Нови Београд 

Телефон: 011/2698-205 011/2670-379 

Факс: 011/2698-205 

Телефон секретара: 011/2698-222 локал 24 
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Телефон студентске службе: 011/2698-222 локал 13 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2698-222 локал 16 

8. Висока хотелијерска школа струковних студија Београд 

Директор: др Славољуб Вићић 

Е-маил: info@vhs.edu.rs 

WEB: www.vhs.edu.rs 

Адреса: Кнеза Вишеслава бр. 70 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2547-255 

Факс: 011/2547-884 

Телефон секретара: 011/3557-630 Светлана Радосављевић 

Телефон студентске службе: 011/2547-255 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2547-884 

9. Висока школа за васпитаче струковних студија  Алексинaц 

Директор: др Стојан Обрадовић 

Е-маил: vas.skola@medianis.net 

WEB: www.vsvaspitacka.edu.rs 

Адреса: Пиварска б.б. 

Град: 18220 Алексинац 

Телефон: 018/800-420 

Факс: 018/804-323 

Телефон секретара: 018/800-421 

Телефон студентске службе: 018/800-323 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/803-331 

10. Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане – Бујановац 

Директор: др Раде Стоиљковић 

Е-маил: vsovgb@open.telekom.rs 

WEB: www.vsov-gbr.edu.rs 

Адреса: Карађорђев трг бб 

Град: 17520 Бујановац 

Телефон: 017/653-692 

Факс: 017/653-692 

Телефон секретара: 017/653-692 

Телефон студентске службе: 017/650-056 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

11. Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 

Директор: мр Александар Васић 

Е-маил: info@vaspks.edu.rs 

WEB: www.vaspks.edu.rs 

Адреса: Ћирила и Методија 18 

Град: 37000 Крушевац 

Телефон: 037/420-760 
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Факс: 037/420-761 

Телефон секретара: 037/423-050 

Телефон студентске службе: 037/439-754 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-760 

12. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда 

Директор: др Тамара Грујић 

Е-маил: vsov@businter.net 

WEB: www.vaspitacka.edu.rs 

Адреса: Светосавска 57 

Град: 23300 Кикинда 

Телефон: 0230/439-250 

Факс: 0230/439-250 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 0230/22-423 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

13. Висока школа стуковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов” 

Вршац 

Директор: др Јелена Пртљага 

Е-маил: vsvasdirektor@hemo.net 

WEB: www.uskolavrsac.edu.rs 

Адреса: Омладински трг 1 

Град: 26300 Вршац 

Телефон: 013/833-420 

Факс: 013/832-517 

Телефон секретара: 013/832-517 

Телефон студентске службе: 013/831-628 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 013/823-680 

14. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад 

Директор: мр Јованка Улић 

Е-маил: vsovinfo@gmail.com 

WEB: www.vsov.edu.rs 

Адреса: Петра Драпшина 8 

Град: 21000 Нови Сад 

Телефон: 021/451-683 

Факс: 021/452-441 

Телефон секретара: 021/451-683 

Телефон студентске службе: 021/451-288 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/452-063 

15. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот 

Директор: др Данијела Видановић 

Е-маил: vspirot@open.telekom.rs 

WEB: www.pakadem.edu.rs 
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Адреса: Ћирила и Методија 29 

Град: 18300 Пирот 

Телефон: 010/345-237 

Факс: 010/345-237 

Телефон секретара: 010/313-710 

Телефон студентске службе: 010/345-253 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 010/313-711 

16. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска 

Митровица 

Директор: др Слађана Миленковић 

Е-маил: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs 

WEB: www.sm-vaspitac.edu.rs 

Адреса: Змај Јовина 29 

Град: 22000 Сремска Митровица 

Телефон: 022/621-864 

Факс: 022/621-864 

Телефон секретара: 022/621-864 

Телефон студентске службе: 022/621-864 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 022/622-231 

17. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Суботица 

Директор: доц. др Веселин Бунчић 

Е-маил: vsovsu@gmail.com 

WEB: www.vsovsu.rs 

Адреса: Банијска 67 

Град: 24000 Суботица 

Телефон: 024/547-870 

Факс: 024/547-870 

Телефон секретара: 024/547-870 

Телефон студентске службе: 024/547-870 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/547-860 

18. Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац 

Директор: др Светлана Карић 

Е-маил: vivasabac@ptt.rs 

WEB: www.vivasabac.edu.rs 

Адреса: Добропољска 6 

Град: 15000 Шабац 

Телефон: 015/342-171 015/342-172 

Факс: 015/342-171 015/342-172 

Телефон секретара: 015/342-171 015/342-172 

Телефон студентске службе: 015/342-173 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/342-171 015/342-172 
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ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока пословна школа струковних студија Чaчак 

Директор: др Саво Радоњић 

Е-маил: arhiva@vpscacak.edu.rs 

WEB: www.vpscacak.edu.rs 

Адреса: Градски парк бр. 2 

Град: 11080 Земун 

Телефон: 069/333-5025 

Факс: 032/311-351 

Телефон секретара: Драгана Соврлић 063/1027-100 

Телефон студентске службе: Урош Пушковић 063/1023-162 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: Дара Нисић 063/1021-828 

2. Висока струковна школа за предузетништво Београд 

Директор: др Владимир Маринковић 

Е-маил: office@vssp.edu.rs 

WEB: www.vssp.edu.rs 

Адреса: Карађорђева 71 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3282-870 011/3282-815 

Факс: 011/3282-362 

Телефон секретара: 011/3282-870 

Телефон студентске службе: 011/3282-815 011/3282-870 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3282-362 

3. Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу Београд 

Директор: др Драган Колев 

Е-маил: info@elitcollege.edu.rs 

WEB: www.elitcollege.edu.rs 

Адреса: Палмира Тољатија 5 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2673-721 

Факс: 011/2673-721 

Телефон секретара: 011/3193-485 

Телефон студентске службе: 011/2673-721 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3193-485 

4. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш 

Директор: др Радан Лакићевић 

Е-маил: kibnis@open.telekom.rs 

WEB: https://www.facebook.com/KiB.Nis 

Адреса: Београдска 1 

Град: 18000 Ниш 

Телефон: 018/297-223 018/209-500 

Факс: 018/209-509 

https://www.facebook.com/KiB.Nis
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Телефон секретара: 018/297-223 

Телефон студентске службе: 018/209-500 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/292-180 

5. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације 

Сремски Карловци 

Директор: мр Драган Јањушић 

Е-маил: info@mpk.edu.rs 

WEB: www.mpk.edu.rs 

Адреса: Митрополита Стратимировића 110 

Град: 21205 Сремски Карловци 

Телефон: 021/881-862 

Факс: 021/882-892 

Телефон секретара: 021/881-862 

Телефон студентске службе: 021/881-862 021/270-0022 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/881-862 

6. Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају – Ниш 

Директор: др Андон Констадиновић 

Е-маил: vssms@vssms.edu.rs 

WEB: www.vssms.edu.rs 

Адреса: Вишеградска 33 

Град: 18000 Ниш 

Телефон: 018/238-288 063/8962-962 

Факс: 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 018/238288 Миладин Тасић 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

7. Висока пословна школа струковних студија “Проф. др Радомир Бојковић” 

Крушевац 

Директор: мр Ђорђе Минков 

Е-маил: indmanager@gmail.com 

WEB: www.indmanager.edu.rs 

Адреса: Косанчићева 4 

Град: 37000 Крушевац 

Телефон: 037/420-230 037/420-231 

Факс: 037/420-231 

Телефон секретара: 037/420-231 

Телефон студентске службе: 037/427-279 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-230 

8. Висока школа струковних студија за економију и управу Београд 

Директор: др Слободан Словић 

Е-маил: office@rafin.edu.rs 

WEB: www.rafin.edu.rs 
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Адреса: Имотска 1 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2462-623 

Факс: 011/3098-198 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

9. Висока школа струковних студија “Спортска академија” Београд 

Директор: др Александар Лукман 

Е-маил: spak@sbb.rs 

WEB: www.sportsacademy.edu.rs 

Адреса: Вјекослава Ковача 11 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2414-901 

Факс: 011/2414-901 011/2401-486 

Телефон секретара: 011/2401-485 011/2414-901 Јелена Перишић 

Телефон студентске службе: 011/2401-486 Тамара Пајић Леонора Обрадовић 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2415-766 Петровић Радомир 

АКАДЕМИЈЕ 

1. Висока школа – академија фудбала Београд 

Директор: проф. др Стефан Илић 

Е-маил: akaf@scnet.rs 

WEB: www.akademijafudbala.com 

Адреса: Делиградска 27/III 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 

Факс: 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

2. Академија за националну безбедност Београд 

Директор: др Драган Симеуновић 

Е-маил: akademija@bia.gov.rs 

WEB: 

Адреса: Краљице Ане бб 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 

Факс: 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 
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ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО 

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока грађевинско – геодетска школа струковних студија Београд 

Директор: др Александра Костић-Милановић 

Е-маил: vggs@sezampro.rs 

WEB: www.vggs.rs 

Адреса: Хајдук Станкова бр.2 

Град: 11050 Београд 

Телефон: 011/3086-243 

Факс: 011/2422-178 

Телефон секретара: 011/2422-178 

Телефон студентске службе: 011/2402-786 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2422-178 

2. Висока железничка школа струковних студија Београд 

Директор: др Радисав Вукадиновић 

Е-маил: office@vzs.edu.rs 

WEB: www.vzs.edu.rs 

Адреса: Здравка Челара 14 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3292-517 011/2768-095 

Факс: 011/3292-517 

Телефон секретара: 011/3292-517 LOKAL 105 

Телефон студентске службе: 011/3292-517 LOKAL 109, 110 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3292-517 LOKAL 106 

3. Висока инжењерска школа струковних студија – техникум таурунум Земун 

Директор: др Слободан Ристић 

Е-маил:info@tehnikum.edu.rs 

WEB: www.tehnikum.edu.rs 

Адреса: Улица Наде Димић 4, Земун 

Град: 11080 Земун 

Телефон: 011/2619-673; 011/2611-081 

Факс: 011/2198-301 

Телефон секретара: 011/2619-673 

Телефон студентске службе: 011/2618-242 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2619-673 

4. Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац 

Директор: др Вера Милошевић 

Е-маил: vpssa@ptt.rs 

WEB: www.vpssa.edu.rs 

Адреса: Војводе Путника 56 

Град: 15000 Шабац 
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Телефон: 015/344-580 

Факс: 015/344-578 

Телефон секретара: 015/344-998 

Телефон студентске службе: 015/344-580 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/344-580 

5. Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија Прокупље 

Директор: др Саша Петровић 

Е-маил: vpps@beotel.rs 

WEB: www.vpps.edu.rs 

Адреса: Ћирила и Методија бр. 1 

Град: 18400 Прокупље 

Телефон: 027/324-311 

Факс: 027/324-311 

Телефон секретара: 027/324-311 локал 104 

Телефон студентске службе: 027/324-878 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 027/324-311 локал 105 

6. Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице 

Директор: др Милош Јовановић 

Е-маил: skola@vpts.edu.rs 

WEB: www.vpts.edu.rs 

Адреса: Трг Светога Саве 34 

Град: 31000 Ужице 

Телефон: 031/512-013 

Факс: 031/512-013 

Телефон секретара: 031/512-789 локал 119 

Телефон студентске службе: 031/512-789 локал 118 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 031/531-385 локал 117 (шеф 

рачуноводства) и 128 (обрачунски радник) 

7. Висока струковна школа за текстил Лесковац 

Директор: др Небојша Ристић 

Е-маил: vsstle@open.telekom.rs 

WEB: www.vsstle.edu.rs 

Адреса: Вилема Пушмана 17 

Град: 16000 Лесковац 

Телефон: 016/242-569 

Факс: 016/233-911 

Телефон секретара: 016/233-911 

Телефон студентске службе: 016/233-911 локал 14 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 016/233-911 локал 15 

8. Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд 

Директор: др Горан Савановић 

Е-маил: vtts@eunet.rs 
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WEB: www.vtts.edu.rs 

Адреса: Старине Новака 24 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3234-002 

Факс: 011/3234-002 

Телефон секретара: 011/3234-002 

Телефон студентске службе: 011/3233-694 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

9. Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник 

Директор: мр Драган Трифуновић 

Е-маил: vtms_ts@ptt.rs 

WEB: www.vtms-ts.edu.rs 

Адреса: Радоја Крстића 19 

Град: 37240 Трстеник 

Телефон: 037/714-121 

Факс: 037/714-121 

Телефон секретара: 037/714-121 

Телефон студентске службе: 037/714-121 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/711-479 

10. Висока техничка школа струковних студија Звечан 

Директор: др Милан Мишић 

Е-маил: vtsssz@vts-zvecan.edu.rs 

WEB: www.vts-zvecan.edu.rs 

Адреса: Нушићева бр. 6 

Град: 38227 Звечан 

Телефон: 028/664-079 

Факс: 028/664-079 

Телефон секретара: 028/664-179 

Телефон студентске службе: 028/664-179 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 028/664-179 

11. Висока техничка школа струковних студија Зрењанин 

Директор:др Смиљана Мирков 

Е-маил: office@vts-zr.edu.rs 

WEB: www.vts-zr.edu.rs 

Адреса: Ђорђа Стратимировића 23 

Град: 23000 Зрењанин 

Телефон: 023/565-896 

Факс: 023/565-896 

Телефон секретара: 023/565-896 

Телефон студентске службе: 023/562-389 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 023/565-005 
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12. Висока техничка школа струковних студија Крагујевац 

Директор: др Мирослав Божовић 

Е-маил: office@vts.edu.rs 

WEB: www.vts.edu.rs 

Адреса: Косовска 8 

Град: 34000 Крагујевац 

Телефон: 034/381-418 

Факс: 034/335-213 

Телефон секретара:034/381-418 034/300-990 

Телефон студентске службе: 034/381-418 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/381-418 

13. Висока техничка школа струковних студија Ниш 

Директор: др Дејан Благојевић 

Е-маил: info@vtsnis.edu.rs 

WEB: www.vtsnis.edu.rs 

Адреса: Александра Медведева 20 

Град: 18000 Ниш 

Телефон: 018/588-211 

Факс: 018/588-210 

Телефон секретара: 018/588-210 

Телефон студентске службе: 018/588-039 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 018/588-211 

14. Висока техничка школа струковних студија Нови Београд 

Директор: др Душан Шотра 

Е-маил: info@visokatehnicka.edu.rs 

WEB: www.visokatehnicka.edu.rs 

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 152а (бивши Булевар АВНОЈ-а) 

Град: 11070 Нови Београд 

Телефон: 011/3193-641 

Факс: 011/2671-500 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

15. Висока техничка школа струковних студија Нови Сад 

Директор: др Бранко Савић 

Е-маил: skola@vtsns.edu.rs 

WEB: www.vtsns.edu.rs 

Адреса: Школска 1 

Град: 21000 Нови Сад 

Телефон: 021/4892-500 

Факс: 021/4892-515 

Телефон секретара:021/4892-507 
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Телефон студентске службе: 021/4892-507 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/4892-508 

16. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац 

Директор: др Владан Ђулаковић 

Е-маил: visa_po@ptt.rs 

WEB: www.vts-pozarevac.edu.rs 

Адреса: Немањина 2 

Град: 12000 Пожаревац 

Телефон: 012/530-987 

Факс: 012/531-667 

Телефон секретара:012/531-667 

Телефон студентске службе: 012/531-668 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 012/531-667 локал 17 

17. Висока техничка школа струковних студија Суботица 

Директор: др Ева Патаки 

Е-маил: office@vts.su.ac.rs 

WEB: www.vts.su.ac.rs 

Адреса: Марка Орешковића 16 

Град: 24000 Суботица 

Телефон: 024/655-201 

Факс: 024/655-255 

Телефон секретара:024/655-239 024/655-208 

Телефон студентске службе: 024/655-229 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/655-238 

18. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим 

седиштем у Лепосавићу 

Директор: мр Милорад Дурлевић 

Е-маил: vts@uros.sezampro.rs 

WEB: www.vtsurosevac.com 

Адреса: 24.новембра б.б. 

Град: 38218 Лепосавић 

Телефон: 028/84-106 

Факс: 028/84-106 

Телефон секретара: Милорад Ристић 

Телефон студентске службе: 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 

19. Висока школа техничких струковних студија Чачак 

Директор: др Дојчило Сретеновић 

Е-маил: office@vstss.com 

WEB: www.visokaskolacacak.edu.rs 

Адреса: Светог Саве 65 

Град: 32000 Чачак 
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Телефон: 032/302-782 032/222-321 

Факс: 032/222-321 

Телефон секретара:032/302-755 маил секретара gordana.маric@vstss.cом 

Телефон студентске службе: 032/302-790 маил studentska@vstss.cом 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 032/302-791 маил 

racunovodstvo@vstss.cом 

20. Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац 

Директор: др Ђорђе Михаиловић 

Е-маил: info@vtsar.edu.rs 

WEB: www.vtsar.edu.rs 

Адреса: Јосифа Панчића бр.11 

Град: 34300 Аранђеловац 

Телефон: 034/6712-264 

Факс:034/6711-755 

Телефон секретара:034/6712-264 

Телефон студентске службе: 034/6712-264 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 034/6712-264 

О Школи: http://www.vtsar.edu.rs/sr/English.html 

21. Висока технолошка школа струковних студија Шабац 

Директор: др Светислав Лазарев 

Е-маил: vtssa@ptt.rs 

WEB: www.vtssa.edu.rs 

Адреса: Хајдук Вељкова 10 

Град: 15000 Шабац 

Телефон: 015/352-759 

Факс: 015/352-729 

Телефон секретара:015/352-729 

Телефон студентске службе: 015/352-728 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 015/352-729 

22. Висока хемијско-технолошка школа струковних студија Крушевац 

Директор: др Драган Николић 

Е-маил: visahemijska@ptt.rs 

WEB: www.vhts.edu.rs 

Адреса: Косанчићева 36 

Град: 37000 Крушевац 

Телефон: 037/427-603 

Факс: 037/427-603 локал 26 

Телефон секретара:037/427-603 

Телефон студентске службе: 037/429-471 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/427-603 локал 24 

http://www.vtsar.edu.rs/sr/English.html
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23. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд 

Директор: др Драгољуб Мартиновић 

Е-маил: dragoljub.martinovic@viser.edu.rs 

WEB: www.viser.edu.rs 

Адреса: Војводе Степе бр. 283. 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2471-099 

Факс: 011/2471-099 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 011/3970-429 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2466-015 

O школи: http://www.viser.edu.rs/index.php?lang=EN 

24. Висока школа примењених струковних студија Врање 

Директор: др Светлана Трајковић 

Е-маил: info@visokaskola.edu.rs 

WEB: www.visokaskola.edu.rs 

Адреса: Филипа Филиповића 20 

Град: 17500 Врање 

Телефон: 017/421-859 

Телефон и факс директора школе: 017/404-661 

Телефон секретара: 017/421-859 локал 104 

Телефон студентске службе: 017/421-859 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 017/404-660 

25. Висока школа струковних студија – београдска политехника 

Директор: др Живко Стјеља 

Е-маил: info@politehnika.edu.rs 

WEB: www.politehnika.edu.rs 

Адреса: Бранкова 17 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/2633-127 

Факс: 011/2632-341 

Телефон секретара:011/2633-127 

Телефон студентске службе: 011/2411-630 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2633-127 

26. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе 

технологије Београд 

Директор: др Александар Сугарис 

Е-маил: info@ict.edu.rs 

WEB: www.ict.edu.rs 

Адреса: Здравка Челара 16 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3290-828 

http://www.viser.edu.rs/index.php?lang=EN
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Факс: 011/3290-650 

Телефон секретара: 011/3290-531 

Телефон студентске службе: 011/3290-828 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2080-154 

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока школа струковних студија за информационе технологије Земун 

Директор: др Валентин Кулето 

Е-маил: office@its.edu.rs 

WEB: www.its.edu.rs 

Адреса: Цара Душана 34 

Град: 11080 Земун 

Телефон: 011/3168-223 

Факс: 011/3168-223 

Телефон секретара: 011/2096-777 

Телефон студентске службе: 011/2096-773 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2096-777 

МЕДИЦИНА 

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока медицинска школа школа струковних студија Ћуприја 

Директор: проф. др Татјана Симовић 

Е-маил: ljiljana.milovic@vmscuprija.edu.rs 

WEB: www.vmscuprija.edu.rs 

Адреса: Булевар Војске ББ 

Град: 35230 Ћуприја 

Телефон: 035/401-140 

Факс: 035/401-130 035/401-163 

Телефон секретара: 

Телефон студентске службе: 035/401-164 035/401-165, 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 035/401-163 

2. Висока здравствена школа струковних студија у Београду 

Директор: проф. др сци. мед. Анђелка Лазаревић 

Е-маил: lazarevic.andjelka@gmail.com 

WEB: www.vzsbeograd.edu.rs 

Адреса: Цара Душана 254 

Град: 11080 Земун 

Телефон: 011/2105-727 

Факс: 011/2100-535 

Телефон секретара: 011/3076-985 Рада Војиновић 

Телефон студентске службе: 011/2618-120 011/2618-024 локал 113 Меланија Цвијовић 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2100-535 Виолета Ђокић 
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ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић” 

Београд 

Директор: др Гордана Арсић-Комљеновић 

Е-маил: office@vmsmmilankovic.edu.rs 

WEB: www.vmsmmilankovic.edu.rs 

Адреса: Црнотравска 27 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/3530-611 

Факс: 011/3530-642 

Телефон секретара: 011/3530-661 

Телефон студентске службе: 011/3530-603 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3530-623 011/3530-655 

2. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд 

Директор: др Миладин Радисављевић 

Е-маил: skola@vss.edu.rs 

WEB: www.vss.edu.rs 

Адреса: Тоше Јовановића 11 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/7550-051 

Факс: 011/7550-051 

Телефон секретара: 011/7546-342 

Телефон студентске службе: 011/7550-162 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7546-342 

3. Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“ – Београд 

Директор: др Татјана Маринковић 

Е-маил: skola@vzsvisan.com 

WEB: www.vzsvisan.com 

Адреса: Тошин Бунар 7а 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/307-6470 

Факс: 011/307-6473 

Телефон секретара: 011/307-6470 

Телефон студентске службе: 011/307-6470 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/307-6470 

УМЕТНОСТ 

ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ 

1. Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд 

Директор: мр Мартин Ердеш 

Е-маил: vslpu@vslpu.edu.rs 

WEB: www.vslpu.edu.rs 
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Адреса: Панте Срећковића 2 

Град: 11000 Београд 

Телефон: 011/7291-196 

Факс: 011/7291-943 

Телефон секретара: 011/7291-941 Јовица Симић 

Телефон студентске службе: 011/7291-196 011/7291-707 

Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7291-196 

Телефон директора: 011/7291-945 011/7291-158 

  

8. ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ 

1. др Ружица Станковић, проф. – председник 

2. др Боривоје Родић, проф. – потпредседник – председник скупштинског Одбора 

за техничко-технолошке науке 

3. др Миладин Радисављевић, проф. – потпредседник – приватне школе 

4. др Бранко Савић, проф. – координатор региона Војводина 

5. др Мирослав Божовић, проф. – координатор централног региона 

6. др Дејан Благојевић, проф. – координатор јужног региона 

7. мр Милорад Дурлевић, проф. – координатор региона Косово и Метохија 

8. мр Весна Марковић, проф. – координатор западног региона 

9. др Владан Ђулаковић, проф – координатор источног региона 

10. др Александра Костић-Милановић, проф. – координатор региона Београд 

11. др Ђуро Ђуровић, проф. – председник скупштинског Одбора за друштвено-

хуманистичке науке 

12. др Анђелка Лазаревић, проф. – председник скупштинског Одбора за медицинске 

науке 

13. мр Мартин Ердеш, проф. – председник скупштинског Одбора за уметност 

14. др Мирољуб Миливојчевић, проф. 

15. др Лука Филиповић, проф. 

16. др Слободан Јокић, проф. 

17. др Славољуб Вићић, проф. 

18. др Драгољуб Мартиновић, проф. 

 

 ЧЛАНОВИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

1. др Мирољуб Миливојчевић, проф. – генерални секретар Националног савета за 

високо образовање 

2. др Лука Филиповић, проф. 

3. др Слободан Јокић, проф. 
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БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Радно место 
Број 

запослених 

Заснивање 

радног 

односа на 

неодређено 

радно време 

Заснивање 

радног 

односа на 

одређено 

радно време 

Укупно 

Технички секретар 1 1 - 1 

Благајник-књижничар 1 1 - 1 

     

     

 

 

 

 9. Опис функција председника 

  

  КАССС заступа и представља председник проф. др Ружица Станковић. 

Председник је руководилац и орган пословођења КАССС-а. Функција председника је 

утврђена Законом о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/05, 100/07, 

97/08, 44/10, 93/12), а надлежност Статутом КАССС-а, као и Законом о раду ("Службени 

гласник РС"бр. 24/08 и 61/05) и другим прописима. 

   

 

 10. Правила у вези са јавношћу рада  

   

  Рад КАССС-а је јаван. Јавност рада КАССС-а уређена је Статутом КАССС-а. 

КАССС извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног 

информисања, оглашавањем на интернет страници КАССС-а, на огласним таблама и сл. 

Статутом КАССС-а је утврђено шта се сматра пословном тајном и када се подаци не 

могу саопштавати. Подаци од значаја за јавност рада КАССС-а су: 

  - Адреса КАССС-а: Седиште КАССС-а је у Београду, ул. Булевар 

Михајла Пупина бр 2, пети спрат, соба 568, Нови Београд   

Матични број КАССС-а, према јединственом регистру је: 17837214  

 

 Порески идентификациони број (ПИБ) КАССС-а је: 107464858  

  

  

  

 Адреса електронске поште: konferencija@vpskp.edu.rs 

 Радно време КАССС-а је од 07:30 до 15:30 часова. 

  

 Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи информатор је др 

Ружица Станковић, председник КАССС-а.    

 

  - Интернет адреса: www.kasss.rs 

  - Телефон централе КАССС-а: 011/311-3015; Fax: 011/214-1248; 

  - Матични број КАССС-а, према јединственом регистру је: 17837214 
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  - Порески идентификациони број (ПИБ) КАССС-а је: 107464858 

 

  - Генерални Секретар КАССС-а је др Иван Мандић; Тел: 011/311-3015;  

e-mail:konferencija@vpskp.edu.rs 

 - Маја Поповић - технички секретар, e-mail: popovicmaja24@gmail.com 

 - Јелена Шаранчић - благајник-књижничар, e-mail: sarancicjelena@gmail.com 

 

 

  У просторијама КАССС-а је дозвољено аудио и видео снимање уз претходну 

најаву и договор са лицима за односе са јавнoшћу. 

  Не издају се посебне акредитације за новинаре приликом прављења прилога. 

   

 

 

 

11. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  

 

  КАССС поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу 

следећих закона: 

  - Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/05, 100/07, 97/08, 

44/10, 93/12) 

  - Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ("Службени гласник РС" 

бр. 72/09) 

  - Закон о библиотечкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 34/94 и 101/05). 

  КАССС поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у следећем 

поглављу Навођење прописа 

 

 

12. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  

 

  У прилогу следи листа прописа које КАССС примењеује у свом раду 

 

 

12.1. Акти Републике Србије 

 

  - Устав РС ("Службени гласник РС" бр. 98/06); 

  - Закон о јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 

и 83/05), подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби;  

  - Закон о високом образовању ("Службени гласник РС "бр. 76/05, 97/08 и 

100/07); 

  - Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ("Службени гласник РС" 

бр. 72/09); 

  - Закон о библиотечкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 34/94 и 101/05); 

  - Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС" бр. 101/07);  
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  - Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 33/97, 31/01, 

30/10); 

  - Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 

("Службени гласник РС" бр. 36/09); 

  - Закон о употреби језика и писма ("Службени гласник РС" бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94, 101/05 и 30/10); 

  - Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78); 

  - Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09); 

  - Закон о државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени 

гласник РС" бр. 43/01, 101/07); 

  - Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС" бр. 104/09); 

  - Закон о зрдавственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 

99/10); 

  - Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом ("Службени гласник РС" бр. 36/09); 

  - Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/05);   

  - Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС" бр. 36/10); 

  - Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени 

гласник РС" бр. 30/10; 

  - Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр. 

34/03, 64/04, 85/05, 101/05, Закон о ПИО 5/09, 107/09, 101/10); 

  - Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05 и 109/05); 

  - Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09); 

  - Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник 

РС" бр. 34/01, 62/06; 

  - Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама ("Службени гласник РС" бр. 44/01, 15/02, 30/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 

130/03, 67/04, 120/04, 5705, 26705, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 

106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 

108/08, 113/08, 79/09, 25/10); 

  - Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" бр. 22/09); 

  - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени 

гласник РС" бр. 54/07, 104/09, 36/10); 

  - Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08); 

  - Закон о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 101/10); 

  - Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10);  

  - Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 

53/95, 3/96, 32/97, 101/05); 

  - Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 125/03 и 

12/06); 

  - Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник РС" бр. 

97/08, 53/10); 

  - Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС" бр. 

18/10); 

  - Општи колективни уговори ("Службени гласник РС" бр. 50/08 и 104/08); 

  - Посебни колективни уговор за високо образовање  ("Службени гласник РС" бр. 

12/09); 

  - Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа 

("Службени гласник РС" бр. 40/09); 
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  - Правилник о регистру високошколских установа , студијских програма , 

наставника, сарадника и осталих запослених ("Службени гласник РС" бр. 21/06); 

  - Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска 

установа ("Службени гласник РС" бр. 21/06); 

  - Правилник о садржају дозволе за рад ("Службени гласник РС" бр. 21/06); 

  - Правилник о стандардима и поступку за спољашну проверу квалитета 

високошколске установе ("Службени гласник РС" бр. 106/06); 

  - Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа ("Службени гласник РС" бр. 106); 

  - Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа  и студијских програма ("Службени гласник РС" бр. 106/06); 

  - Препоруке Националног савета о битним условима за избор у звање 

наставника, Национални савет за високо образовање, 4. мај 2007. ("Службени гласник 

РС" бр. 30/07; 

  - Правилник о листи стручних, академских и научних назива ("Службени 

гласник РС" бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10). 

  - Правилник о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или 

ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом 

спровођењу ("Службени гласник РС бр. 104/09)    

 

 

13. УСЛУГЕ КОЈЕ КАССС ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

  

 Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена је на 

основама Закона о високом образовањуради координирања рада, утврђивања 

заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених 

законом. Конференцију академија струковних студија чине акредитоване академије 

струковних студија и високе школе струковних студија. 

 КАССС је недобитна организација са својством правног лица. 

 Чланови КАССС-а су акредитоване академије струковних студија и високе 

школе струковних студија чији је оснивач република Србија, као и остале академије и 

високе школе струковних студија чији оснивач није Република Србија које на дан 

оснивања КАССС имају дозволу за рад издату на основу закона.  

 . 

 Конференција академија струковних студија Србије подстиче, успоставља и 

развија сарадњу са образовно-научним институцијама и организацијама у земљи и 

иностранству у циљу размене искуства, унапређења квалитета рада и организовања 

заједничких облика деловања  у области образовања, научно-стручних истраживања, 

научно-стручног усавршавања.   

 Ради обављања наведених задатака КАССС успоставља непосредне контакте са 

иностраним образовним институцијама и организацијама, закључује протоколе, 

односно уговоре о сарадњи, организује међународне скупове и учествује у раду таквих 

скупова у земљи и иностранству.  

 

ДЕЛАТНОСТИ  КАССС-а  

 

 КАССС ЈЕ Решењем Привредноог суда у Београду бр. Fi 44/2012 дефинисана 

као правно лице које има право да у правном промету закључује уговоре и предузима 
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друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности. У 

класификацији  

 

 - 8542 Остале високо-школске установе високог образовања. 

 

 КАССС обавља делатности: 

  

 - разматра питања од заједничког интереса за унапређивање наставно-стручне, 

односно наставно-уметничке делатности на струковним студијама;  

 - усаглашава ставове и координира активности академија струковних студија и 

високих школа струковних студија, посебно у области уписне политике; 

 - даје мишљење Националном савету за високо образовање о стандардима за 

оцену квалитета образовног, истраживачког, уметничког и стручног рада 

 - предлаже Националном савету за високо образовање листу стручних назива из 

одговарајућих области и скраћеница тих назива 

 - предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја академија 

струковних студија , високих школа струковних студија и стандарда студената 

 - разматра и друга питања од заједничког интереса за академије струковних 

студија и високе школе струковних студија, у складу са Законом о високом образовању. 
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Конференција академија  

струковних студија Србије 

26.02.2014 

број: 38/14 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

 Пословну 2013.годину Конференција академија струковних студија Србије 

завршила је позитивно. Активности КАССС-а спроведене су у потпуности и обавезе 

измирене.  

Финансирање КАСС-а врши се из два извора средстава: 

 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

- Сопствени приходи (чланарине). 

            -    Темпус Пројекат 

У току 2013.године остварени су приходи од: 

 

- Министарство просвете, науке и  

технолошког развоја    1.000.000,00динара,  

- Приходи од чланарина    3.220.450,00динара 

- Темпус пројекат       811.356,00динара 

- Приход из претходне године                   2.039.643,00динара 

 

УКУПНО:                                                7.071.449,00                                      

  

 

 

  

 Расходи у 2013.години 

 

- Трошкови бруто зарада запослених 2.887.952,00 динара 

- Материјални трошкови и опрема  2.876.526,00динара 

  

УКУПНО:      5.764.478,00  

 

 

На основу приказаних прихода и расхода Конференција академија струковних 

студија Србије пословање 2013.године остварила је позитивно са суфицитом од  

1.306.971,00 динара. 

 

 

У Београду     Одговорно лице за 

Дана 27.02.2014.године   састављање финансијског извештаја: 

 

_______________________________ 

мр Небојша Митић 
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Спецификација трошкова: 

 

 

конто назив износ 

411111 Плате, додаци и накнаде стално запослених 889.004,00 

411131 Плате привремено запослених  924.000,00 

412001 Трошкови доприноса на зараде 219.498,50 

412111 Допринос за ПИО 152.277,50 

412112 Допринос за ПИО  284.609,00 

412211 Допринос за здравствено осигурање   79.222,00 

412311 Допринос за незапосленост     9.302,00 

416133 Трошкови спонзорства  100.000,00 

421111 Трошкови платног промета   36.309,62 

421411 Трошкови телефона   34.907,00 

422111 Трошкови дневница - Пројекат 171.745,00 

422121 Трошкови превоза на служ. пут у земљи   90.095,00  

4221211 Трошкови превоза на служ. пут у земљи Пројекат 368.903,00 

422131 Трошкови смештаја на сл. путу у земљи Пројекат   43.590,00 

422211 Трошкови дневница за служ пут у иностранство 174.226,00 

422221 Трошкови превоза за служ. пут у иностранство 364.203,00 

422231 Трошкови смештаја на служ. пут у иностранство 158.801,15 

422321 Трошкови путовања у оквиру редовног рада маркице   75.716,00 

423191 Остале админ услуге ауторски хонорари Пројекат 395.032,00 

423322 Котизација за стручна саветовања   25.767,84 

423399 Остали издаци за стручно образовање чланарина  181.911,00 

423711 Репрезентација 224.686,00 

425222 Рачунарска опрема 149.000,00 

426111 Канцеларијски материјал   47.542,00 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених    45.000,00 

431311 Амортизација опреме   83.398,00 

482111 Порез на зараде 104.185,00 

482112 Порез на зараде 225.854,00 

482122 Порез на ауторске хонораре   21.948,00 

512221 Рачунарска опрема   83.745,00 

 УКУПНО 5.764.477,61 
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КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ 

Број 174/13 

Дана 27.12.2013. године 

Бул. Михаила Пупина бр. 2 

Београд 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

Приходи: 

 

- из буџета Републике Србије   1.000.000 

- приходи од чланарина                                           3.500.000 

 

                                                                 УКУПНО: 4.500.000 

 

 

 

Расходи: 

 

- трошкови чланарине EURASHE        185.000 

- трошкови телефона, интернета, 

комуникације            50.000 

- трошкови службеног  

путовања у земљи         200.000 

- трошкови службеног путовања  

у иностранство (међународна сарадња)      450.000 

- трошкови бруто зарада      2.800.000 

- трошкови канцеларијског материјала        50.000 

- трошкови репрезентације        100.000 

- трошкови котизација        300.000 

 

 УКУПНО:                                                       4.135.000 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

 

 

др Ружица Станковић,професор 
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14.  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 Јавних набавки није било. 

 

 

15. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА  

 

Информације настале у раду и у вези са радом КАССС-а се чувају у папирној 

форми и налазе се у архиви КАССС-а. На Интернет презентацији КАССС-а се 

објављују информације које су настале у раду или у вези са радом, активностима 

КАССС-а, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Они на 

сајту остају док траје њихова примена или актуелност, а после тога се архивирају у бази 

података сајта КАССС-а и по потреби се користе. Сајт КАССС-а редовно одржава и 

ажурира ИТ служба КАССС-а. Рачунари на којима се налазе информације у 

електронској форми се чувају уз примену одговарајућих мера заштите. У оквиру архиве 

подаци се чувају унутар просторија, у обезбеђеним орманима у регистраторима. 

Рачунари су заштићени од вируса, врши се сигурносно снимање података које одржава 

ИТ служба, испуњени су услови за обезбеђено чување носача информација. 

  

 

16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ  

 

КАССС поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се 

односе на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза. Информације типа 

увида записнике са седница, одлуке, жалбе, закључени уговори, дописи, примљена 

електронска пошта, документација о извршеним плаћањима, документа запослених, 

документација о спроведеним конкурсима, службене белешке. 

  

17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ 

ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП  

 

Информације којима КАССС располаже, а које су настале у раду или у вези са 

радом, КАССС ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ), осим када су се, према овом закону, према Закону о 

заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08) и Закону о тајности 

података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење или 

ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. Приступ се 

омогућава без ограничења, осим када је приступ информацијама ускраћен ако су 

информације објављене на веб презентацији КАССС-а и то на основу члана 10. став 1. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује да 

„орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и 

доступна у земљи или на интернету“. Такође, приступ информацијама биће ускраћен 

ако се тражи приступ подацима о бројевима текућих рачуна запослених и то на основу 
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члана 14. наведеног закона који прописује: „орган власти неће тражиоцу омогућити 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио 

право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена 

информација лично односи“. КАССС ће ускратити давање података који су пословна 

тајна, због чијег би саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле 

наступити штетне последице по интерес и углед КАССС-а. У обавештењу и у решењу о 

одбијању захтева тражиоцу информације биће образложени разлози за евентуално 

ускраћивање приступа информацијама. 

 

 

18. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУПА 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Конференције академија 

струковних студија Србије, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу 

са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја. Захтев се 

подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева непосредно у просторијама 

КАССС-а, на адреси у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр 2, пети спрат, соба 

568, Нови Београд. КАССС је дужна да омогући приступ информацијама и на основу 

усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев 

примењују рокови као да је поднет писмено. Захтев мора да садржи: назив и адресу 

КАССС-а, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса и евентуално други 

подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи и начин 

достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи наведене податке, односно 

ако захтев није уредан, овлашћено лице КАССС-а дужно је да, без надокнаде, поучи 

тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о 

допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 

15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су такви да се по захтеву не 

може поступити КАССС ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. У 

прилогу је дат образац за подношење захтева. КАССС ће размотрити и захтев који није 

сачињен на том обрасцу. У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, КАССС је дужан да без одлагања, а најкасније у року 

од 15 дана од дана пријема захтева тражиоца обавести: о поседовању информације, 

стави му на увид документ који садржи информацију и изда му или упути копију тог 

документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања КАССС-а.  

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да 

је од знажаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или 

заштиту здравља становништва и животне средине, КАССС ће поступити по захтеву 

најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако КАССС није у могућности, из 

оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, о 

томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одредити 

накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће 

поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја. КАССС ће, 

заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи 

тражену инфомацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу 

време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних 

трошкова израде копије документа.  
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Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 

просторијама КАССС-а. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у 

документ изврши у друго време од времена које му је одредио КАССС. Лицу које није 

у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, 

омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, КАССС неће 

издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. Ако КАССС 

одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да 

му стави на увид документ који садрţи тражену информацију, да му изда, односно 

упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 

пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, 

као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против 

таквог решења. Када КАССС не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се 

поседу, по његовом знању, документ налази. Тражилац информација од јавног значаја 

може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, и то у складу са 

чланом 22. Закона о слободном приступу информацијима од јавног значаја. Накнада 

трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену 

инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену 

информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нутних трошкова израде 

те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања. Висина накнаде нутних 

трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије 

документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу 

Уредбе о висини накнаде нутних трошкова за издавање копије документа на којима се 

налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06). 
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18.1 Образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја у прилогу 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ 
 

 Ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 2, V спрат,  

 источни улаз, соба број 568, Нови Београд  

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од КАССС-а 

захтевам*:  

 

□ обавештење да ли поседује тражену информацију;  

□ увид у документ који садржи тражену информацију;  

□ копију документа који садржи тражену информацију;  

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  

 

□ поштом  

□ електронском поштом  

□ факсом  

□ на други начин:*** ______________________________________  

 

Овај захтев се односи на следеће информације:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације)  

 

 

 

 

У ______________      _________________________________  
Тражилац информације/ Име и презиме  

 

 

Дана________20___ .године     ___________________________________  

    адреса  

 

___________________________________  

  други подаци за контакт  

 

___________________________________  

  потпис  

 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.  

** У кућици означити начин достављања копије докумената.  

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 


