
 

 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

СА VIII СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА  

КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ 

одржане дана 19.04.2012. године у просторијама БПШ-ВШСС у Београду, са 

почетком у 10,20 часова 

 

 

 

 Списак присутних чалнова председништва КАССС-а саставни је део овог 

записника. 

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

  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са седнице председништва одржане дана 16.03.2012. 

године 

 

2. Извештај Радне групе за израду Нацрта минималних услова за избор 

наставника на струковним студијама Србије 

 

3. Текућа питања 

 

 

 

Проф. др Мирољуб Миливојчевић предложио је допуну дневног реда, да 

трећа тачка дневног реда буде разматрање Стратегије развоја образовања у Србији 

до 2020. године. Присутни су се сложили са предлогом, и дневни ред је усвојен. 

 

 

 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

  

 Председавајући је почео седницу председништва КАССС-а под тачком 

дневног реда од којих је била прва усвајање Записника са претходне седнице 

председништва. Записник је једногласно усвојен. 

 

 

 

 

 



ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

Проф. др Ружица Станковић изјавила је да је дискусија по питању ове тачке 

завршена на претходној седници Радне групе, и да су сви присутни упознати са 

извештајем Радне групе за израду Нацрта минималних услова за избор наставника 

на струковним студијама.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

 Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да су чланови Радне 

групе за израду Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године проф. др 

Мирољуб Миливојчевић, проф. др Драгољуб Мартиновић и проф. др Боривоје 

Родић који је и координатор Радне групе. Седници Конференције, која ће бити 

одржана након седнице председништва и на којој ће се дискутовати о  Стратегији 

развоја образовања у Србији до 2020. године, присуствоваће проф. др Вера Дондур 

председник Националног савета за науку и технолошки развој као и проф. др 

Милош Недељковић који је такође члан Радне групе за израду Стратегије развоја 

образовања у Србији до 2020. године. 

Проф. др Мирољуб Миливојчевић изјавио је да је Стратегија развоја 

образовања у Србији до 2020. године јако важна за нашу земљу. Чланови 

скупштине треба да изразе своје мишљење о Стратегији, своје сугестије. Академска 

заједница има своје институције. На састанку београдског универзитета, и Савета и 

Сената, дискутовало се о проблему да и студенти приватних факултета буду 

финансирани из буџета. Принципијални став Националног савета за високо 

образовање је да се не могу из државног буџета финансирати приватне 

високошколске установе. Не постоји ни једна земља у EU у којој се из државног 

буџета финансирају приватне високошколске установе. 

Проф. др Боривоје Родић предложио је да се на расправи скупштине 

КАССС-а поводом Стратегије саслушају ставови, а потом да председништво у име 

Конферренције састави документ који ће садржати ставове и закључке поводом 

Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године, са чим су се сви остали 

сложили. 

Проф. др Грозданка Гојков изјавила је да је Стратегија развоја образовања у 

Србији до 2020. године јако важан документ, и да га треба детаљно анализирати. 

Свако треба изнети своје став и предлоге, не треба журити са усвајањем овог 

документа. Сложила се са предлогом проф. др Боривоја Родића да се након 

скупштине одржи још једно председништво на коме ће се поново продискутовати о 

овом документу. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК КАССС 

 

Маја Поповић     Проф. др Ружица Станковић 



  

   

 


