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На основу Члана 28. и 29. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18) и Члана 12. и 19. Статута
Конференције академија струковних студија Србије (од 24.02.2011, са
изменама и допунама од 05.06.2014. године), Скупштина Конференције
академија и високих школа, на предлог Председништва Конференције
академија и високих школа од 26.9.2018 2018. године,  на седници одржаној
3.10.2018. године, усвојила је следећи

С Т А Т У Т
КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА

И ВИСОКИХ ШКОЛА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Конференција академија и високих школа је установа која се оснива

сагласно одредбама Закона о  високом образовању (у даљем тексту: Закон)
ради координирања рада академија струковних студија, високих школа и
високих школа струковних студија у Србији, утврђивања заједничке
политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова
утврђених законом.

Конференција академија и високих школа је правна следбеница
Конференције академија струковних студија Србије, а она Конференције
директора виших школа Србије.

Члан 2.
Назив Конференције је: "Конференција академија и високих школа",

скраћени назив "КАССС" (у даљем тексту: КАССС).
КАССС је недобитна организација, са својством правног лица и

седиштем у Београду Булевар Михајла Пупина бр. 2 - "Палата Србија", пети
спрат, соба 568, Нови Београд.

КАССС има печат округлог облика пречника 30 мм на коме је на
српском језику, ћириличним писмом, кружно исписан текст: Конференцијa
академија и високих школа, а у средини хоризонтално текст: Београд.

Члан 3.
Чланови КАССС-а су акредитоване академије струковних студија,

исоке школе и високе школе струковних студија.

Евиденцију о члановима КАССС-а води стручна служба КАССС-а.
КАССС се може укључивати у међународне Европске и Светске

високошколске асоцијације.
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Члан 4.
Након доношења одлуке о акредитацији академије струковних

студија, високе школе и високе школе струковних студија, обавештавају
КАССС о добијању акредитације, а на следећој седници Скупштине КАССС-
а верификује се њихово чланство.

Члан 5.
Академија струковних студија, висока школа и висока школа

струковних студија губи својство члана КАССС-а уколико престане да
испуњава услове наведене у Члану 28. Став 2. Закона о високом
образовању.

Скупштина КАССС-а доноси одлуку којом констатује да су се стекли
услови за престанак својства члана КАССС-а, на предлог Председништва
КАССС-а.

Члан 6.
Академију струковних студија, високу школу и високу школу

струковних студија у КАССС-у представља председник, односно директор.

II - НАДЛЕЖНОСТ

Члан 7.
КAССС:

1) Разматра питања од заједничког интереса за унапређивање наставно-
стручне, односно наставно-уметничке делатности;
2) Усаглашава ставове и координира активности академија струковних
студија, високих школа и високих школа струковних студија, посебно у
области уписне политике;
3) Даје мишљење о стандардима за оцену квалитета образовног,
истраживачког, уметничког и стручног рада;
4) Предлаже листу стручних назива из одговарајућих области скраћенице и
опис квалификације тих назива;
5) Предлаже кандидате за чланове Националног савета и Управног одбора
Националног акредитационог тела;
6) Предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја академија
струковних студија, високих школа, високих школа струковних студија и
стандарда студената;
7) Разматра и друга питања од заједничког интереса за академије
струковних студија, високе школе и високе школе струковних студија у
складу са Законом о високом образовању.

III - ОРГАНИ КАССС-а

Члан 8.
КАССС остварује прописане надлежности преко својих органа.
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Органи КАССС-а су:

1) Скупштина;
2) Председник;
3) Председништво и
4) Регионални центри.

СКУПШТИНА КАССС-а

Члан 9.
Скупштину КАССС-а чине председници академија струковних студија,

директори високих школа и директори високих школа струковних студија –
чланова КАССС-а.

Скупштина КАССС-а одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 10.
Скупштина КАССС-а одржава седнице по потреби, а најмање једну у

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

Седнице Скупштине сазива и њима председава председник КАССС-а.
Гласање у Скупштини је јавно, осим уколико Скупштина не одлучи

другачије.

Члан 11.
Скупштина КАССС-а (у даљем тексту: Скупштина) је орган

управљања и уједно највиши орган Конференције академија и високих
школа и чине је представници свих чланова КАССС-а (председници
академија струковних студија, директори високих школа 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.

Члан 12.
У оквиру своје надлежности Скупштина КАССС-а:

1) Доноси статут КАССС-а, пословник о раду Скупштине и остале акте;
2) Бира председника;
3) Бира потпредседнике КАССС-а, на предлог председника КАССС-а;
4) Бира и разрешава регионалне кординаторе;
5) Констатује чињенице о стицању и престанку својства члана КАССС-а;
6) Прати рад председништва и регионалних центара;
7) Разматра извештаје о раду председништва, радних тела и група

формираних одлуком Скупштине и председништва;
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8) Даје предлог Влади Републике Србије два професора струковних студија
    за чланове Националног савета;
9) Даје предлог Влади Републике Србије, једног професора струковних
    студија за члана Управног одбора Националног акредитационог тела;
10) Доноси годишњи финансијски план КАССС-а, план јавних набавки и

усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
11) Обавља друге послове у складу са овим Статутом и актима донетим на

основу њега.

Члан 13.
Ванредно заседања Скупштине могу иницирати захтевом у писаној

форми следећи овлашћени предлагачи и то:

1) најмање 10 чланова Скупштине;
2) 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 7 (седам) 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.

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а

Члан 14.
Председник је орган пословођења КАССС -а.
Председник КАССС-а представља Конференцију академија и високих

школа.
КАССС може да има до два потпредседника.

  Избор председника и потпредседника КАССС-а

Члан 15.
Скупштина бира председника КАССС-а из реда председника

академија струковних студија, директора високих школа и директора
високих школа струковних студија – чланова КАССС-а.

Председник се бира на три године са могућношћу поновних избора.
Мандат председника тече од дана ступања на дужност.
Председника бира Скупштина на основу интерног огласа који

расписује Скупштина најкасније шест месеци 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.
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Комисија за спровођење конкурса прима и разматра пријаве
кандидата са пратећом документацијом: доказима о испуњености услова за
избор, програм рада за наредни трогодишњи период, и извештај о
кандидатима подноси Скупштини у року од 10 дана од дана истека рока за
подношење пријава.

Избори се обављају на изборној седници Скупштине.
 Изабран је кандидат који добије већину гласова присутних чланова

Скупштине.
Уколико има више кандидата, а ниједан не добије потребну већину,

гласање се понавља за два кандидата који су имали највише гласова у
првом кругу.

Гласање за председника КАССС-а је по правилу тајно.
Скупштина бира потпредседнике из реда председника академија

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

Члан 16.
Председник КАССС-а:

1) Заступа и представља КАССС, као законски заступник, у земљи и
иностранству, потписује финансијска документа;
2) Доноси одлуке о избору понуђача у поступцима јавних набавки мале
    вредности;
3) Доноси одлуку о пријему административних радника, радном времену и
    појединачним правима и обавезама запослених;
4) Закључује и отказује Уговоре о раду;
5) Заказује заседања Скупштине и њима руководи;
6) Потписује општа акта и одлуке Скупштине;
7) Спроводи одлуке Скупштине;
8) Доноси одлуке у поступку извршења одлука Скупштине;
9) Врши послове председника Председништва;
10) 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.

ПРЕДСЕДНИШТВО КАССС-а

Члан 17.
Председништво 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.

Члан 18.
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Председништво КАССС-а чине:
1) Председник КАССС-а;
2) Потпредседници КАССС-а;
3) Представници КАССС-а у НСВО и у Управном одбору НАТ-а;
4) Координатори регионалних центара.

У раду Председништва могу учествовати и председници радних тела
и других комисија, на позив председавајућег, без права гласања.

У раду председништва могу учествовати, без права гласања, и друга
стручна лице из области о којој председништво расправља, а по позиву
председника КАССС-а.

Одлуку о именовању и разрешењу чланова Председништва доноси
Скупштина, без расправе, у складу са Статутом КАССС-а.

Члан 19.
У оквиру своје надлежности Председништво КАССС-а:

1) Усваја Пословник о раду Председништва;
2) Припрема предлоге о свим питањима из надлежности Скупштине и

КАССС-а;
3) Даје Скупштини предлог годишњег финансијског плана КАССС-а и плана

јавних набавки, предлог извештаја о пословању и годишњег обрачуна;
4) предлаже измене и допуне овог Статута;
5) разматра предлоге и одлуке скупштинских одбора;
6) предлаже акте у вези са фукционисањем КАССС-а;
7) обавља и друге послове који проистичу из Закона, овог Статута и аката

донешених на основу њега.

Члан 20.
Председник презентује закључке и ставове Председништва

Скупштини, министарству надлежном за послове високог образовања,
Националном савету и другим релевантним институцијама, органима и
организацијама.

Председник нема право да самостално доноси одлуке без
консултација са члановима Председништва, осим у случајевима хитности.

Члан 21.
Председништво одлучује и ради на седницама.
Седнице Председништва одржавају се најмање једном у два месеца.
Председништво одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 22.
Председништво 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 Скупштине.
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Члан 23.
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.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАССС-а

Регионални центри
Члан 24.

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 формирају, тј. на територији
где постоје академије струковних студија, високе школе и високе школе
струковних студија.

Председништво образује регионалне центре и уређује њихов рад.

Члан 25.
Регионални центри посебно се формирају за следећа подручја:

1. Београдски регион - у чији састав улазе академије струковних студија,
високе школе и високе школе струковних студија на територији Града
Београда;
2. Регион Војводине - у чији састав улазе академије струковних студија,
високе школе и високе школе струковних студија на територији Војводине.
3. Западни регион - у чији састав улазе академије струковних студија,
високе школе 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
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управног округа и Шумадијског управног округа као и академије струковних
студија, високе школе и високе школе струковних студија источног региона
на територији следећих управих 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.
Територије управних округа дефинишу се на основу акта надлежног

државног органа.

Члан 26.
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 Скупштина из реда
председника академија струковних студија, директора високих и директора
високих школа струковних студија из одговарајућег региона, а на предлог
Председништва.

IV - ЈАВНОСТ РАДА КАССС-а

Члан 27.
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.
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V - ФИНАНСИРАЊЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА КАССС-а

Члан 28.
КАССС се финансира из буџета Републике Србије, из доприноса који

плаћају академије струковних студија, високе школе и високе школе
струковних студија – чланови КАССС-а, из донација, поклона, легата,
спонзорства и других прихода.

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

Члан 29.
Председник КАССС-а је наредбодавац за извршење финансијског

плана и плана јавних набавки.

Члан 30.
КАССС има стручну службу, којом руководи председник КАССС-а.
Стручна служба обавља стручне и административне послове за

потребе КАССС-а.
Део стручних, првенствено финансијских послова, може се поверити

другим извршиоцима, под условима који се уређују уговором.

VI- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Уколико високошколска установа из које је председник КАССС-а уђе у

статусне промене, мандат председника КАССС-а се не прекида.

Члан 32.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли КАССС-а.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут
Конференције академија струковних студија Србије донет 24.02.2011.
године са свим изменама и допунама.

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а

др Бранко Савић, проф.
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