
На основу Закона, Правилника о стручном оспособљавању за стицање звања у области спорта и 

Статута Powerlifting савеза Србије, на седници Управног одбора Powerlifting савеза Србије 
одржаном 31.01.2015. у Београду, усвојен је: 

 

ПРАВИЛНИК 

 O АКАТИВНОСТИМА ПРЕДАВАЧА И САРАДНИКА 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 
У складу са Чланом 22. Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 

послова у спорту, наставне активности за све нивое стручног оспособљавања обављају предавачи 

и сарадници који поседују одговарајућу стручну квалификацију и одговарајуће спортско стручне 

резултате у области стручне теорије и праксе за коју се врши оспособљавање. Организација 
ангажује потребан број предавача и сараднике као и пратеће особљр у односу на број предавача. 

 

Члан 2. 
 

Овим правилником се регулишу ближи услови о активностима сарадника и наставника  у настави 

у реализацији Плана и програма стручног оспособљавања у области спорта за стицање звања: 

powerlifting оперативни тренер. 
 

Члан 3. 

 
Лице које је правоснажном пресудом  осуђено за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или промања мита у обављању 

послова у високошколској установи не може се примити за наставника, односно сарадника у 
програму стручног оспособљавања. 

Ако је лице из става 1.овог члана наставник, односно сарадник, доноси се одлука о забрани 

обављања  послова наставника, односно сарадника током трајања поступка, од ступања оптужнице 

на снагу до доношења правоснажне  долуке, ако се оцени да је таква мера потребна како би се 
заштитио интегритет установе. 

 

НАСТАВНО  ОСОБЉЕ 

 

ПРЕДАВАЧИ 

 
Члан 4. 

Наставно особље установе  чине наставници (предавачи ) или сарадници. 

За предавача може бити ангажовано лице које испуњава један од следећих услова: 

1. Поседује одговарајуће или научно звање, односно одговарајућу специјализацију (докторат, 
мастер, магистратура,специјализација), у складу са Законом. 

2. Поседује спортско звање стечено у складу са законом, које не може бити мање од звања 

које се стиче на одговарајућем нивоу стручног оспособљавања и које је остварило 
истакнуте спортско-стручне резултате. 

3. Поседује одговарајуће високо образовање и најмање пет година одговарајуће спортске 

праксе. 

 
 



Члан 5. 

 
Организација ангажује предаваче и сараднике закључењем  уговора у броју који одговара  броју 

предмета, односно наставних садржаја, стим да један предавач не може држати самостално 

наставу на  више од два предмета, односно два наставна садржаја. Организација може ангажовати  

више предавача  и сарадника на једном предмету. 
 

НАСТАВНИ РАД 

 
Члан 6. 

 

При ангажовању предавача Организација посебно вреднује: 
1. Повезаност стручних звања са практичним искуством и постигнутим стручним 

резултатима у powerlifting спорту 

2. Педагошкое способности 

 
Члан 7. 

 

Као елементи и оцене вредновање доприноса у настави и извођења наставе су: 

 Степен познавања области коју предаје 

 Степен доприноса стручног рада наставника квалитету наставе коју обавља, излаже 

материјалу  на јасан и разумљив начин 

 Степен у ком користи нова звања  и нове резултате истраживања у својој области 

 Степен у ком су предавања наставника јасна и разумљива 

 Степен иновирања програма наставних предмета, наставног материјала и коришћења 

савремених наставних метода 

 Степен активирања полазника у току наставе 

 Степен у ком је наставник  доступан за консултације, објашњења и савете 

 Припремање полазника за више нивое студија и за учење 

 Фонд часова предавања и  вежби у односу на норму 

 Припремање и предавање више различитих предмета 

 Степен прихватања нових наставних обавеза које су у интересу установе 

 Степен учешћа у размени стручних мишљења о настави са колегама 

 Степен у коме се ангажује као ментор или члан комисије у задужењима различите природе 

 
Члан 8. 

 

За вредновање квалитета рада наставника у настави користе се следећи избори: 

 Програми  предмета и библиографије  коју је наставник припремио за наставу 

 Детаљни планови наставе на предмету по часовима 

 Оргинална и иновативна припрема материјала за наставу и методику извођења наставе 

 Менторство у завршним редовима и учешће  у комисијама за одбрану завршних радова 

 Вођење  рада сарадника  

 Развијени материјал за употребу у настави  

 Припремњени  наставни планови  

 Подаци о добијеним наградама и  признањима за рад у настави  

 Подаци о доприносу настави и педагогији  учешћем на међународним, регионалним и 

националним стручним скуповима 

 Оцене педагошког рада наставника од стране полазника стручног оспособљавања 



 

Члан 9. 
 

Руководилац  стручног усавршавања доноси за сваку годину план  потребних наставника и 

сарадника у складу са потребама. 

 
Члан 10. 

 

По коначности одлуке о ангажовању наставника и сарадника установа закључује уговор о 
ангажовању у програму стручног оспособљавања за стицање звања у области спорта. 

 

САРАДНИЦИ 
 

Члан 11. 

 

За  сарадника може бити ангажовано лице које има спортско звање стечено у складу са законом, 
најмање оно које треба да стекну полазници и које има одговарајуће спортске , односно стручне 

резултате. 

Способност за наставни рад се установљава на основу резултата које је кандидат показао као 
наставник у раду са полазницима. 

 

Члан 12. 
 

Сарадници имају право и обавезу да. 

 Припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника 

 Помажу наставнику у припреми наставног процеса 

 Учествују у одржавању испита, и складу са студијским програмом  

 Обављају консултације са полазницима 

 Раде на сопственом стручном усавршавању у раду припремања за самостални рад у сврху 

стицања вишег степена образовања  

 Учествују у унапређењу организације  и квалитета рада  установе  кроз рад у различитим 

стручним комисијама 

 Развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице 

 Подвргну се провери успешности свога рада у настави, у складу са општим актом зстанове 

 Обављају и друге послове у складу са Законом и Правилницима као и Статутом Савеза  

 

ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕСМЕТАНОГ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 
 

Члан 13. 

 

За време док је наставник односно сарадник на боловању, одсуству или обавља јавну функцију, 
Руководилац стручног оспособљавања је дужан да обезбеди несемтано извођење наставе и 

одржавање испита, у ком циљу може преузети све неопходне законске мере. 

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР 

 
Члан 14. 

 

Организација може без расписивања конкурса ангажовати наставника из друге организације, ван 
територије Републике, у звању гостујућег професора. Права и обавезе гостујућег професора 

уређује се уговором о ангажовању за извођење наставе. 



 

ПРОФЕСОР ПО ПОЗИВУ  
 

Члан 15. 

 

Powerlifting савез  Србије може ангажовати истакнутог научника или стручњака у области  
рowerlifting спорта који није запослен у Организацији да као професор по позиву одржи 10 часова 

наставе. Права и обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању за извођење 

наставе. 
 

ЗАВЕШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласој табли ореганизације. 

 
 

 

Председник  
Powerlifting савез  Србије 

     Предраг Милошевић 

 
 


