
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 
О САМОВРЕДНОВАЊУ НАСТАВЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА  

ПРЕДАВАЧА И САРАДНИКА  
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Подручје примене 

 
Члан 1. 

 

Обим правилником утврђује се поступак самовредновања квалитета свих облика наставе, органи 

надлежности за спровођење стручног оспособљавања у области рowerlifting спорта као и органи 
надлежни за примену одговарајућих мера ради побољшања наставног процеса. 

 

Обезбеђивање квалитета наставног процеса  
 

Члан 2. 

 
Квалитет наставног процеса, поред општих норми обезбеђује се  и доношењем и поштовањем 

плана и програма стручног оспособљавања, професионалним односом предавача и сарадника, 

организовањем интерактивне наставе,  укључивањем примера у наставу и повезивањем наставе са 

резултатима научно-истраживачког рада 
 

Циљ правилника 

 
Члан 3. 

 

Доношење овог правилника  има за циљ подизање квалитета наставног процеса за стручно 
оспособљавање у области рowerlifting спорта и стандардизацији њиховог вредновања. 

 

ПРЕДМЕТИ И ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Предмет и рокови самовредновања 

 

Члан 4. 
1. Самовредновање квалитета наставе подразумева оцењивање од стране полазника свих 

облика наставе на основу прописаних норми о оджавању и садржају стручног 

оспособљавања за стицање  звања у области спорта, оцењивање метода извођења наставе и 

оцењивање педагошког рада предавача и сарадника 
2. Поступак самовредновања се спорводи стандардизованим упитником који обухвата 

оцењивање уредности у одржавању наставе  наставе  каои оцењивање  облика, садржаја и 

метода наставе 
3. Поступак  самовредновања се по правилу спроводи сваке године 

 

 
 



Циљ самовредновања 

Члан 5. 
 

Самовредновање квалитета наставног процеса има и циљ унапређење квалитета програма 

стручног оспособљавања и Powerlifting савеза Србије 

 

НАСТАВНИ РАДОргани надлежни за самовредновање 

 

Члан 6. 
 

Процес самовредновања наставе спроводе Руководилац стручног оспособљавања, тј.Комисија за 

обезбеђивање квалитета наставног процеса. 
 

Надлежности комисије за обезбеђивање квалитета 

 

Члан 7. 
 

Комисија за обезбеђивање квалитета наставног процеса стручног оспособљавања за стицање звања 

у облати рowerlifting спорта : 

 Утврђује предлог правилника о самовредновању наставе и пегагошког рада наставника 

 Врши надзор над применом правилника 

 Преузима мере из своје надлежности за отклањање недостатка у примени рада наставника 

 Разматра извештај о спроведеном поступку самовредновања 

 

Поступак отклањања неправилности 

Члан 8. 
 

Ако комисија која спроводи процес самовредновања открије да постоји одступање  од стандарда 

утврђених Планом и програмом и поступци обезбеђивања квалитета стручног оспособљавања у 

оквиру рowerlifting спорта, дужна је да преузме следеће мере: 

 Да обави разговор са наставником или сарадником 

 Да предложи наставнику или сараднику да свој рад усклади са даим нормама 

 Да уочене неправилности учини јавно доступним 

 Да о неправилностима обавести Руководиоца стручног оспособљавања 

 Да предложи дисциплински поступак у складу са нормама које се односе на овај поступак 

 

Поступак саморедновања 

Члан 9. 
1. Процес самовредновања се спроводи упитником и на обрасцу који је прописао Рководилац 

стручног оспособљавања 

2. Процес самовредновања наставе обавља се у последној недељи активности стручног 
оспособљавања 

3. Поступак спроводе и резултате обезбеђују надлежни чланови Комисије за обезбеђивање 

квалитета и то тако што анкетирање и обраду резултата увек врши наставник, односно 

сарадник са другог одељења 
4. Контролу над поступком самовредноваља из става 3.овог члана врши Руковосилац 

стручног оспособљавања 

5. Резултате анкете, на обрасцу који је прописао Powerlifting савеза Србије, достављају се 
Руководиоцу стручног оспособљавања и научно-наставном већу. 

 



Нумеричка оцена 

 
Члан 10. 

 

1. Извештај комисије за ибезбеђивање  квалитета садржи преглед просечних оцена за свако 

питање и укупну просечну оцену за сваког наставника и сарадника. 
2. Оцена из става 1.овог члана узма се у обзир правилником одлучивања за даље  

укључивање у наставу. 

 

Разматрање извештаја о самовредновању 

 

Члан 11. 
 

1. Комисија за обезбеђивање квалитета разматра извештај и заједно са својим ставом о њему, 

предлогом за усвајање или неусвајање, доставња га Руководиоцу стручног усавршавања и 

наставном већу 
2. Комисија или надлежни органи могу одложити или одбити усвајање извештаја само ако су 

приликом анкетирања учињени озбиљни пропусти методолошке природе 

3. Озбиљним пропустима сматрају се пропусти који утичу на анонимност (присуство 
наставника, сугестивна питања, нејасан садржај питања, прикупљање општих података 

који умањују анонимност и слично) 

4. У случају да извештај показује да има недостатака у наставном процесу надлежних органа 
одмах преузимају мере да се они отклоне  

5. Извештај комисије је доступан јавности 

 

Извештај и упитници као архивска грађа 
 

Члан 12. 

 
1. Извештај о самовредновању чува се у архиви Powerlifting савеза Србије 

2. Извештај из става 1.овога члана чува се у електронској форми заједно са резултатима 

анкете 

3. Анкете студената чувају се у архиви Powerlifting савеза Србије 
4. Наставнк или сарадник у настави има право увида у упитнике о вредновању свога рада 

након подношења извештаја од стране комисије и током целог рока њиховог чувања али и 

у пратњи надлежног службеника архиве 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



САМОВРЕДНОВАЊЕ  УРЕДНОСТИ У ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ 

 

Контрола извођења наставе 
 

Члан 13. 

 
1. Контрола уредности у  извођењу наставе врши се последње недеље наставе 

2. Контролу врши одговарајућа служба упоређивањем података из евиденције о одржаним 

часовима, које својим потписом потврђује сваки наставнк и сарадик , са распоредом 
тематских јединица у плану рада 

3. Извештај о уредности садрже податке о броју и датумима одржаних часова и броју и 

датумима неодржаних часова ко и о броју накнадно одржаних часова 
4.  Извештај се доставља Руководиоцу стручног оспособљавања и наставно-научном већу 

5. Наставно-научно веће анализира проблеме и предузима мере да се уочени недостаци 

отклоне 

6. Извештај о уредности у извођењу наставе доступан је јавности 
 

 

ЗАВЕШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 

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

 

 

 
Председник  

Powerlifting савез  Србије 

     Предраг Милошевић 


