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На основу члана 65. Закона високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/2017), 

одредби Правилника о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника 

Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем 

у Косовској Митровици, и одредби Статута Природно-математичког факултета, Наставно-

научно веће Факултета, на седници одржаној 29.06.2018. године, донело је: 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

 
Члан 1. 

 Правилником о извођењу приступног предавања (у даљем тексту: Правилник) 

ближе се уређују услови, састав Комисије, поступци и критеријуми за оцену способности 

за наставни рад кандидата за избор у звање наставника на Природно-математичком 

факултету, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

(у даљем тексту: Факултет).  

Члан 2. 
Кандидат који се бира у звање доцента, мора имати позитивну оцену приступног 

предавања.  
  

Члан 3. 
Комисију за оцену приступног предавања (у даљем тексту: Комисија) именује  

Изборно веће Факултета.  
Комисију чине два члана из реда наставника из одговарајуће научне области којој 

припада тема приступног предавања и један члан из реда наставника из области Методике 
наставе или наставник који држи предмет Методика наставе.  

Радом Комисије руководи председник Комисије.  
 

Члан 4. 
По завршетку конкурса и пријему конкурсне документације Комисија утврђује 

тему приступног предавања.  
Тема приступног предавања се утврђује на основу садржаја научне области за коју 

је покренут поступак избора у звање, односно тематских јединица из наставног програма 
предмета из области за коју се кандидат бира.  

Уколико се на конкурс пријави више кандидата, сваки кандидат добија исту тему 
приступног предавања. 



 

 
Члан 5. 

По пријему конкурсне документације, а на захтев Комисије, стручна служба 
Факултета, најкасније 8 дана пре одржавња приступног предавања, обавештава кандидате 
о времену и месту одржавања, као и теми приступног предавања. 

 
Члан 6. 

Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама 
Факултета. 

Обавештење о одржавању приступног предавања, са јасно назначеним датумом, 
временом, местом, темом и списком кандидата, објављује се на сајту Факултета најмање 3 
дана пре одржавања. 

Приступно предавање не може бити краће од 30 минута, ни дуже од једног 
школског часа (45 минута).  

Уколико има више кандидата приступна предавања се одржавају истог дана, а 
редослед излагања се утврђује по азбучном реду кандидата.  

За време приступног предавања једног кандидата, предавању не могу 
присуствовати остали кандидати. 

 
Члан 7. 

За припрему приступног предавања кандидат користи стручну литературу, уз 
консултацију са члановима Комисије. 

У току приступног предавања кандидат може да користи потребна наставна 
средства. 

 
Члан 8. 

Чланови Комисије могу постављати питања кандидату након завршеног предавања. 
Питања могу постављати и слушаоци. 
 

Члан 9. 
Комисија приликом приступног предавања оцењује: 
- припрему предавања; 
- структуру и квалитет садржаја предавања; 
- дидактичко-методички аспект извођења предавања. 
 

Члан 10. 
Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије оцењује предавање 

оценом од 5 до 10. 
На основу појединачних оцена чланова Комисије израчунава се просечна оцена.  
Уколико кандидат буде оцењен оценом 5 од већине чланова Комисије, сматра се да 

предавање није позитивно оцењено и оцењује се коначном оценом 5. 
Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању за сваког 

кандидата, у коме се наводе појединачне оцене сваког члана Комисије, као и просечна 
оцена. 

Записник потписују сви чланови Комисије. 
Образац Записника из става 4 овог члана саставни је део овог записника као. 

Прилог 1.  

 







                   Образац 1. 
  

На основу члана 10 Правилника о извођењу приступног предавања број _______од 
________ године, Комисија за оцену приступног предавања у саставу:  

 
1.    ___________________________________   
2.    ___________________________________   
3.    ___________________________________   
 

у поступку избора у звање и заснивање радног односа за _____ доцента на одређено време 
од пет година за ужу научну област _____________________________ по конкурсу 
објављеном дана __________________ у листу “Јединство“, сачињава дана __________ 
следећи   
  

Записник о приступном предавању кандидата 
  

Кандитат ___________________________(име и презиме) у поступку избора у 
звање и заснивање радног односа за доцента на одређено време од пет година за ужу 
научну област ______________________________________по конкурсу објављеном дана 
__________________ у листу “Јединство“ одржао је приступно предавање у складу са 
чланом 2 Правилника о извођењу приступног предавања дана______________ са почетком 
у  ____________.  

Назив  теме приступног предавања кандидата је:  
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________.  
  

Појединачне оцене приступног предавања чланова Комисије:  
1. ______________________________председник  оцена____________(словима и бројем)  
2. ______________________________члан  оцена____________(словима и бројем)  
3. ______________________________члан  оцена____________(словима и бројем)  
 

Просечна оцена приступног предавања кандидата _______________________ 
(словима и бројем)  
  
У Косовској Митровици,  
____________ датум  
                    Комисија  
                        

            ______________________председник   
        

____________________________члан 
  

____________________________члан  
 




