
На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. 

Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник 

Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета је на седници одржаној     

27. 04. 2017. године донело 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА  

НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ 

 

Члан 1. 

Овим правилником се уређује поступак и оцењивање приступног предавања 

кандидата који се бирају у звање наставника страног језика и доцента на Техничком 

факултету у Бору (у даљем тексту: Факултет), као и кандидата који немају 

одговарајуће педагошко искуство у настави на универзитету, а бирају се у звање 

ванредног професора.  

 

Члан 2. 

Кандидат за избор у звање доцента и кандидат за избор у звање наставника 

страног језика је у обавези да одржи приступно предавање приликом првог и сваког 

наредног избора у то звање, без обзира на претходно педагошко искуство. 

 

Члан 3.  

Оцену приступног предавања врши Комисија за писање реферата (у даљем 

тексту: Комисија) о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника. 

По пријему конкурсног материјала, Комисија разматра све пријављене 

кандидате и разврстава их на кандидате који задовољавају и кандидате који не 

задовољавају све услове за избор у одговарајуће звање. 

Уколико неки од пријављених кандидата не задовољавају све услове конкурса, 

Комисија ту чињеницу констатује у Реферату и ти кандидати не приступају извођењу 

приступног предавања. 

 

Члан 4. 

Комисија утврђује тему приступног предавања на основу тематских јединица из 

наставног програма предмета из уже научне области за коју се кандидат бира. 

Уколико се на конкурс јави више кандидата који су у обавези да одрже 

приступно предавање, сваки кандидат добија исту тему. 

По пријему конкурсне документације, Комисија писменим путем обавештава 

декана о кандидатима који су у обавези да одрже приступно предавање, као и о теми 

приступног предавања. 

Декан издаје решење о времену и месту извођења приступног предавања, као и 

о теми приступног предавања. 

Референт за радне односе доставља решења декана свим кандидатима 

препорученим писмом са повратницом или путем електронске поште, најкасније 11 

дана пре одржавања приступног предавања. 

Обавештење о одржавању приступног предавања објављује се и на интернет 

страни Факултета најмање 8 дана пре одржавања предавања, са јасно назначеним 

датумом, временом, местом и темом одржавања приступног предавања, као и списком 

кандидата. 

У случају да Факултет од поште Србије прими обавештење да препоручено 

писмо није могло бити уручено кандидату, а кандидат није доставио адресу своје 



електронске поште, сматра се да је канидат обавештен по истеку 8 дана од дана 

објављивања обавештења на интернет страни Факултета. 

 

Члан 5. 

Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућој просторији 

Факултета. 

Трајање приступног предавање не може бити краће од 30 минута, ни дуже од 

једног школског часа (45 минута). 

Уколико постоји више кандидата који су у обавези да одрже приступно 

предавање, предавања се одржавају истог дана, а редослед излагања се одређује по 

азбучном реду презимена кандидата. 

Приступном предавању једног кандидата не могу присуствовати остали 

кандидати. 

Уколико постоји само један кандидат који је у обавези да одржи приступно 

предавање, предавање се може одржати и у оквиру редовног школског часа 

одговарајућег предмета основних или мастер академских студија. 

 

Члан 6. 

За припрему приступног предавања кандидати користе стручну литературу, уз 

консултацију са члановима Комисије. 

Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак. 

У току излагања, кандидати могу користити потребна наставна средства. 

 

Члан 7. 

Чланови Комисије могу постављати питања након завршеног предавања. 

Питања могу постављати и присутни слушаоци. 

 

Члан 8. 

Комисија приликом предавања оцењује: 

- припрему предавања; 

- структуру и квалитет садржаја предавања; 

- дидактичко-методички аспект извођења предавања. 

 

Члан 9. 

Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије оцењује сваки од 

три елемента из члана 8. овог правилника оценом од 1 до 5. 

На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна 

оцена приступног предавања кандидата. 

Уколико кандидат буде оцењен оценом 1 од већине чланова Комисије, сматра се 

да предавање није позитивно оцењено и оцењује се коначном оценом 1. 

Кандидата чије је приступно предавање оцењено оценом 3 (три) или мањом, 

Комисија не може предложити Изборном већу за избор. 

По завршетку приступних предавања свих кандидата, Комисија се повлачи и на 

одговарајућем обрасцу (Образац 1 у прилогу) сачињава записник о сваком кандидату 

понаособ. У записник се уносе технички детаљи предавања (време почетка и краја 

предавања за сваког кандидата, имена присутних чланова Комисије и број присутних 

слушалаца), појединачне оцене сваког члана Комисије и просечна оцена, а у закључку 

евентуални коментари о нивоу одржаног предавања и познавања материје, 

способности кандидата да користи стручну литературу и наставна средства, као и да ли 

је кандидат позитивно одговорио на постављена питања. 





                                                                    Образац 1 

 

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

 

ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНОГ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

за избор у звање ____________________ за ужу научну област 
                                                                   _________________________________________ 

 

 Одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору бр.                                  од  

                                 године, а по објављеном конкурсу у листу Послови број ________ 

од _____________ године за избор једног једног ______________ за ужу научну област 

__________________________________________________________________________

формирана је Комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима у саставу:  

 

1. др __________________________________________________________________ 

(име, презиме, изборно звање) 
 

2. др __________________________________________________________________ 

(име, презиме, изборно звање) 
 

3. др __________________________________________________________________ 
(име, презиме, изборно звање) 

 

 Комисија је у претходном поступку утврдила да услове конкурса испуњавају 

следећи пријављени кандидати: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Сагласно Правилнику о извођењу приступног предавања на Техничком 

факултету у Бору, сви пријављени кандидати који испуњавају услове конкурса су 

обавештени о датуму и месту одржавања приступног предавања одлуком декана бр. 

                                  од                                    године, која је објављена на сајту Факултета 

дана                                    године.  

 Тема приступног предавања је за све пријављене кандидате била: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Јавно приступно предавање је одржано дана                                   године у сали 

________ Факултета. 

Кандидати су приступна предавања одржали по азбучном редоследу.  



Комисија је припрему предавања, структуру и квалитет садржаја предавања и 

дидактичко-методички аспект извођења предавања оцењивала оценама од 1 до 5, при 

чему је оцена 5 највиша оцена. Приступна предавања кандидата су оцењена следећим 

оценама: 

 

 

 Кандидат: _______________________________________________ 

 

Приступно предавање кандидата је трајало од ______ до _______ (према 

Правилнику не краће од 30 и не дуже од 45 минута). Предавању су, поред чланова 

Комисије, присуствовала и _______ слушаоца. 

Појединачне оцене чланова Комисије су следеће: 

 

 

_________________________________________, члан Комисије 

 

Ред бр. Предмет оцењивања Оцена од 1 до 5 

1 Припрема предавања  

2 Структура и квалитет садржаја предавања  

3 Дидактичко-методички аспект извођења 

предавања 

 

 

_________________________________ 
               (Потпис члана Комисије) 

 

 

_________________________________________, члан Комисије 

 

Ред бр. Предмет оцењивања Оцена од 1 до 5 

1 Припрема предавања  

2 Структура и квалитет садржаја предавања  

3 Дидактичко-методички аспект извођења предавања  

      

_________________________________ 
               (Потпис члана Комисије) 

 
 

_________________________________________, члан Комисије 

 

Ред бр. Предмет оцењивања Оцена од 1 до 5 

1 Припрема предавања  

2 Структура и квалитет садржаја предавања  

3 Дидактичко-методички аспект извођења предавања  

 

      _________________________________ 
               (Потпис члана Комисије) 
 

 
 



На основу појединачних оцена чланова Комисије, израчунате су следеће 

просечне оцене приступног предавања кандидата: 

Просечне оцене приступног предавања кандидата 

Ред бр. Предмет оцењивања Оцена од 1 до 5 

1 Припрема предавања  

2 Структура и квалитет садржаја предавања  

3 Дидактичко-методички аспект извођења предавања  

 

 

Закључак Комисије о приступном предавању кандидата 

 

Приступно предавање кандидата ________________________________________  

је одржано дана ________________ године са почетком у ________ часова у сали 

_______ Факултета, пред Комисијом и слушаоцима. 
 
(У даљем тексту описно приказати квалитет одржаног предавања, стручну страну одржаног 

предавања, ниво познавања материје и стручне литературе и коришћење наставних средстава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након одржаног приступног предавања и појединачних оцена чланова 

Комисије, коначни закључак Комисије је да је одржано предавање оцењено просечном 

оценом _____ и да кандидат испуњава / не испуњава* услов за избор у звање 

___________________________. 

* прецртати непотребно 

Напомена: Уколико је кандидат оцењен оценом 1 од већине чланова Комисије, сматра се да 

предавање није позитивно оцењено и оцењује се коначном оценом 1. 
 

 

       

      Потписи чланова Комисије 

 

     __________________________________, председник 

 

     __________________________________, члан 

 

     __________________________________, члан 

 

 
 
Напомена: Уколико је приступном предавању приступило више кандидата, за сваког кандидата 

дати одвојени приказ, а на крају дати и коначни закључак о свим кандидатима  


