
 
Број: 0601-434/1 
Датум: 12.05.2016.         
 
 На основу члана 10 Правилника о ближим минималним условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду број 01-152/11 од 30.3. и члана 65. Статута 
Природно-математичког факултета у Новом Саду, Наставно-научно веће Природно-
математичког факултета у Новом Саду на 12. седници од 12. маја 2016. године,  доноси 
 

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

 
Члан 1. 

(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 Универзитету у Новом Саду 
Природно-математичком факултету у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет). 
 

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

 
Члан 3. 

(1) Комисију за оцену приступног предавања (у даљем тексту: Комисија) именује 
одговарајуће Изборно веће Департмана Факултета. 
(2) Комисију чине два члана из реда наставника из одговарајуће научне области којој 
припада тема приступног предавања, један члан из реда   наставника из области Методике 
наставе и један члан из реда студена. Члан из реда студената је студент са одговарајућег 
департмана.   
(2) Радом Комисије руководи председник Комисије  оцену приступног предвања. 

 
Члан 4. 

(1) По завршетку конкурса и пријему конкурсне документације Комисија  за оцену 
приступног предавања утврђује тему приступног предавања. 
(2) 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. 
(3) Сви кандидати пријављени на конкурс добијају исту тему приступног предавања. 
(4) Тема приступног предаввања не сме бити тема докторске дисертације. 

 
Члан 5. 

(1) Декан Факултета, у договору са Комисијом, организује приступно предавање 
кандидата. 



(2) Стручне службе Факултета обавештавају чланове Комисије и пријављене кандидате 
на конкурс, о датуму, месту одржавања приступног предавања као и о теми приступног 
предавања. 
(3) Период за припрему приступног предавања не сме бити краћи од 15 нити дужи од 30 
дана 

 
Члан 6. 

 (1) Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама Факултета . 
(2) Одржавање приступног предавања се оглашава на огласној  табли Факултета и 
одговарајућег департмана  и сајту Факултета најмање осам дана пре одржавања предавања 
са јасно назначеним датумом, временом, местом одржавања приступног предавања, темом 
приступног предавања и списком кандидата. 

 
Члан 7. 

(1) Време предвиђено за одржавање приступног предавања је 45 минута – један школски 
час. 
(2) Уколико има више пријављених кандидата, приступна предавања се одржавају истог 
дана а редослед предавања се утврђује по азбучном реду презимена пријављених кандидата. 
(3) За време предавања једног кандидата остали кандидати су ван просторије у којој се 
одвија предавање. 

Члан 8. 
(1) Комисија приликом приступног предавања оцењује: 

- припрему предавања; 
- структуру и квалитет садржаја предавања и 
- дидактичко-методичке аспекте извођења предавања. 

 
Члан 9. 

(1) Након завршеног предавања сваки члан Комисије оцењује приступно предавање 
оценом од 5 до 10. 
(2) На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна оцена. 
Кандидат који добије оцену 5 од једног члана Комисије, оцењује се коначном оценом 5 
(незадовољава). 
(3) Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању кандидата у коме 
се наводе појединачне оцене свих чланова Комисије и просечна оцена за сваког кандидата. 
(4) Записник потписују сви чланови Комисије. 
(5) Образац Записника из става 4 овог члана саставни је део овог записника као Прилог 1. 

 
Члан 10. 

(1) На све расписане изборе у звање доцента расписане до 30 септембра 2016 године 
примењује се Правилник о извођењу приступног предавањаброј 0601-760/3 од 20.11.2014 
године. 

Члан 11. 
(1) Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета а примењује се на све расписане изборе у звање доцента расписане почевши од 1. 
октобра 2016 године. 
(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о извођењу 
приступног предавањаброј 0601-760/3 од 20.11.2014 године. 
 
       П Р Е Д С Е Д Н И К 
      Наставно-научног већа Факултета 
 
     Др Милица Павков Хрвојевић,р едовни професор 



 

 

На основу члана 9 Правилника о извођењу приступног предавања број _______од ________ 

године, Комисија за оцену приступног предавања у саставу___________________________________  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 

дневном листу “Дневник“, 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 дневном листу “Дневник“ 

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) 

4. ______________________________члан  оцена____________(словима и бројем) 

 

Оцена приступног предавања кандидата _______________________ (словима и бројем) 

 

 

У Новом Саду, 

____________ датум 

 

          Комисија  

             

    ____________________председник  

    

____________________________члан 

____________________________члан 

____________________________члан 

 

 
 

 

 

 


