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На основу члана 65. и 75. став 7. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Минималних услова за избор у звање 

наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија 

(''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 130/2021) и члана 100. став 2. Статута Академије 

струковних студија Шумадија (Пречишћени текст Статута Академије, бр. 1246-2/2021-

02 од 04.11.2021. године са Одлуком о измени и допуни Статута Академије, број 201-

2/2022-02 од 25.02.2022. године), Наставно-стручно веће Академије струковних студија 

Шумадија на седници одржаној дана  18. марта 2022. године, донело је:  

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗВОЂЕЊУ И ОЦЕНИ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

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

ближе се уређују услови, поступак и критеријуми за оцену приступног предавања 

кандидата за избор у звање наставника на Академији струковних студија Шумадија (у 

даљем тексту: Академија) који немају одговарајуће педагошко искуство на 

високошколској установи.  

 

Члан 2. 

Кандидат за избор у звање наставника на Академији, који нема одговарајуће педагошко 

искуство на високошколској установи, у оквиру процене способности за наставни рад, 

као услова утврђеног Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у 

звање наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних 

студија и Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивања радног односа 

наставника и сарадника, мора имати позитивну оцену приступног предавања.  

 

Одређивање приступног предавања 

 

Члан 3. 

По пријему конкурсног материјала за избор у звање наставника на Академији, Комисија 

за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника 

утврђује благовременост и потпуност пријава кандидата.  

Комисија, по обављању посла из става 1. овог члана, утврђује да ли учесници конкурса 

који су поднели благовремене и потпуне пријаве испуњавају услове утврђене 

Минималним условима за избор у звање наставника на академијама струковних студија и 

високим школама струковних студија  и Правилником о начину и поступку избора у звање 

и заснивања радног односа наставника и сарадника за избор у наставничко звање. 

Пријаве учесника конкурса који не испуњавају услове за избор у наставничко звање 

Комисија одбацује и не узима у даље разматрање. Комисија ту чињеницу констатује у 

извештају и тај кандидат нема право ни обавезу да одржи приступно предавање. 

Кандидат који испуњава услове за избор у наставничко звање, а нема одговарајуће 

педагошко искуство на високошколској установи, у обавези је да одржи приступно 

предавање.  
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Пошто утврди неопходност организовања приступног предавања за кандидате који 

немају одговарајуће педагошко искуство, Комисија о томе писаним путем обавештава 

председника Академије који именује Комисију за оцену приступног предавања.  

 

Комисија за оцену приступног предавања 

 

Члан 4. 

Оцену приступног предавања кандидата за избор у звање наставника врши Комисија за 

оцену приступног предавања. 

Чланове Комисије за оцену приступног предавања председник Академије именује, по 

правилу, из реда чланова Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на 

конкурс за избор у звање наставника, с тим да се чланови те комисије који су у радном 

односу на другој високошколској установи замењују наставницима запосленим на 

Академији, из стручне, односно уметничке области  за које се бира наставник и у истом 

или вишем звању од оног за које је расписан конкурс за избор у звање наставника. 

Комисију за оцену приступног предавања чине председник и два члана.  

Радом Комисије за оцену приступног предавања руководи председник Комисије. 

 

Поступак 

 

Члан 5. 

Комисија за оцену приступног предавања (у даљем тексту: Комисија) утврђује тему 

приступног предавања на основу тематских јединица из наставног програма предмета из 

уже стручне, односно уметничке области за коју се бира наставник.  

Уколико се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког искуства, 

сваки кандидат добија исту тему приступног предавања.  

 

Члан 6. 

Председник Академије, у договору са Комисијом, организује приступно предавање 

кандидата.  

На приступно предавање се позивају сви кандидати који испуњавају услове конкурса.  

Секретаријат Академије доставља обавештење кандидату о датуму и месту одржавања, 

као и теми приступног предавања, најкасније осам (8) дана пре дана одржавња 

приступног предавања.  

 

Члан 7. 

Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама Академије 

струковних студија Шумадија (даље: Академија).  

Термин одржавања приступног предавања оглашава се на огласној табли и сајту 

Академије, најмање пет дана пре одржавања предавања са јасно назначеним датумом, 

временом, местом одржавања приступног предавања, темом приступног предавања и 

списком кандидата.  

 

Члан 8. 

Време предвиђено за одржавање приступног предавања не може бити мање од 30  

минута, ни више од једног наставног часа (45 минута).  

Уколико има више пријављених кандидата приступна предавања се одржавају истог 

дана, а редослед излагања се утврђује по азбучном реду презимена пријављених 
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кандидата.  

За време предавања једног кандидата остали кандидати су ван просторије у којој се 

одвија предавање.  

Уколико је само један кандидат у обавези да одржи приступно предавање, приступно 

предавање се може одржати и у оквиру редовног часа одговарајућег предмета из уже 

стручне, односно уметничке области за коју се бира наставник. 

 

Члан 9. 

За припрему приступног предавања кандидат користи стручну литературу из научне, 

стручне, односно уметничке  области којој припада наставни предмет, уз консултацију 

са члановима Комисије.  

У току предавања кандидат може да користи сва расположива наставна средства.  

Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.  

Чланови Комисије могу по завршетку приступног предавања да кандидату  

постављају питања.  

Питања могу постављати и слушаоци, посредно преко председника Комисије. 

 

Члан 10. 

Приступном предавању присуствују, по правилу, сви чланови Комисије, а у случају 

спречености неког од чланова Комисије да присуствују приступном предавању, 

приступно предавање може се одржати уколико је присутна већина чланова Комисије.  

Уколико  је  члан  спречен  да  присуствује  приступном  предавању,  о  томе  је  дужан  

да благовремено, усмено и писаним путем, обавести остале чланове Комисије и 

председника Академије.  

 

Оцењивање 

 

Члан 11. 

Комисија приликом приступног предавања оцењује: структуру и квалитет садржаја 

предавања и дидактичко-методички аспект извођења предавања. 

 

Члан 12. 

Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије оцењује предавање 

описном оценом ''успешно одржано предавање'' или ''неуспешно одржано предавање''. 

Предавање је позитивно оцењено када је кандидат оцењен оценом ''успешно одржано 

предавање'' од већине чланова Комисије.  

 

Члан 13. 

Председник Комисије сачињава Записник о одржаном приступном предавању (на Обрасцу 

1 који је  саставни део овог Правилника) у коме се за сваког кандидата наводе појединачне 

оцене сваког члана Комисије, као и оцена Комисије. Записник потписују сви чланови 

Комисије који су присуствовали приступном предавању. 

Председник Комисије Записник о одржаном приступном предавању доставља, у што 

краћем року, председнику Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима на 

конкурс, као и предлога за избор у звање наставника. 

Оцена добијена на приступном предавању саставни је део Извештаја комисије о 

кандидатима пријављеним на конкурс за стицање звања и заснивања радног односа 

наставника.  
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Академија струковних студија Шумадија 

Крагујевац 

 

 

ЗАПИСНИК  

о одржаном приступном предавању 

 

Одлуком председника Академије струковних студија Шумадија бр.___________ од  

__________. године, а по објављеном конкурсу у ________________________________ од 

_____. године за избор једног наставника у звање____________ за ужу стручну, односно 

уметничку област _______________ формирана је Комисија за оцену приступног 

предавања (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 

1. _______________________, _______________, председник, 

2. _______________________, _______________, члан, 

3. _______________________, _______________, члан. 

Сагласно Правилнику о извођењу и оцени приступног предавања, сви пријављени 

кандидати који испуњавају услове конкурса обавештени су о датуму и месту одржавања 

приступног предавања.  

Тема приступног предавања за све пријављене кандидате била је: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Јавно приступно предавање одржано је дана _________ године у сали _________________ 

Академије, на адреси_____________________________________. 

Кандидати су приступна предавања одржали по азбучном редоследу презимена 

пријављених кандидата.  

Комисија је структуру и квалитет садржаја предавања и дидактичко-методички аспект 

извођења предавања оцењивала описним оценама: ''успешно одржано предавање'' или 

''неуспешно одржано предавање''. Приступна предавања кандидата оцењена су следећим 

оценама: 

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: 

1. _________________________, _______________________, председник 

 

Ред 

бр. 
Предмет оцењивања 

Успешно/неуспешно 

одржано предавање 

1. Структура и квалитет садржаја предавања  

2. Дидактичко-методички аспект извођења предавања  

_________________________________ 

        (потпис председника Комисије) 
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2. _______________________, ________________________, члан 

 

Ред 

бр. 
Предмет оцењивања 

Успешно/неуспешно 

одржано предавање 

1. Структура и квалитет садржаја предавања  

2. Дидактичко-методички аспект извођења предавања  

_________________________________ 

        (потпис члана Комисије) 

3. _______________________,__________________________, члан 

 

Ред бр. Предмет оцењивања 
Успешно/неуспешно 

одржано предавање 

1 Структура и квалитет садржаја предавања  

2 Дидактичко-методички аспект извођења 

предавања 

 

_________________________________ 

        (потпис члана Комисије) 

 

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ  

о оцени приступног предавања кандидата______________________________ 

Након одржаног приступног предавања кандидата:________________________, и 

појединачних оцена чланова Комисије, коначни закључак Комисије је да је је приступно 

предавање одржано успешно / неуспешно*.  

* прецртати непотребно 

у _________________________ 

дана______________________ године     

      Потписи чланова Комисије 

     __________________________________, председник 

     __________________________________, члан 

     __________________________________, члан 

 

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

кандидата дати одвојени приказ.  

 




