
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

БРОЈ:14/XIII-6 

ДАТУМ: 21.03.2023. год.  

 

 

На основу члана 135. Статута Медицинског факултета (Одлука бр. 25/X-2 од 

19.03.2018. год. и Одлука Уставног суда Iуо-107/2020, бр. 8/III-3 од 30.05.2019. год., бр. 

26/XII-4 од 24.12.2021. год.), а у складу са Одлуком Сената Универзитета у Београду о 

извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду бр.06-4289/3-16 од 

14.09.2016. године и Одлуком о измени и допуни одлуке о извођењу приступног 

предавања на Универзитету у Београду бр.06-2464/8-17 од 21.06.2017. године 

Наставно-научно веће на седници одржаној 21.03.2023. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗВОЂЕЊУ И ОЦЕНИ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се ближе уређује поступак и оцена приступног предавања 

кандидата који се бирају на Медицинском факултету Универзитета у Београду (у 

даљем тексту: Факултет): 

- први пут у звање доцента, 

- други и сваки следећи пут у звање доцента, уколико се на конкурс пријавило 

више од једног кандидата, 

- у звање ванредног професора уколико немају одговарајуће педагошко искуство. 

 

Члан 2. 

 

Оцену приступног предавања врши Комисија за оцену приступног предавања (у 

даљем тексту: Комисија) коју именује декан факултета, на предлог Катедре уже научне 

области за сваки појединачни конкурс из члана 1. ове одлуке, а која је по правилу у 

истом саставу као и Комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима за избор 

у звање наставника. 

Приступно предавање се организује за све кандидате који испуњавају услове 

конкурса. 

Комисија утврђује списак кандидата, време и место одржавања приступног 

предавања, као и тему приступног предавања, о чему обавештава Стручну службу 

факултета. 

Обавештење из става 3. овог члана Стручна служба факултета доставља 

кандидатима путем електронске поште, најкасније 8 дана пре дана одржавања 

приступног предавања. 

 

Члан 3. 

 

Тему приступног предавања утврђује Комисија на основу тематских јединица из 

наставног програма предмета из области за коју се кандидат бира. 

Уколико се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког 

искуства, сваки кандидат добија исту тему. 

 

 



Члан 4. 

 

Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућој просторији 

Факултета. 

Обавештење о одржавању приступног предавања ставља се на сајт Факултета 

најмање 8 дана пре одржавања предавања, са јасно назначеним датумом, временом, 

местом одржавања приступног предавања, темом и списком кандидата. 

Сматра се да је кандидат обавештен о времену и месту одржавања приступног 

предавања, као и о теми приступног предавања, по истеку рока од 8 дана од дана 

објављивања обавештења на сајту Факултета, без обзира на чињеницу да ли је 

електронским путем примио обавештење. 

Приступно предавање не може трајати мање од 30 минута, ни више од једног 

школског часа (45 минута). 

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

препорука је да се предавање одржи у оквиру редовног часа наставе одговарајућег 

предмета. 

Уколико има више кандидата приступна предавања се одржавају истог дана, а 

редослед се утврђује по азбучном реду кандидата. 

За време приступног предавања једног кандидата, предавању не могу 

присуствовати остали кандидати. 

 

Члан 5. 

 

За припрему приступног предавања кандидат користи стручну литературу, уз 

консултацију са члановима Комисије. 

Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак. 

У току приступног предавања кандидат може да користи потребна наставна 

средства. 

 

Члан 6. 

 

Чланови Комисије могу постављати питања кандидату након завршеног 

предавања. Питања могу постављати и слушаоци. 

 

Члан 7. 

 

Комисија приликом приступног предавања оцењује: 

- припрему предавања 

- структуру и квалитет садржаја предавања 

- дидактично-методички аспект извођења предавања. 

 

Члан 8. 

 

Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије оцењује 

предавање оценом од 1 до 5. 

На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна 

оцена. 

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

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

Кандидат чије је приступно предавање оцењено просечном оценом 2,50 или 

мањом не може бити предложен Изборном већу од стране Комисије за избор у 

одговaрајуће звање. 

Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању на 

прописаном обрасцу који је саставни део ове одлуке за сваког кандидата у коме се 

наводе појединачне оцене сваког члана Комисије, као и просечна оцена. 

Записник потписују сви чланови Комисије. 



Образац Записника о извођењу приступног предавања на Медицинском 

факултету је у прилогу овог правилника.  

 

 

Члан 9. 

 

Оцена добијена на приступном предавању саставни је део реферата Комисије. 

 

Члан 10. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници Наставно-научног већа. 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                             ДЕКАН 

                                                                                              Медицинског факултета 

 

                                                                                    Проф. др Лазар Давидовић,с.р. 



ПРИЛОГ 1 

 

 

У складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Медицинском факултету 

Универзитета у Београду бр.________ од ________ 2023. године Комисија именована 

Одлуком декана бр.________ од ___________ године  у саставу: 

 

1. (име и презиме, звање, институција) 

2. (име и презиме, звање, институција) 

3. (име и презиме, звање, институција) 

 

доставља  

З А П И С Н И К 

о извођењу приступног предавања 

на Медицинском факултету 

 

Кандидат: ______________________________ 

Звање у које се бира: ____________________ 

Тема приступног предавања: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Датум извођења: ___________ 

 

 

Чланови Комисије:   Оцена: (од 1 до 5) 

 

1. (име и презиме, звање)  __________________ 

2. (име и презиме, звање)  __________________ 

3. (име и презиме, звање)  __________________ 

 

  Просечна оцена:  __________________ 

 

 

 

  Потписи чланова Комисије: 

 


