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На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању (
‘’Службени гласник РС ‘’бр.76/05, 100/07 – аутентично тумачење и
97/08) и члана 41. тачка 22. Статута Универзитета у Београду ( ‘’Гласник
Универзитета у Београду ‘’бр.131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), Сенат
Универзитета у Београду на седници одржаној 16. јуна 2010. године,
донео је
ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак студентског
вредновања педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у
Београду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника
Универзитета (у даљем тексту: вредновање наставника и сарадника)
спроводи се у циљу редовног праћења и контроле квалитета наставног
процеса, као део опште политике у области обезбеђења квалитета
високог образовања на Универзитету.
Вредновање наставника и сарадника спроводи се и ради стицања
увида о ставу студената о педагошком раду наставника и сарадника
које се узима у обзир приликом избора у звање.
Члан 3.
Факултети у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет)
обавезно спроводе вредновање свих наставника и сарадника који
изводе наставу на његовим студијским програмима.
Oрганизовањe и спровођењe поступка вредновања наставника и
сарадника на факултету, спроводи Комисија за квалитет факултета.
Услове и средства за финансирање, организовање и спровођење
поступка вредновања наставника и сарадника, обезбеђује факултет.
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Члан 4.
Вредновање наставника и сарадника спроводи се путем анкете
на обрасцу који је саставни део овог правилника – Образац 1а и 1б.
Факултет може, у складу са својим актима, поред анкете из става
1. овог члана, да организује вредновање наставника и сарадника и на
додатном анкетном листу.
Анкета из става 1. овог члана, је упитник који поред општих
података о студенту, студијском програму и наставнику или сараднику,
садржи елементе релевантне за оцењивање педагошког рада наставника
и сарадника, а студент свој став изражава заокружaвањем оцене од 1
(најмања) до 5 (највећа).
На крају анкете, студент може у одговарајућем простору дати
свој коментар или неки предлог.
Факултет може, у складу са својим техничким могућностима, да
организује спровођење анкете електронским путем, под условом да се
обезбеди анонимност и само један приступ анкети.
Члан 5.
Анкета из члана 4. овог правилника, спроводи се сваке године, у
семестру у коме се окончава настава из датог предмета. Време и начин
спровођења анкете одређује факултет.
Студенти вреднују рад сваког наставника и срадника за сваки
предмет посебно. Вредновање наставника и срадника обављају само
студенти који су у текућој школској години уписали тај предмет.
Анкета је валидна ако је у анкетирању учествовало најмање 30%
од укупног броја студената који су уписали тај предмет.
Ако је у анкетирању учествовало мање од 30% од укупног броја
студената који су уписали тај предмет, анкета се понавља уколико за
то постоје могућности.
Члан 6.
Анкета је анонимна.
Факултет је дужан да информише студенте о предмету, циљу и
значају анкете и да упутства за попуњавање исте.
У случају да се анкета спроводи путем писаног упитника:
Факултет одређује лице које ће бити у просторији за време
спровођења анкете (у даљем тексту: анкетар).
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Наставник или сарадник није присутан у просторији за време
спровођења анкете.
По истеку времена датог за попуњавање анкете, анкетар
прикупља све анкетне листове и доставља их Комисији из члана 3.
овог правилника.
У случају да се анкета спроводи електронским путем, Факултет
је дужан да свим студентима обезбеди електронски приступ анкети и
тајност уноса података.
Члан 7.
У случају да се анкета спроводи путем писаног упитника:
Комисија факултета, заједно са анкетаром, сачињава записник
који обавезно садржи: број подељених анкетних листова, број
попуњених и број празних листова, као и друге релевантне податке
које је факултет прописао својим актима.
Подаци из попуњених анкетних листова се обрађују и уносе у
индивидуални статистички извештај на обрасцу који је саставни део
овог правилника - Образац 2а и 2б.
На крају извештаја из става 2. овог члана, даје се преглед укупне
просечне оцене наставника или сарадника чији је педагошки рад
вреднован од стране студената.
Оцена из става 3. овог члана изражава мишљење студената о
педагошком раду наставника или сарадника које се узима у обзир
за утврђивање оцене о резултатима педагошког рада наставника и
сарадника у поступку избора у звање.
У случају да се анкета спроводи електронским путем, Комисија
факултета сачињава записник који обавезно садржи број студента који
су попунили анкету, број студената који су одбили да попуне анкету и
укупан број студената на том предмету.
Члан 8.
Резултате добијене обрадом података и унете у извештај из члана
7. овог правилника, разматра надлежно тело или орган факултета који
је за то овлашћен актима факултета.
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Наставник и сарадник чији рад је вреднован добија само резултате
анкете који се односе на њега.
Декан факултета је дужан да обави разговор са наставником
или сарадником који је добио ниску оцену за свој рад, а после два
упозорења декана, уколико исти наставник или сарадник и даље
добија ниске оцене, наставно-научно веће факултета разматра његов
рад и предлаже одговарајуће мере.
Декан факултета се стара о спровођењу мера према наставнику
или сараднику, у складу са својим овлашћењима из Закона о високом
образовању и Статута факултета.
Члан 9.
Целокупну документацију о спроведеној анкети факултет
обезбеђује и чува на начин прописан општим актом факултета.
Ради остваривања надлежности Универзитета у области
обезбеђења квалитета, факултет, на захтев Универзитета, доставља
резултате спроведене анкете о вредновању наставника и сарадника.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ”Гласнику Универзитета у Београду”.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о студентском вредновању педагошког рада наставника (“Гласник
Универзитета у Београду” број 132/06).
(Београд, 10. септембар 2010. године; Број: 612–3395/1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1ɚ
Ⱥɧɤɟɬɚ ɨ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ........................ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ.
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ
Ⱦɚɬɭɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ

Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ⱥɧɤɟɬɚ ʁɟ ɚɧɨɧɢɦɧɚ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢɬɟ ɨɰɟɧɭ ɡɚ
ɫɜɚɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɨɞ 1 (ɧɚʁɦɚʃɚ) ɞɨ 5 ( ɧɚʁɜɟʄɚ) ɨɰɟɧɚ.
ɋɬɚɬɭɫ: 1. ɛɭʇɟɬɫɤɢ

2. ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ: 1. 6-6,50
2. 6,51-7,50
3. 7,51-8,50
4.8,51-9,50
5. 9,50-10
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɬɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ? 1. ɞɚ 2. ɧɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢɫɩɢɬ: 1. ɞɚ 2. ɇɟ Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚɥɢ ɧɚɫɬɚɜɭ? 1. ɞɚ
2. ɧɟ
Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɚɦ ʁɟ ɫɚɬɢ ɧɟɞɟʂɧɨ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ? _________________
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ:
ɚ) ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɢɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ
ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ.
Ɉɛɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

Ɉɰɟɧɟ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ
ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢ, ɩɨɯɜɚɥɟ, ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɩɪɟɞɥɨɡɢ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ ɚɧɤɟɬɟ):
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1ɛ

Ⱥɧɤɟɬɚ ɨ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ......................................ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ.
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
Ⱦɚɬɭɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ

Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ⱥɧɤɟɬɚ ʁɟ ɚɧɨɧɢɦɧɚ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢɬɟ ɨɰɟɧɭ ɡɚ
ɫɜɚɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɨɞ 1 (ɧɚʁɦɚʃɚ) ɞɨ 5 ( ɧɚʁɜɟʄɚ) ɨɰɟɧɚ.
ɋɬɚɬɭɫ: 1. ɛɭʇɟɬɫɤɢ

2. ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ: 1. 6-6,50

2. 6,51-7,50

3. 7,51-8,50

4.8,51-9,50

5. 9,50-10

Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɬɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ? 1. ɞɚ 2. ɧɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢɫɩɢɬ:

1. ɞɚ 2. ɇɟ Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚɨɥɢ ɧɚɫɬɚɜɭ?

1. ɞɚ

2. ɧɟ

Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɚɦ ʁɟ ɫɚɬɢ ɧɟɞɟʂɧɨ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ? _________________
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɜɟɠɛɟ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ
ȼɟɠɛɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ ɫɚɜɥɚɞɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɫɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

Ɉɰɟɧɟ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ
ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢ, ɩɨɯɜɚɥɟ, ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɩɪɟɞɥɨɡɢ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ ɚɧɤɟɬɟ):
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2ɚ
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɋɌȺɌɂɋɌɂɑɄɂ ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ȼɊȿȾɇɈȼȺȵɍ
ɉȿȾȺȽɈɒɄɈȽ ɊȺȾȺ ɇȺɋɌȺȼɇɂɄȺ ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌȺ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɢ ɲɢɮɪɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɱɢʁɢ ɫɟ ɪɚɞ ɜɪɟɞɧɭʁɟ
Ȼɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɥɭɲɚʁɭ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɛ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɢɦɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ

5.

ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ
ɥɚɤɲɟ ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

6.

Ɉɛɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

7.
8.
9.
10.

ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

11.

Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

12.

ɍɄɍɉɇȺ ɉɊɈɋȿɑɇȺ ɈɐȿɇȺ (ɩɪɨɫɟɤ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 11)

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2ɛ
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɋɌȺɌɂɋɌɂɑɄɂ ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ȼɊȿȾɇɈȼȺȵɍ
ɉȿȾȺȽɈɒɄɈȽ ɊȺȾȺ ɋȺɊȺȾɇɂɄȺ ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌȺ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɢ ɲɢɮɪɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
ɱɢʁɢ ɫɟ ɪɚɞ ɜɪɟɞɧɭʁɟ
Ȼɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɥɭɲɚʁɭ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɋ.Ȼ.
1.
2.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɜɟɠɛɟ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

3.

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ

4.

ȼɟɠɛɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ
ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

5.

ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ
ɪɚɞ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

6.
7.
8.

ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɫɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

9.

Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

10.

ɍɄɍɉɇȺ ɉɊɈɋȿɑɇȺ ɈɐȿɇȺ (ɩɪɨɫɟɤ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 9)

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ

