
Српско биолошко друштво 
Биолошки факултет Универзитета у Београду 

Републичко такмичење из биологије за средње школе ће се одржати у суботу 
25. маја 2019. године на Биолошком факултету  

Студентски трг 3 (зграда Филолошког факултета) 
 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА ЈЕ СЛЕДЕЋА: 
 

Време Активност Место 

 
 
 
09.00-11.00 

 
Пријем и регистрација ученика и наставника 
 

(у приземљу зграде сачекаће Вас дежурни 
чланови организационог тима и усмериће Вас 

на место регистрације) 
 

Институт за зоологију 
Биолошког факултета 

 
III разред-ЛЕВО степениште, 
до Велике сале Института за 

зоологију 
 

IV разред-ДЕСНО степениште, 
до Мале сале Института за 

зоологију 

 
11.00-12.00 

Организован одлазак на место полагања и 
размештај у сали за полагање, подела 
тестова 

Сала Хероја 
Филолошки факултет 

*Сала 33-остављање личних 
ствари (I спрат) 

12.00-13.00 Решавање теста 
Сала хероја 

Филолошки факултет 

13.00-13.15 Предаја теста 
Сала хероја 

Филолошки факултет 

13.15-13.30 Подела ланч пакета 
Излаз из Сале хероја 

Филолошког факултета 

13.45-14.30 Жалбе на структуру теста 

III разред Великa салa 
Института за зоологију 
IV разред Малa сале 

Института за зоологију 

14.30-15.30 
Преузимање похвалница/захвалница за 
наставнике и њихове такмичаре (преузимају 
наставници) 

Велика сала Института за 
зоологију 

14.30-17.00 Преглед тестова  Биолошки факултет 

17.00-18.00 Дешифровање и унос бодова Биолошки факултет 

Око 18.00 Прелиминарна листа Биолошки факултет 

18.00-18.30 Корекције по увиду у тест 
Биолошки факултет 

Велика сала Института за 
зоологију 

 
18.30-19.30 

Коначна ранг листа 
Подела награда и признања 

Биолошки факултет 
Велика сала Института за 

зоологију 



Молимо ученике да са собом понесу: 
1. Ђачку књижицу или личну карту са сликом због идентификације (регистрација и улаз у 
салу) 
2. Прибор за писање и флашицу са водом (полагање теста) 
 
Приликом регистрације, ученици ће добити коверту са шифром, коју треба чувати. Шифру 
треба уписати на тест приликом полагања. Коверта са шифром је једини документ који 
ученика повезује са тестом, па скрећемо пажњу да је потребно посебно водити рачуна о 
њој. 
Употреба и уношење мобилних телефона у салу за полагање је забрањено. Предлажемо да 
се телефони оставе искључени код ваших наставника. 
Одмах након завршетка тестирања, тестове заједно са кључевима, ставићемо на увид и 
омогућити да се у писаној форми поднесу жалбе на структуру теста које ћемо одмах, пре 
почетка прегледа тестова, решавати. Формулар за жалбе ће бити доступан на Биолошком 
факултету.  
Одмах након истицања прелиминарне листе, заинтересовани ће имати могућност увида у 
тест, као и подношење приговора на број бодова искључиво на предвиђеном доступном 
формулару. Евентуалне корекције биће одмах унете. 
 
ПОЗИВАМО НАСТАВНИКЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА: дежурство 
на тесту, прегледање тестова, дешифровање тестова. Пријављивање наставника за 
учествовање у неведеним активностима је у време и на месту регистрације ученика и 
наставника (09-11 сати, Велика и Мала сала Института за зоологију). 
 
 
ДОДАТНИ САДРЖАЈИ:  
 
У времену од 12-13.30 у Великој сали Института за зоологију одржаће се панел дискусија у 
организацији Комитета за образовање Српског биолошког друштва на тему могућих модела 
такмичења за наредних период: 
 

Tрибинa o прaвцимa рaзвoja/мoдaлитeтимa тaкмичeњa 
у нaрeднoм пeриoду у складу сa новим планом биoлoгиje у у трећем циклусу 

oбрaзoвaњa - идeje и мишљeња нaстaвникa 

Молимо нaстaвникe дa нa трибинe дoђу сa припрeмљeним прeдлoзимa, личним или свoг 

друштвa/aктивa, нa oснoву кojих ћe сe дискутoвaти.   

 
Као и сваке године, биће организовани и други додатни садржаји за ученике и наставнике. 

 
 

Свим учесницима желимо пуно успеха на  Републичком такмичењу. 
 
Синиша Ђурашевић, координатор такмичења 
Јасна Ковачевић, секретар такмичења 
 




