
Српско биолошко друштво 
Биолошки факултет Универзитета у Београду 

Републичко такмичење из биологије за основне школе ће се одржати у недељу, 
27. маја 2018., на Биолошком факултету,  

Студентски трг 3 (зграда Филолошког факултета) 
Сатница такмичења ЗА УЧЕСНИКЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ је следећа: 

 
Време Активност Место 

 
 
 
09.00-12.00 

 
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 

 
VII разред-ЛЕВО степениште, до 

Велике сале Института за зоологију 
 

VIII разред-ДЕСНО степениште, до 
Мале сале Института за зоологију 

 
12.00-12.30 

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

Први спрат Филолошког 
факултета 

*Сала 33-остављање личних 
ствари 

12.30-13.30 Решавање теста Сала хероја 
Филолошки факултет 

12.30-13.30 Преузимање похвалница/захвалница за 
наставнике и њихове такмичаре 

Велика сала Института за 
зоологију 

13.30-13.45 Предаја теста Сала хероја 
Филолошки факултет 

13.45-14.00 Подела ланч пакета Излаз из Сале хероја 
Филолошког факултета 

13.45-14.15 Жалбе на структуру теста Биолошки факултет-
Библиотека Института за 

зоологију 

14.15-17.00 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 

Институт за зоологију Биолошког факултета налази се на другом спрату старе зграде 
Филолошког факултета на Студентском тргу бр. 3. 
 
 
 



 
Молимо ученике да са собом понесу: 
1. Ђачку књижицу 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. 
 
*ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ се и ове године труди да свим учесницима такмичења (ученицима и 
наставницима) обезбеди додатне едукативне и културне садржаје, током прегледа тестова.  
Ове године, предвиђене су посете наставника и ученика: 

- Музеју науке и технике 
- Ботаничкој башти "Јевремовац" 
- Тропикаријуму 
- Галерији природњачког музеја 

*Пријава заинтересованих наставника/такмичара предвиђена је у термину регистрације за 
такмичење на посебним формуларима, са назначеним терминима посета. Све додатне 
информације моћи ћете да добијете од чланова организационог тима. 

 
Срдачан поздрав, 
                               др Срђан Стаменковић, координатор такмичења 
                                    Јасна Ковачевић, секретар такмичења 
 


