
Српско биолошко друштво 
Биолошки факултет Универзитета у Београду 
 
Корисна обавештења и сатница за републичко такмичење из биологије за основне школе 
 
Такмичење ће се одржати у недељу, 15. маја 2016., на Биолошком факултету, Студентски трг 3 
(зграда Филолошког факултета). 
 
Сатница такмичења је следећа: 
 

Време Активност Место 

08.00-11.00 Пријем и регистрација ученика и наставника Институт за Зоологију БФ 

11.00-11.15 Организован одлазак на место полагања Сала хероја, Филолошки фак. 

11.15-11.45 Размештај у Сали, подела тестова Сала хероја, Филолошки фак. 

11.45-12.45 Решавање теста Сала хероја, Филолошки фак. 

12.45-13.00 Предаја теста Сала хероја, Филолошки фак. 

13.00-13.15 Подела ланч пакета Аула Филолошког факултета 

13.15-16.15 Преглед тестова / жалбе на структуру теста Биолошки факултет 

15.30-16.30 Дешифровање и унос бодова Биолошки факултет 

16.00-16.30 Прелиминарна листа Биолошки факултет 

16.30-17.30 Корекције по приговорима Биолошки факултет 

17.30-18.30 Подела награда и признања Биолошки факултет 

 
Институт за зоологију Биолошког факултета налази се на другом спрату (лево степениште) 
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. Потписану сагласност о учешћу на републичком такмичењу (регистрација) 
3. Прибор за писање и флашицу са водом (полагање теста) 

 
Приликом регистрације, ученици ће добити коверту са шифром, коју треба чувати, и коју 
треба уписати на тест приликом полагања. Та коверта са шифром је једини документ који 
ученика повезује са тестом, па скрећемо пажњу да се посебно води рачуна о њој. 
 
Употреба и уношење мобилних телефона у сале за полагање биће строго санкционисано, 
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 писменој 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, даћемо заинтересованима могућност увида у 
тест и омогућити да се поднесе приговор на број бодова на предвиђеном доступном 
формулару. Евентуалне корекције биће одмах унете. 



Информација за ученике који учествују и на Књижевној олимпијади: 
 
Организатори Књижевне олимпијаде су обезбедили да сви ученици који учествују на оба 
такмичења тест полажу у Београду. Након завршетка теста из књижевности, бригу о 
ученицима и 7. и 8. разреда ће преузети наши дежурни, а тест из биологије ће полагати у 
библиотеци Института за физиологију и биохемију, пола сата након завршетка теста из 
књижевности. Тамо ће урадити регистрацију и преузети коверте са шифром, тако да нема 
потребе да се посебно региструју пре тога. Тест ће полагати као и сви остали у трајању од 60 
минута. 
 
Додатни садржаји за ученике и наставнике током такмичења: 
 
Приликом регистрације, ученици и наставници биће замољени да се определе за учешће на 
додатним садржајима које смо ове године припремили за вас.  
 
У могућности смо да вам предложимо следеће садржаје: 
 
За наставнике: 

1. Предавање и радионицу колега из WWF, Србија о заштићеним природним 
добрима и начинима презентације тог градива у настави. Циљна група: наставници 
8. разреда, место: Сала 70, Институт за физиологију и биохемију од 11-13 ч. 

2. Предавање / угледни час и радионицу колега из Флукс Трејд, Београд из биологије 
ћелије. У оквиру тога презентираће могућност коришћења интерактивне табле и 
ИКТ за реализацију наставне теме из грађе ћелије, као и екстерне ресурсе за рад са 
интерактивном таблом. Циљна група: наставници 7. разреда, место: Велика сала 
Института за зоологију од 11-13 ч.  

 
За ученике и наставнике: 
 

1. Организовану посету Ботаничкој Башти „Јевремовац“, Института за ботанику 
Биолошки факултет, Таковска 43. Тамо ћете уз водича имати прилику да посетите и 
реновирану стаклару и множару и да уживате у обновљеном Јапанском врту. У 
могућности смо да организујемо 2x3 групе по 30-40 ученика и наставника, који би у 
два термина (од 13 и 14 ч) са дежурнима отишли до Баште. Заинтересовани ће се 
пријавити приликом регистрације на посебан списак. Овај садржај је бесплатан. 

2. Посету Галерији Природњачког музеја на Калемегдану, где ћете моћи (уз водича) 
да обиђете актуелну поставку Галерије. У могућности смо да организујемо 2 групе 
по 30 наставника и ученика у два термина (од 13 и 14 ч) које ће пратити дежурни. 
Пријављивање ће бити приликом регистрације. Овај садржај је бесплатан. 

3. Посету новоотвореном Јавном тропикаријуму и акваријуму у Београду (улица 
Миленка Веснића 3, Сењак, Београд, аутобус 44) који у репрезентативној поставци 
живог света наших и тропских вода, шума, прашума, пустиња и хладних мора нуди 
богатство садржаја. У могућности смо да организујемо једну групу за посету од 30 
ученика и наставника, коју ће дежурни да одведу до поставке и врате на факултет. 
Пријављивање ће бити приликом регистрације. Овај садржај је бесплатан. 

4. Изложбу и презентацију наставних средстава наших гостију из Флукс Трејд, за 
ученике и наставнике, где ће сви заинтересовани моћи да виде њихову понуду 



анатомских модела, микроскопа и микроскопских препарата и школских сетова за 
групни рад ученика (Еко-бокс, Дата-логер и сензори). Место одржавања: Мала сала 
Института за зоологију, од 13-16 ч. 

 
Ове године смо одлучили да позовемо наставнике да нам помогну у реализацији такмичења. 
Предвидели смо њихово активно учешће у дежурству на тесту, прегледу тестова, као и 
дешифровању и уносу бодова, што би радили заједно са нама. Сматрамо да ћемо на овај 
начин да повећамо квалитет самог такмичења, као и да омогућимо директан увид у наш рад. 
Наставници се могу сагласити са нашим предлогом приликом регистрације – уколико буду 
пратили своје ученике на такмичење, када ће добити и конкретна задужења и упутства. 
 
Позив упућујемо наставницима најбоље пласираних ученика са окружног такмичења из 
сваке Школске управе и то: 
 
Са листе осмог разреда 
 Наставник Име школе Место Школска управа 

1. Дејан Милошевић ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања Краљево 

2. Драган Рилак ОШ „ Aца Алексић“ Aлександровац Крушевац 

3. Александра Иконов ОШ „Марија Бурсаћ“ Београд / Звездара Београд 

4. Бојана Здравковић ОШ „Други шумадијски одред“ Марковац Ниш 

5. Вера Ковач ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник Нови Сад  

6.  Бранкица Перовић ОШ „Миша Стојковић“ Ковин / Гај Зрењанин 

7. Сања Митровић ОШ „Милан Муњас “ Уб Ваљево 

8. Марина Миладиновић ОШ „Олга Милевић“ Смед. Паланка Пожаревац 

9. Снежана Тучић ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина Ужице 

10. Дејан Радоњић ОШ „3.октобар“ Бор Зајечар 

11. Милун Спалевић ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац Крагујевац 

12. Лидија Ташић ОШ „Свети Сава“ Владичин Хан Лесковац 

13. Живка Спасић ОШ „Вук Караџић“ Сочаница Косовска Митровица 

14. Златко Неорчић ОШ „Матко Вуковић“ Суботица Сомбор 

15. Маријана Марковић ОШ „Милица Павловић“ Чачак Чачак 

16. Славица Стевановић ОШ „13.октобар“ Ћуприја Јагодина 
 *Школске управе Нови Пазар и Ранилуг немају своје представнике на овој листи 

Са листе седмог разреда 
 Наставник Име школе Место Школска управа 

1. Анђелка Петровић ОШ „Васа Пелагић“ Београд / Палилула Београд 

2. Марија Васиљевић ОШ „Милан Ракић“ Медошевац Ниш 

3. Милена Петровић ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања Краљево 

4. Драгица Борањац ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта Ужице 

5. Снежана Ћурчић ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Зрењанин 

6. Милена Павловић ОШ „Сечењи Иштван“ Суботица Сомбор 

7. Живана Ровчанин ОШ „Милан Муњас “ Уб Ваљево 

8. Александра Тасић ОШ „Вук Караџић“ Сурдулица Лесковац 

9. Нада Антић ОШ „Др Јован Цвијић“ Смедерево Пожаревац 

10. Вања Кубуровић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац Крагујевац 

11. Ивана Ђукић ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг Нови Сад 

12. Славољуб Тоскић ОШ „Бранко Радичевић“ Бор Зајечар 

13. Иванка Костић ОШ „Лепосавић“ Лепосавић Косовска Митровица 

14. Евица Антић ОШ „Јован јовановић Змај“ Крушевац Крушевац 

15. Биљана Ускоковић Брковић ОШ „Милица Павловић“ Чачак Чачак 

16. Боринка Милошевић ОШ „Ђура Јакшић“ Параћин Јагодина 

17. Дзенана Хамидовић ОШ „Рифат Бурџевић тршо“ Нови Пазар Нови Пазар 



*Из школске управе Ранилуг нема пласиране деце на овој листи. 
Наставница Миљана Павковић, ОШ „Д.С.Високи“из Деспотовца има првопласиране ђаке  у 7. и у 8.разреду, зато јој само честитамо овом 
приликом. 

 

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


