
 

 
 
 
 
Поштовани директоре, 

У складу са Календаром такмичења за средње школе и одлуком Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, окружно такмичење из 
биологије за ученике средњих школа ће бити одржано у Вашој школи 8. маја 2022. 
године са почетком у 12 часова. 

Републичко такмичење из биологије за ученике средњих школа ће бити одржано 
на Департману за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду 29. маја 
2022. године са почетком у 12 часова. 
 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА 
 

„Коначне листе пласираних ученика са школског такмичења једног округа 
школе домаћини шаљу електронским путем, у року од 5 (пет) радних дана по 
завршетку такмичења школи домаћину окружног/градског нивоа такмичења датог 
округа. Школа домаћин окружног/градског такмичења сачињава јединствену 
листу учесника за дати округ/град и у року од највише 5 радних дана је 
електронским путем доставља Организатору такмичења, као и школама 
домаћинима школског нивоа такмичења. Формулар пријављених ученика 
пласираних на окружно и републичко такмичење из биологије за ученике средњих 
школа дат је у прилогу мејла. Попуњен формулар је потребно доставити 
организатору такмичења на мејл takmicenje@dbe.uns.ac.rs  

Спискови треба да садрже: име и презиме ученика, разред, број освојених 
бодова на школском такмичењу, назив школе, назив општине, име и презиме 
професора ментора и језик на коме ће ученик решавати тест (српски језик или језик 
националних мањина)“ (Правилник и пропозиције такмичења из биологије за ученике 
средњих школа за школску 2021/22. годину). 

Према Закону о заштити података о личности, сваки такмичар за све нивое 
такмичења мора на такмичење донети потписану ИЗЈАВУ којом се одобрава 
коришћење основних личних података за потребе такмичења. Форма изјаве је у 
прилогу мејла. 



Молимо Вас, као и чланове Тима за спровођење окружног/градског такмичења у 
Вашој школи да обезбедите комисијско отварање и тајност копирања тестова, 
шифровање тестова, да на улазна врата школеистакнете распоред ученика по 
учионицама и распоред ангажовања наставника (тако да наставници који дежурају и 
прегледају тестове нису ангажовани код ученика из своје школе) и да на неколико 
места у школи као и на веб сајту школе након завршеног такмичења истакнете решења 
и резултате такмичења. 

 
 
 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 
 

„Непосредно по завршетку окружног такмичења школе домаћини електронски 
достављају организатору републичког такмичења комплетне окружне/градске ранг 
листе са свим учесницима који су учествовали на такмичењу на посебном формулару 
(приложен у мејлу). Спискови треба да садрже: име и презиме ученика, разред, број 
освојених бодова на окружном/градском такмичењу, назив школе, назив општине, име 
и презиме наставника ментора и језик на коме ученик решава тест на републичком 
такмичењу (српски језик или језик националних мањина)“ (Правилник и пропозиције 
такмичења из биологије за ученике средњих школа за школску 2021/22. годину). 

 

Срдачно,  
Тим за организацију такмичења 

Департман за биологију и екологију, 
ПМФ, Универзитет у Новом Саду 

 


