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Правила за ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР по биологија  

23. февруари  2019 година 
 

1. Пристигнување на учениците во училиштето домаќин околу 930 часот.  
2. Да се внимава тестаторите да НЕ СЕ НАСТАВНИЦИ КОИ ПРЕДАВААТ 

БИОЛОГИЈА. 
3. Мобилните телефони да бидат исклучени и НЕДОСТАПНИ (не само звук). 
4. Натпреварот започнува точно во 1000 часот (учениците претходно треба да бидат 

распоредени во училници, и тоа со мешан распоред од повеќе категории, односно 
да не седат еден до друг или еден позади друг ученици од иста категорија. Треба 
да се води сметка за растојанието помеѓу учениците). 

5. Учениците треба да имаат со себе само пенкало, молив и калкулатор (да немаат во 
близина телефони).  

6. Членовите на општинската комисија ги делат тестовите со захефтани коверти по 
соодветните категории  (I, II, III и IV година). Во ковертите има ливче на кое се 
пополнуваат следниве податоци – име и презиме, училиште, општина и ментор), а 
потоа учениците ги затвораат ковертите. 

7. Решавање на тестот е во времетраење од 90 минути.  
8. По завршување на предвиденото време (1130 часот) се собираат тестовите по 

одделни категории – години. Се ставаат шифри на следниов начин: 
 
 

Година шифра општина 
1. С 101  
1. С 102  
1. С 103  
   

2. С 201  
2. С 202  
2. С 203  
   

3. С 301  
3. С 302  
3. С 303  
   

4. С 401  
4. С 402  
4. С 403  

 
9. На тестот и на ковертот се внесува шифрата и општината во која се спроведува 

натпреварот.  
10. Тестовите се собираат по години, се пакуваат и затворени се доставуваат до 

лицето од карго-службата кое го доставило материјалот. (Материјалот се враќа 
назад до Комисијата). 
 
* За училишта-домаќини каде се одвиваат натпревари и за средно 
образование - Обележувањето и организацијата е исто како и за основно 
образование. Дополнително, ковертите треба да се обележат со „С“ (значи – 
средно).  
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Напомена: тестовите ги прегледува Комисијата за општински натпревари по  биологија 
за средно образование при МБД.  

 
11. Прелиминарните резултатите се истакнуваат на интернет-страницата на МБД 

(https://biologija.yolasite.com).   
12. По истакнувањето на прелиминарните резултати, менторот во име на учесникот 

може да достави писмен приговор по однос на прелиминарните резултати до 
соодветната комисија. 

13. За доставување на приговорот треба да се користи формуларот кој ќе биде 
доставен заедно со тестовите и клучевите на интернет-страницата. Одлуката по 
приговорот е конечна. 

14. Откако ќе се објават резултатите, во рок од 24 часа се поднесуваат евентуални 
приговори. 

15. Одговор на приговорите се дава наредниот ден. 
16. По разгледување и одговарање на приговорите се објавуваат конечните листи.  
17. Комисијата прави записник и извештај со конечните резултати. 
18. По објавување на конечните листи по општини, се објавува и кои ученици ќе се 

пласираат на регионален натпревар. Оваа листа ќе биде објавена на интернет-
страницата на МБД и истата ќе биде доставена до Министерство за образование и 
наука. 

 
Список на материјали кои се доставуваат до општинската комисија: 

- Тестови за сите категории (бројот на тестовите е според пријавените ученици 
дадени во последната верзија на списокот), 

- Коверти за пакување на пополнети тестови,  
- Ужинки за ученици, ментори, тестатори и други организатори во училиштата-

домаќини. 
 
Список на материјали кои се доставуваат назад до Комисијата за општински 

натпревари:  
- Коверти со пополнети тестови од четири категории I, II, III и IV година,  
- Записник од претседателите на општинските натпревари по природни науки и 

биологија.  
 
Одговорните лица, односно, претседателите на општинските комисии треба да 
достават по електронска пошта (во excel документ) список на учесници во 
спроведувањето на натпреварите во училиштата-домаќини (претседатели на комисии,  
членови на комисии, тестатори и други ангажирани лица во спроведувањето на 
натпреварите).  

 
Комисија за натпревари во  

основно образование   
Македонско биолошко друштво 

 


