
 

 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

 

ТТААЛЛЕЕННААТТ  ЈЈЕЕ  ДДААРР  ККООЈЈИИ  ООББААВВЕЕЗЗУУЈЈЕЕ 



 

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА У ТОКУ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

УПИС  НОВИХ  УЧЕНИКА 

 

На тестирање ученика за 

пријем у рад Регионалног центра за 

таленте Београд 1 – Земун, које је 

обављено почетком школске 

2017/2018. године, пријавило се 

укупно 295 ученика из основних и 

средњих школа са територије седам 

градских општина: Сурчин, Нови 

Београд, Земун, Стари град, Савски 

венац, Палилула, Вождовац, Сопот и 

Ћуприја. 

Од укупног броја 

пријављених, тестирано је 238, а њих 141 примљено је у  Центар. Они су, заједно са 

старим полазницима, током школске 2017/2018. године, имали прилику да 

унапреде своје знање из једне од 9 научних области (српски језик и књижевност, 

математика, физика, хемија, биологија, информатика, историја, географија, енглески 

језик). 

 Поред предавања и вежбања у просторијама Центра, ученици су своје 

истраживачке радове, уз помоћ ментора, радили у институцијама релевантним за 

одабрану област рада; факултетима, институтима и привредним организацијама: 

Пољопривредном, Хемијском, Физичком и Грађевинском факултету, Институту за 

физику, Институту за нуклеарне науке „Винча“, Биолошком факултету, Институту за 

пестициде и заштиту животне средине, Институту за хемију, технологију и металургију, 

Институту за кукуруз „Земун поље“ Стоматолошком факултету и Архиву Југославије, 

Институту за српску културу Приштина - Лепосавић, Десетој гимназији „Михајло 

Пупин“ и Земунској гимназији. 

Поред рада са талентима, Центар је током школске године организовао и 

друге програме: Школу математике  за ученике од 3. до 6. разреда ОШ као и  

Припремну наставу  за полагање завршног испита ученика осмог разреда. Током 

зимског и летњег распуста организовани су и реализовани математички кампови, 

као и летњи камп за таленте. Центар већ традиционално током зимског и летњег 

школског распуста организује и бесплатне ликовне радионице за ученике основног и 

средњег школског узраста, под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину 

града Београда. 
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ТАКМИЧЕЊА 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА   одржано је 12. маја 2018. године у ЕТШ 

„Земун“ у Земуну. Директор Центра Милош Толимир се у уводном обраћању 

захвалио присутним ученицима, члановима комисија, менторима, родитељима и 

свим институцијама које су својим учешћем на било који начин  помогле у 

реализацији смотре и такмичења. Посебно се захвалио школи домаћину са којом 

већ дуги низ година  остварујемо одличну сарадњу. Такмичење и смотру отворио је 

др Предраг Петровић, председник управног одбора Центра. Након полагања теста 

знања из одабране области, ученици су приступили одбрани својих истраживачких 

радова пред комисијом сачињеном од еминентних стручњака.  

Од пријављених 164 ученика учествовало је њих 153. Од тог броја, 86  

ученика освојило је једно од три прва места, чиме су се пласирали на Републичко 

такмичење талената. Додељена је и 81 специјална награда за најквалитетније 

истраживачке радове. 

У четвртак 24.5.2018. у Градској општини Земун, свечано су додељене 

дипломе за научно-истраживачке радове и освојена прва три места на Регионалном 

такмичењу талената најуспешнијим полазницима Регионалног центра за таленте 

Земун. У име Општине Земун дипломе најталентованијима уручили су председник 

Скупштине Градске општине Земун Ненад Врањевац и секретар Скупштине Марко 

Јанковић. Такође, Градска општина Земун је наградила најуспешније полазнике 

фотомонографијом Михајло И. Пупин, у част 160 година од рођења великог 

научника, са поруком да у њему, Милутину Миланковићу и Николи Тесли нађу своје 

узоре.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА одржано је 2.  јуна 2018. године на 

Агрономском факултету у Чачку. Том приликом, директор Регионалног центра за 

таленте у Чачку Светислав Марковић је пригодним говором поздравио присутне 

ученике, чланове комисија, менторе и родитеље. Као и на Регионалном такмичењу, 

након полагања теста знања из одабране области, ученици су приступили одбрани 

својих истраживачких радова пред комисијом сачињеном од стручњака из задатих 

области. Од пласираних 86 ученика из нашег Центра, на такмичењу је учествовало 

њих 75 са 67 истраживачких радова. Од тог броја, 40 ученика освојило је једно од 

прва три места, а додељено је и 36 специјалних награда за квалитет истраживачких 

радова.  

 

У четвртак, 21.6.2018. одржана је свечана додела диплома и поклона у виду 

одабраних књига најуспешнијим ученицима са Републичког такмичења. Председник 

управног одбора др Предраг Петровић, директор Центра Милош Толимир и секретар 

Скупштине општине Земун Марко Јанковић су честитали ученицима на освојеним 

наградама и подстакли их да наставе са усавршавањем својих знања и вештина. 
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РЕЗУЛТАТИ  КОЈЕ  СУ  ОСТВАРИЛИ  УЧЕНИЦИ  НА  РЕГИОНАЛНОМ  И  РЕПУБЛИЧКОМ  

ТАКМИЧЕЊУ  ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ  ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

МАТЕМАТИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Вељко Ћорац 7. „Младост“ 
Иван Вељковић, проф. математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун  
3    

2. 
Лена 

Богдановић 
7. „Бранко Радичевић“ 

Иван Вељковић, проф. математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
1 2 1 2 

3. Борис Ћеранић 7. „Светозар Милетић“ 
Иван Вељковић, проф. математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
3  2  

4. Душан Бркић 7. „Гаврило Принцип“ 
Верица Марковић, проф. математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
3  3  

5. Јован Мићић 7. „Иван Гундулић“ 
Верица Марковић, проф. математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
2  1 3 

6. 
Алекса 

Милојевић 
7. „Борислав Пекић“ 

Верица Марковић, проф. математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
3  1 3 

7. Матија Јовичић 7. 
„Јован Стерија 

Поповић“ 

Иван Вељковић, проф. математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
2  1 3 

8. Војин Бојић 7. „Ђуро Стругар“ 
Верица Марковић, проф. математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
1 3 1 1 

9. 
Софија 

Стојановић 
7. „Краљ Александар I“ 

Верица Марковић, проф. математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
2  3  

10. Драган Прпа 8. „Михајло Пупин“ 
Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3  3  

11. 
Петар 

Музуровић 
8. 

„Јелица 

Миловановић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
2    

12. Дамјан Ђурић 8. 

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3 1 2 2 

13. 
Тијана 

Кнежевић 
8. „Лаза Костић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3    

14. 
Милица 

Гојковић 
8. „Раде Кончар“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3 1   

15. 
Тијана 

Мијалков 
8. „Драган Лукић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
1 1   

16. 
Јелисавета 

Петровић 
8. „Краљ Александар I“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
2    

17. 
Трифун 

Радановић 
8. „Душко Радовић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3 1 3 3 

18. 
Марко 

Новаковић 
8. „Бранко Радичевић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
2  3 1 
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19. 
Страхиња 

Гвоздић 
1. 

Математичка 

гимназија 

Љиљана Врачар, проф. математике  ОШ 

„Светозар Милетић“ 
1 1 2 1 

20. 
Оливера Бо 

Брењо 
1. 

X гимназија „Михајло 

Пупин“ 

Драгица Радовановић, проф. 

математике, Пољопривредни факултет 
3  3  

21. Милица Мићић 1. 

IX гимназија 

„Михајло Петровић 

Алас“ 

Јелена Козодеровић, асистент, 

Пољопривредни факултет 
3  2  

22. Лука Јанковић 1. 
Математичка 

гимназија 

Драгица Радовановић, проф. 

математике, Пољопривредни факултет 
3    

23. 
Душан 

Мургашки 
2. 

Ваздухопловна 

академија 

Јелена Козодеровић, асистент, 

Пољопривредни факултет 
3 1   

24.  Наталија Вујнић 2. 
Математичка 

гимназија 

Јелена Козодеровић, асистент, 

Пољопривредни факултет 
3 1   

25.  
Јелена 

Ивановић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
1  2  

26.  
Селена 

Богојевић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
1  2  

27.  
Ана 

Дамњановић 
3. 

Трећа београдска 

гимназија 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
2  3 1 

28. Никола Ружић 3. 

IX гимназија 

„Михајло Петровић 

Алас“ 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
2    

29.  Мила Павловић 2. 

IX гимназија 

„Михајло Петровић 

Алас“ 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
1 1 3  

30.  
Емилија 

Стојановић 
2. 

IX гимназија 

„Михајло Петровић 

Алас“ 

Иван Лазаревић, професор на 

Грађевинском факултету 
1 1   

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Јана Рокић 1. 
X гимназија „Михајло 

Пупин“ 

Сузана Ђорђевић Пејовић, професор 

српског језика 
3 1 3 1 

БИОЛОГИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Милена 

Јанузовић 
7. „Душко Радовић“ 

др Драгана Божић, Пољопривредни 

факултет 
3 1  3 

2. Уна Крунић 7. 
„Светислав Голубовић 

Митраљета“ 

др Драгана Божић, Пољопривредни 

факултет 
2 1 2 3 

3. 
Александра 

Јовановић 
7. „Гаврило Принцип“ 

др Драгана Божић, Пољопривредни 

факултет 
1 1 2 3 

4. Иван Величков 7. „Мајка Југовића“ Милорад Драгић, Биолошки факултет 3 1 3  

5. 
Тамара 

Катанчевић 
2. 

IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 
Милорад Драгић, Биолошки факултет 2 1   

6. 
Анастасија 

Бубања 
3. Земунска гимназија Милорад Драгић, Биолошки факултет 2 1 3  
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7. Лука  Стијовић 4. Земунска гимназија 
др Милан Бранков, научни сарадник, 

Институт за кукуруз „Земун поље“ 
3 1 3 2 

8. 
Тијана 

Пешовић 
4. Земунска гимназија 

др Милан Бранков, научни сарадник, 

Институт за кукуруз „Земун поље“ 
1 1 1 2 

9. Лена Мишић 4. 
X гимназија „Михајло 

Пупин“ 

др Лела Корићанац, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
2 1   

ФИЗИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Милица 

Поповић 
7. „Краљ Александар I“ 

Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
3 1  1 

2. 
Андреа 

Гојковић 
7. „Соња Маринковић“ 

Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
3 1  1 

3. 
Бојана 

Марковић 
7. „Соња Маринковић“ 

Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
3 1 3 1 

4. Војин Прљевић 7. „Соња Маринковић“ 
Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
1 1  1 

5. Лука Радуловић 7. „Јован Дучић“ 
Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
2 2   

6. 
Емилија 

Ковачевић 
7. „Илија Бирчанин“ 

Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
3 1  1 

7. Стефан Ћурчић 7. „Илија Бирчанин“ 
Биљана Стојичић, професор  у 

Земунској гиманзији 
2 1  1 

8. Филип Пантић 8. „Соња Маринковић“ 
проф. др Душко Латас, Институт за 

физику 
3  3  

9. Тамара Пјевац 8. „Светозар Милетић“ др Никола Шкоро, Институт за физику 3 1   

10. Вукан Јанковић 8. „Мајка Југовића“ др Никола Шкоро, Институт за физику 1 1   

11. Ида Зељковић 1. 
IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 

проф. Мирјана Божић, Институт за 

физику 
3 1   

12. 
Анђелија 

Младеновић 
1. Рачунарска гимназија 

проф. Мирјана Божић, Институт за 

физику 
3 1   

13. 
Никола 

Веселиновић 
1. 

IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 

проф. Мирјана Божић, Институт за 

физику 
2 1   

ХЕМИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Ива Мазалица 7. „Кнегиња Милица“ 
Сања Арсеновић, проф  гимназије 

„Михајло Пупин“ 
3 1   

2. Матеја Бокан 8. „Душко Радовић“ 
др Небојша Поткоњак, Институт за 

нуклеарне науке  „Винча“ 
3 1  1 

3. 
Милица 

Поповић 
1. 

IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 

др Драгана Дабић Загорац, 

Иновациони центар Хемијског 

факултета 

3  3 1 

4. Петар Кујучев 2. 
IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 
др Драгана Дабић, Хемијски факултет 3 1   
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Александра 

Тадић 
7. 

„Светислав Голубовић 

Митраљета“ 

Маја Бркљач, проф. енглеског језика 

и књижевности 
2    

2. Миа Досковић 7. „Бранко Радичевић“ 
Маја Бркљач, проф. енглеског језика 

и књижевности 
3  3 1 

3. Мелина Беслаћ 8. „Светозар Милетић“ 
Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
2  3 1 

4. Павле Стрижак 8. „Кнегиња Милица“ 
Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
1 2 1 1 

5. 
Невена 

Кенђелић 
8. „Јован Стерија Поповић“ 

Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  „С. Г.Митраљета", Батајница 
3  3  

6. 
Соња 

Симоновић 
1. 

X гимназија „Михајло 

Пупин“ 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 3  2 

7. Софија Авејић 1. 
X гимназија „Михајло 

Пупин“ 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3    

8. 
Андреа 

Стојановић 
1. ЕТШ „Никола Тесла“ 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 2 3 1 

9. Ива Михајловић 1. Земунска гимназија 
Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3  3 2 

10 
Ксенија 

Пуретић 
1. 

Фармацеутско-

физиотерапеутска школа 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3    

11 Маша Чачија 3. Земунска гимназија 
Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 1 3  

12 
Михаило 

Срећковић 
4. 

„Владислав Петковић 

Дис“ 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 3   

ИНФОРМАТИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Павле Репац 8. „Сава Шумановић“ Иванка Пејић, професор информатике 3 1   

2. 
Никола 

Дракулић 
1. 

Математичка 

гимназија 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1   

3. 
Андреј 

Милисављевић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1 3 2 

4. 
Филип 

Стевановић 
2. Земунска гимназија 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1   

5. Петар Репац 3. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1 3 1 

6. 
Јована 

Милићевић 
3. 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1   

7. 
Бојана 

Бијелица 
2. 

IX гимназија „Михајло 

Петровић Алас“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1   

8. 
Душан 

Зељковић 
2. ЕТШ „Земун“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1   
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ЛЕГЕНДА: 

 а. место на регионалном такмичењу 

 б. награда за научно-истраживачки рад на регионалном такмичењу 

 в. место на републичком такмичењу 

 г.  награда за научно-истраживачки рад на републичком такмичењу 

 

* За регионално такмичење било је пријављено 164 ученика од којих је 153 изашло на 

такмичење.  Једним од  прва три места награђено је 86 ученика  (52,44%), а  81 рад 

награђен је специјалном наградом (66,39%). 

* За републичко такмичење је пријављено 86 ученика, изашло је 75 од чега је 40 ученика 

освојило једно од прва три места (46,51%). Од 76 радова, колико је учествовало на 

такмичењу,  награђено је 36 (47,37%) једном од награда за рад. 

 

 

9. Урош Крстић 4. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1   

10. Милан Акик 4. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1   

11. 
Петар 

Јовановић 
4. ЕТШ „Земун“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1   

ИСТОРИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Никола 

Миковић 
8. 

„Бошко Палковљевић 

Пинки“ 
Драган Теодосић, Архив Југославије 3    

2. Петар Олујић 8. „Лазар Саватић“ 

Драган Теодосић, Архив Југославије 

Милутин Живковић, истраживач 

сарадник, Институт за српску културу 

Приштина - Лепосавић 

1  3  

3. 
Андрија 

Мирковић 
8. „Михајло Пупин“ Драган Теодосић, Архив Југославије 3  3 2 

4. 
Бојана 

Радичевић 
8. „Михајло Пупин“ Драган Теодосић, Архив Југославије 3    

5. 
Дивна 

Муришић 
8. „Вук Караџић“ Драган Теодосић, Архив Југославије 3 1  1 

ГЕОГРАФИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Нина Стегњаић 8. „Лаза Костић“ 
Мирослав Нинковић, проф. географије 

у ОШ „Светозар Милетић“ 
3 1  2 
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ИЗЛЕТ -  ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ–ПЕТРОВАРАДИН–СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ  

 

 
 Полазници 

Регионалног центра за 

таленте Београд 1 – Земун 

који су на одржаним 

такмичењима остварили 

успех, као награду су 11. 

јула 2018. године у пратњи 

својих ментора Верице 

Марковић, Реље Ћурчина, 

Драгана Теодосића, 

директора центра Милоша 

Толимира, као и Вере 

Давидовић, обишли неке од 

најзначајнијих фрушкогорских манастира пре свега Крушедол, Ново Хопово и 

Гргетег. Тамо су се упознали са историјатом и значајем тих манастира за историју и 

културу српског народа, али и о важној улози коју је Фрушка гора имала у прошлости 

посебно у временима сеоба из Османског царства у Хабзбуршку монархију 

постајући центар окупљања нашег народа, али и права „Српска Света Гора“ 

поседујући данас чак 16. манастира. Након Фрушке горе ученици су посетили 

Петроварадинску тврђаву и градић музеј Сремске Карловце са посебним освртом на 

историјско језгро града са значајним православним и римокатоличким црквама 

међу којима се истиче 

Црква Светог Николе, 

познатија као 

Николајевска црква, 

зградом Карловачке 

митрополије, данас 

средишта епархије 

Сремске и зградом 

Богословије, као и 

зградом најстарије 

гимназије у Републици 

Србији, Карловачке 

гимназије (1791). 
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Кроз Школу цртања и сликања је у току 

школске 2017 / 2018. године прошло 39 ученика.  

Од тог броја, њих 29 је било присутно током целог 

периода октобар - мај, док је 10 ученика 

присуствовало нешто мањем броју часова (разлог: 

неки су током године одустали, а неки нису кренули на 

наставу од првог часа).  

На крају школске године, организована је 

изложба радова, уз доделу диплома и каталога 

ученицима. 

Адријана Радмановић, 3. разред 

 

Током марта, професорка 

сликања је била позвана да 

изложи радове својих ученика у 

оквиру манифестације дечијег 

стваралаштва ДЕЛИС, која се већ 

дуги низ година одржава у 

галерији „Стара капетанија“ у 

Земуну.  

                                                                                         Јована Мирковић,  8. разред 

 

Изложени су радови 

аутора:  Милица Гошић 

(припремна настава), 

Александра Докић и Андреа 

Ковачевић (Школа цртања и 

сликања), Јована Ћулум и Тијана 

Ђорђевић (учеснице летње 

ликовне радионице „Графика - 

линорез, у Центру).  
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Од новембра до краја маја, 

у Центру је одржавана Припремна 

настава за упис у средње 

уметничке школе, и то два пута 

недељно по три сата: суботом 

(током часова Школе цртања и 

сликања) и уторком. Часови су 

обухватали области које се полажу 

на пријемном испиту: цртање и 

сликање мртве природе и вајање. 

 

Мртва природа - Милица Гошић 

 

Наставу је водила мр Милица 

Вуковић, а од почетка новембра до краја 

маја похађале су је 3 ученице. Све три су 

положиле пријемни испит и уписале 

одабране школе. Милица Гошић и Лена 

Трифуновић уписале су се у Школу за 

дизајн у Београду - смер графички 

дизајн, а Ања Бергхауер се уписала у 

техничку школу „Дрвоарт“. Такође смо 

имали и „гостујућу“ ученицу, Анастасију 

Вучинић која се првобитно око радова                Мртва природа - Ања Бергхауер 

 

консултовала и припремала са својом 

наставницом из ликовне културе, а 

након тога је похађала и неколико 

часова припремне наставе у Центру. 

Она је, такође, са успехом положила 

пријемни испит за уметничке школе и 

уписала жељени смер у Школи за 

дизајн.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мртва природа - Лена Трифуновић 
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АКТИВНОСТИ  ЦЕНТРА  ЗА  ВРЕМЕ  ЗИМСКОГ  РАСПУСТА 
 

ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ „МУРАЛ“ И „ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ - ИНСПИРАЦИЈА 

СРЕДЊЕВЕКОВНИМ НАСЛЕЂЕМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“ 

Овог зимског распуста Регионални центар за таленте Београд 1 је 

организовао две ликовне радионице. 

Ликовна радионица „Мурал” 

организована је у периоду од 3. 1. 

2018. до 6. 1. 2018. За само четири 

дана, ученици су уз помоћ водитеља 

радионице, осликали мурал на зиду 

једне од учионица. Тему су сами 

осмислили - на сликарској палети, на 

месту где обично стоје боје, налазе 

се наши ђаци, који у Центру 

изучавају различите области                         

а уметност их повезује у једну целину. 

                                                         Аутори мурала: Душица Караић, Катарина 

                                                                        Цветковић, Ања Досковић, Катарина Симић  

                                                                                          и Лука Јовановић 

Током другог дела радионице, „Цртање и сликање - инспирација 

средњевековним наслеђем Косова и Метохије“ желели смо да упознамо ученике са 

нашим богатим наслеђем, а због обимности материјала, сконцентрисали смо се на 

Немањићки период. Ученици су пред собом као инспирацију имали фотографије 

архитектуре, фрескописа, икона, 

мобилијара, костима и других мотива. 

Могли су да користе                                          

различите материјале за цртања и                                                                                          

сликање, што је довело до разноликости  

радова.                  

У радионицама је учествовало 

22 ученика од којих је до краја  са нама 

остало њих 19. Аутор и водитељ 

програма је била мр Милица Вуковић. 

 

  Јана Боројевић  
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ЗИМСКИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 

 

 Зимски математички 

камп је организован у току 

распуста од 1. фебруара до 7. 

фебруара 2018. у објекту 

Дечијег летовалишта Митровац 

на Тари. У кампу је учествовало 

30 ученика, узраста од 2. до 8. 

разреда ОШ са којима су 

радили професори математике 

Славица Ђукић, Верица 

Марковић и Јелена Папић 

Миленковић. Ученици су били 

подељени у узрасне групе како би се обезбедио квалитет у раду. Осим тема за 

додатну наставу и такмичења, у настави су били заступљени и логичко-комбинаторни 

задаци. Одржани су и квизови и то Главоломке за ученике од 2. до 4. разреда и Квиз 

оштроумности за старије ученике, а сви заједно су учествовали у решавањима 

загонетних прича. 

У оквиру информатичке радионице професорка информатике Верица 

Марковић је упознала ученике са различитим  темама из области информатике. За 

све полазнике је организовано упознавање са Office пакетом, са посебним 

нагласком на коришћење Excel-a, форматирање табела, унос и обраду података и 

коришћење формула и функција. 

Поред наставе ученици су могли да  уживају у скијању и у свакодневним 

шетњама до Тепих-ливде и Тисовог 

брда. Што се тиче културно-забавног 

програма организовани су шиз-фриз, 

такмичење у плесу, „Ја имам таленат“ 

и маскенбал. Седмог дана 

реализован је завршни тест који 

обухвата све теме заступљене у 

кампу.  

Након повратка организована 

је изложба са фотографијама а 

додељене су и дипломе ученицима.  
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

 

Током летњег распуста Центар за таленте је у оквиру пројекта „Летњи атеље у 

Центру“ организовао две ликовне радионице: 

Цртање и сликање различитим сликарским 

материјалима и техникама и Сликање уљем на 

платну. 

Од 27. 6. до 7. 7. ученици су имали прилику 

да испробају рад у различитим ликовним 

техникама, с тим што су током првих дана ове 

радионице теме и материјали били задати 

програмом, а касније су добили потпуну креативну 

слободу да стварају према сопственим замислима 

што је резултирало разноврсним и интересантним 

радовима. 

Ана Цветановић 



 

 

16 

 

                      

 Јована Ћулум                                             Милица Гошић 

Други део радионице, од 13. до 18. 8. био је посвећен сликању уљем на 

платну. Теме су биле слободне, а радови веома разнолики и вешто изведени.        

Аутор обе 

радионице била је 

магистар сликарства 

Милица Вуковић. Као и 

сваког пута до сада, на 

крају радионице смо 

организовали изложбу 

радова за ауторе и 

посетиоце, уз доделу 

диплома и каталога.  

                      

 

 

     Ања Досковић     

                                              



 

 

17 

 

ЛЕТЊИ ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП - СОКОБАЊА 2017. 

У периоду од 

10. до 17. августа 

2018. године у 

Сокобањи одржан је 

Летњи истраживачки 

камп Регионалног 

центра за Таленте 

Београд 1 – Земун. 

Овогодишњем кампу 

присуствовало је 43 

деце узраста од 7. 

разреда основне 

школе до 3. године 

средње школе. Камп 

је одржан у 

просторијама Хотела „Здрављак“ и у ширем простору Сокобање.  

Програм кампа замишљен је тако да кроз четири целине полазници добију 

нова сазнања, која ће им бити од користи током даљег школовања, али и израде 

истраживачких радова. Као и ранијих година током кампа су одржани обједињени 

програм Географије/Биологије/Историје краја где се камп одржава, програм 

Информатике, а овогодишња новина је програм Српског језика. Такође, попут неких 

од ранијих година одржан је и програм Самоодбране у виду серије од неколико 

тренинга џудоа. Специфичност овогодишњег кампа огледала се и у примени 

вршњачке едукације. Поред историчара Драгана Теодосића из Архива Југославије и 

професорке српског језика Бојане Брашанац из ОШ „Бранко Радичевић“ из 

Батајнице, програме информатике и самоодбране држао је Петар Репац ученик 3. 

разреда Електротехничке школе Земун. Такође, ученици су учествовали у 

радионицама посвећеним превладавању предрасуда које је израдила и уз 

асистенцију професора одржала и руководила ученица  3. разреда Земунске 

гимназије Сара Антић. Програми Географије/Биологије/Историје, Српског језика и 

Информатике одржани су у серији од три предавања по 120 минута прва три дана 

кампа, након чега су ученици приступили изради својих истраживачких радова у виду 

пауер поинт презентација које су презентовали претпоследњег дана кампа (16. 

августа 2018. године) пред петочланом комисијом састављеном од троје предавача, 

директора центра Милоша Толимира, и једног ученика 8. разреда полазника 

Математичког кампа. У изради радова учестовало је 42 полазника подељених у 14 

тимова по троје. Комисија је изабрала и наградила три најбоље презентације.  
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ИНФОРМАТИКА 

 

Овогодишњи програм 

семинара информатике је 

био тематски другачији у 

односу на семинаре 

претходних година. Састојећи 

се од три предавања у 

трајању од 90 минута, групе 

ученика су током семинара 

биле сконцентрисане на 

једну тему што је поспешило 

њихов напредак и практично 

знање информатике. 

  Прва група (7. и 8. 

разред ОШ) је имала 

предавања из коришћења 

апликативног софтвера где су полазници упознати са систематиком корисничког 

интерфејса, као и појединим функционалностима апликација из MS Office пакета. На 

сваком од часова обрађиван је по један од програма из Office-а, и то: Word, Excel и 

Power Point. Полазници из прве групе су успешно савладали потрбено знање и то су 

показали на практичним вежбама које су одржане у склопу часова. Друга група (1. и 

2. рарзред СШ) је имала предавања из веб дизајна где су полазници прошли кроз 

основе веб језика посвећених дизајну веб страница – HTML5 и CSS3. Током вежби 

одржаних на часовима, полазници су показали теоријско и практично знање 

довољно за дизајн сопствене статичке веб странице, чиме су им отворена врата за 

даљи развој у тој области. Трећа група (3. разред СШ) је имала предавања из веб 

дизајна и програмирања. То јест, полазници треће групе су поред групе језика 

одређене за дизајн странице (HTML5 и CSS3) обрађивали и програмски језик 

JavaScript. Познавањем основа та три језика, полазници треће групе су стекли знање 

потребно за израду интерактивне веб странице. Полазници треће групе су показали 

одлично познавање и баратање материјом коју су обрађивали, чиме су себи 

омогућили лагоднији пут за даљи напредак у тој области.  

Све групе су успешно савладале задатке који су стављени пред њих, надамо 

се поновном лепом дружењу и доброј сарадњи и наредне године! 
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ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА 

 

Као и ранијих година обједињени програм Географије/Биологије/Историје 

био је посвећен природно-географско-историјским специфичностима краја и његове 

шире околине где се одржава истраживачки камп. Током три предавања у трајању 

од 120 минута ученици су се упознали са знаменитостима Сокобање, њеним 

природним одликама, рељефом, хидрографским системом, флором и фауном, 

односно развојем места као бањског лечилишта, историјатом лекарства у Сокобањи, 

али и уопште историјатом Сокобање и њене околине од античких времена до 

савременог доба. Други део предавања био је посвећен историјату града Ниша, 

тачније античком Наисусу, археолошком комплексу Медијана, Нишу током средњег 

века и османске владавине до његовог ослобођења, том приликом прављене су 

паралеле између Ниша и Сокобање, затим нишкој тврђави, Нишу за време Првог и 

Другог светског рата, нарочито са већим аспектом на комплекс концентрационог 

„логора у Нишу“ као и на кратак 

осврт свакодневног живота у овом 

граду током социјалистичког 

периода. Пошто је 2018. година, 

одлучили смо да један сегмент 

рада на истраживачком кампу 

услед 100-годишњице завршетка 

Првог светског рата и стварања 

Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца односно 100-

годишњице од пробоја Солунског 

фронта и јужнословенског 

уједињења посветимо управо тој 

теми кроз разговоре о 

југословенству и уопште ситуацији 

на крају Првог светског рата. Из 

ових разноврсних тема ученици су 

црпели инспирације за израду 

својих презентација. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Током Летњег истраживачког 

кампа у Сокобањи (10‒17. август 2018) 

први пут је ове године одржана серија 

од три предавања у трајању од 120 

минута из Српског језика. Сматрајући да 

је научни стил и језик науке најважније 

средство помоћу кога полазници кампа 

уобличавају своја истраживања и 

резултате рада, своја предавања 

конципирала сам тако да је прва серија 

обухватила разговор са учесницима о 

познавању основних одлика научног 

излагања, о односу између појмова 

субјективног и објективног, као и о 

интертекстуалности као врло важној 

особини научног језика, полазећи од 

чињенице да уколико не комуницирамо 

са научном јавношћу, научни радови немају сврху за друге истраживаче из дате 

области. Полазницима је представљен значај фазе научног истраживања која се 

заснива на ексцерпцији (прикупљању) грађе и избору одговарајуће методологије 

истраживања. 

Друга серија предавања обухватила је практичну анализу научног стила и 

језика на примеру 12 случајно одабраних радова из Центра, које су писали ранији 

полазници. Неки истраживачи чије смо радове анализирали били су и присутни на 

овогодишњем кампу па је та фаза рада била занимљива јер су могли да увиде добре 

и лоше стране свог ранијег писања радова, а и постављени су у ситуацију да сами 

процене како би одабрану тему могли сада изменити и дорадити убудуће, што је врло 

важна особина научног истраживања да оставља интригантну ноту да се одређеном 

тематиком бавимо у ширем обиму или накнадно. Учесници су увиђали правописне, 

граматичке, стилске и техничке грешке у радовима, били су подељени у неколико 

група како би своја запажања, критике и похвале изнели заједничким излагањем. 

Ова серија предавања уједно им је била и најкориснија за практичан рад јер су 

добили многобројне савете како треба писати, шта треба избегавати и, наравно, 

подсетила сам их на граматичка и правописна решења из различитих области 

српског језика. 
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Трећа серија предавања састојала се у приказу радова који су примери 

добре праксе. Приказани су им радови различите тематике, структуре, обима и 

намене. Учесници су по групама имали прилику да их прелистају и ишчитају 

одређене делове који су важни као модели за њихово писање радова. Посебну 

пажњу посветила сам писању одређених делова рада потребних за писање радова 

из било које научне области: апстракта, кључних речи, резимеа на енглеском језику, 

најважнијих ствари које се морају рећи у оквиру увода и закључка рада итд. 

Завршетак треће серије предавања састојао се у томе што смо практично вежбали 

исправљање ових делова на претходно поменутом узорку радова из Центра, а 

приказана им је и ПП презентација о моделима цитирања и исправном навођењу 

литературе. 

Та вежбања су омогућила полазницима да унапреде писање својих 

презентација које су потом представљали, а једна од њих била је заснована на 

практичној анализи најчешћих грешака (граматичких, правописних, стилских и 

техничких) у одабраним радовима које су користили као извор грађе за своје 

истраживање.  

 

 САМООДБРАНА 

Ове године након дуже паузе на летњем истраживачком кампу Центра за 

таленте одржана су предавања из самоодбране. Предавања су одржана у виду 

једног часа за засебне старосне групе  (7. и 8. ОШ, 1. и 2. СШ и 3. разред СШ) где су 

полазници Центра учили о сналажењу у 

ситуацији која има потенцијал да пређе у 

физички сукоб, као и о одбрани у 

одређеним ситуацијама. На сваком од 

часова полазници су поред загревања и 

одбрамбених техника радили и вежбе 

снаге и издржљивости. На првом часу који 

је трајао 75 минута, полазници су учили о 

разлици између ситуације која се може 

решити разговором и безизлазне 

ситуације, о говору тела саговорника и 

ненасилној комуникацији. Такође, на 

првом часу су обрађена вађења из 

ситуације где агресор хвата учесника за 

исту или супротну руку, као и одбрану од 

хвата с обе руке. 
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На другом часу одржаном за све три групе који је трајао 90 минута 

обрађивано је више ситуација: одбрана од гушења спреда са једном и са обе руке, 

као и одбрана од гушења отпозади; одбрана од „шпанске крагне“; одбрана од хвата 

око струка и одизања. Одбрана и извлачење из сваке од наведених ситуација је 

рађена на начин који особи омогућава да се успешно одбрани од физички 

надмоћног нападача. Полазници су уз одбране из ситуација учили и основе 

борилачких вештина (одбрамбени став, начин кретања, коришћење снаге 

противника), конкретно џудоа, чијим техникама су инспирисане све демонстрације 

одржане на предавањима. Сет техника који су полазници обрађивали у џудоу се 

назива гошин-џицу што на јапанском значи „умеће самоодбране“.  Сви полазници су 

успешно и без повреда савладали показане им технике. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА 

Као и претходних година 

један дан кампа био је 

посвећен излету. У склопу 

излета полазници кампа су у 

уторак 14. августа 2018. 

године обишли 

знаменитости Ниша и 

упознали се са њиховим 

историјатом. Боравили су на 

брду Чегар у селу Каменица 

где се 1809. године 

одиграла чувена Чегарска 

битка у којој се истакао 

ресавски војвода Стеван 

Синђелић, који је пуцао у 

магацин са барутом. Након Чегра ученици су имали прилику да виде „Ћеле кулу“ 

споменик на улазу у Ниш који је блиско повезан са Чегарском битком, направљен 

непосредно после битке са циљем да заплаши Србе да се више не подижу против 

власти Порте и османског султана. Потом су обишли Музеј „12. фебруар“, односно 

комплекс концентрационог логора у Нишу који је функционисао за време немачке 

окупације у Другом светском рату и где се 12. фебруара 1942. године десило прво 

организовано бекство из једног концентрационог логора у окупираној Европи. Из 

Музеја „12. фебруар“ прешло се на комплекс Нишке тврђаве, након чега су 

полазници добили слободно време за разгледање знаменитости Ниша. 
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ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП        

 

У Летњем 

математичком кампу у 

Сокобањи учествовало је 

25 ученика  од 2. до 8. 

разреда основне школе. 

Наставу су изводила три 

предавача: Славица Ђукић, 

Љиљана Врачар и Јелена 

Папић Миленковић. 

Ученици су током часова 

подељени по разредима 

како би се обезбедио квалитет у раду а настава је одржавана у школи у Сокобањи и 

хотелу. Осим тема за додатну наставу и такмичења, у настави су били заступљени и 

логичко-комбинаторни задаци. Одржан је и квиз оштроумности, за узраст од 1. до 4. 

разреда, а за узраст од 5. до 8. главоломке. Завршни тест је урађен последњег дана 

кампа 17. августа 2018.  

Од забавних програма ученици су посебно уживали у вечерима загонетних 

математичких прича. Били су организовани турнир у фудбалу, а ђаци су могли 

свакодневно да уживају у базену. Одржан је једнодневни излет до Ниша са изузетно 

богатим програмом. По повратку са кампа, и овога пута је уприличена  изложба 

фотографија и свечана 

додела диплома. 

 Свечаност  је  

отворила Славица Ђукић, 

руководилац математичког 

кампа, која се захвалила 

присутним родитељима и 

награђеним ученицима на 

учешћу у програму. Ученици 

су одушевљени боравком у 

Сокобањи и већина се 

изјаснила да би поново 

ишла на камп. 
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КРЕАТИВНОСТ И ТРУД НИСУ УЗАЛУДНИ! 

 

МИСИЈА   Центра је да открива и идентификује надарене и талентоване, 

развија стваралачке способности, подстиче креативност и оспособљава ученике за 

коришћење стручне и научне литературе, уводи ученике у богатство света науке кроз 

истраживачке пројекте, научне методе и истраживања, као и да подстиче размену 

стваралаштва кроз стручне презентације, изложбе, различите програмске 

активности. Учествовањем у раду Центра ученик стиче нова знања учећи од 

најбољих професора и стручњака. Такође, стиче нове пријатеље блиске по 

интересовањима и способностима. Има прилику да ради у научним институцијама, 

факултетима, привредним организацијама и различитим установама док припрема 

свој научно–истраживачки рад. Касније лакше  уписује жељени факултет и остварује 

право на различите  стипендије.  

 

КАКО  ПОСТАТИ ЧЛАН ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ   Члан Центра ученик постаје 

уколико има натпросечне резултате у наставним и ваннаставним активностима и 

успешно прође тестове општих интелектуалних способности, чији је аутор проф. др 

Панта Ковачевић. На тестирање се пријављује на предлог педагошко–психолошке 

службе и наставника из  школе коју похађа, али се може  пријавити и на сопствену  

или иницијативу родитеља. Ученик се пријављује за једну област (предмет) рада. 

Сваке године ученик по жељи може да промени област.  Једном остварено учешће 

важи и за наредне године.  

  

РРААДД  ССАА  ООДДААББРРААННИИММ  УУЧЧЕЕННИИЦЦИИММАА  ЈЈЕЕ  ББЕЕССППЛЛААТТААНН  

 

Издавач: „Регионални центар за таленте Београд 1- 

Земун“ 

За издавача: директор центра Милош Толимир 

Билтен припремили: Славица Ђукић, Милица Вуковић,  

Драган Теодосић, Бојана Брашанац, Петар Репац, 

Весна Босић  и  Светлана Пуретић. 

Штампа: „МИНИ – БOJ ” 

www.talentizemun.rs 

www.facebook.com/CentarZaTalenteBeograd1Zemun 

e - mail : talenti1zemun@gmail.com 


