
 

 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 
 

ТТААЛЛЕЕННААТТ  ЈЈЕЕ  ДДААРР  ККООЈЈИИ  ООББААВВЕЕЗЗУУЈЈЕЕ 



 

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА У ТОКУ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

УПИС  НОВИХ  УЧЕНИКА 

На тестирање ученика за пријем у рад Регионалног центра за таленте 

Београд 1 – Земун, које је обављено почетком школске 2018/2019. године, 

пријавило се укупно 298 ученика из основних и средњих школа са територије шест 

градских општина: Сурчин, Нови Београд, Земун, Стари град, Савски венац и 

Чукарица. 

Од укупног броја пријављених, тестирано је 259, а њих 202 примљено је у  

Центар. Они су, заједно са старим полазницима, током школске 2018/2019. године, 

имали прилику да унапреде своје знање из једне од 10 научних области (српски језик 

и књижевност, математика, физика, хемија, биологија, информатика, историја, 

географија, енглески језик и психологија). 

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, Биолошком, Хемијском, Физичком, Стоматолошком и 

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

Институту за медицинска истраживања, Институту за генетику и генетичко 

инжењерство, Институту за пестициде и заштиту животне средине, Институту за 

хемију, технологију и металургију, Служби транфузиологије КБЦ Земун, Архиву 

Југославије, Десетој гимназији „Михајло Пупин“ и Земунској гимназији.  

 
Зграда Регионалног центра за таленте Београд 1 - Земун 
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Број  научних  области,  број  група  и  број  реализованих  часова  у  школској  

2018/2019. години 

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. 

Реализовани су зимски и летњи математички кампови, као и летњи 

истраживачки камп за таленте. Центар већ традиционално организује и Школу  

цртања и сликања за ученике узраста од 7 до 18 година, Припремну наставу 

за средње и високе уметничке школе, као и бесплатне ликовне радионице за 

ученике основних и средњих школа током зимског распуста, под 

покровитељством Секретаријата за спорт и омладину града Београда. 

Ре -

дни 

Бр. 

 

 

Област 

Разред 

(група) 

Број  часова 

теoретске 

наставе 

Број часова   

теоретске наставе и 

за израду истражи-  

вачких  радова 

Број часова за израду  

истраживачких радова 

1. Математика 7. р. I  група  40  

2. Математика 7. р. II група  40  

3. Математика 8. р. I  група  40  

4. Математика 8. р. II група  35  

5. Математика 1. р  СШ 28  90 

6. Математика 2. р. СШ  35  

7. Математика 3. р. СШ  25  

8. Математика 4. р. СШ  35  

9. Физика 7. р.  ОШ 30  135 

10. Физика 8. р.  ОШ 28  60 

11. Физика група  СШ 23  60 

12. Хемија 7. р.  ОШ 24  60 

13. Хемија 8. р.  ОШ 23  30 

14. Хемија 1. р.  СШ 25  30 

15. Хемија 2. и 3 р.  СШ 25  45 

16. Информатика група  ОШ  36  

17. Информатика група  СШ  36  

18. Енглески  језик 7. р. ОШ  30  

19. Енглески  језик 8. р. ОШ  30  

20. Енглески  језик 1. р.  СШ  23  

21. Енглески  језик 2. и 3. р. СШ  20  

22. Српски  језик група  ОШ  35  

23. Српски  језик група  СШ   15 

24. Биологија 7. р. ОШ 25  60 

25. Биологија 8. р. ОШ    

26. Биологија група  СШ 18  60 

27. Историја ОШ  32  

28. Историја СШ  29  

29. Географија ОШ  25  

30. Психологија СШ  23  

 УКУПНО  ШК.   

ЧАСОВА 
∑ 1.463 249 569 645 
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ШКОЛА ЦРТАЊА И СЛИКАЊА 2018/2019. 

Током претходне школске године 

Школу цртања и сликања, аутора и 

водитеља мр Милице Вуковић, похађало је 

више од 30 ученика, узраста од 7 до 18 

година. Током 25 часова имали су 

могућност да се упознају са различитим 

ликовним техникама, док су теме биле 

разноврсне. Циљ програма је био развој 

већ постојећег талента ученика, као и 

савлађивање тешкоћа у раду. 

У оквиру часова, ученици Школе су 

традиционално посетили и две изложбе у релевантним галеријским просторима. Ове 

године, млађа група је обишла Мајску 

изложбу земунских уметника у галерији 

„Стара капетанија“ у Земуну. Том прили-

ком, захваљујући љубазном гостопримству 

запослених у галерији, свако од њих је 

нацртао по један рад инспирисан неким 

делом са изложбе. Старија група је 

посетила Музеј савремених уметности на 

Ушћу. Поред сталне поставке имали су 

прилику да обиђу и гостујућу изложбу 

уметника Драгана Илића.  

Часови сликања, осим што подстичу естетске и креативне потенцијале деце, 

уједно позитивно утичу и на њихову целокупну личност и начин размишљања. Деца 

развијају мануелне способности, интелект и 

стичу знања из опште културе. Поред овога, 

није мање важно ни то што у Школи 

сликања имају прилику да прошире свој 

круг пријатеља са квалитетним особама 

сличних интересовања и способности.  

На крају школске године, као и увек 

до сада, организована је изложба 

одабраних радова свих ученика, уз доделу 

диплома и каталога. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА СРЕДЊЕ И ВИСОКЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 

   

Радови ученика са припремне наставе за средње и високе уметничке школе 

Ове године је у Центру, поново са успехом, организована припремна настава 

за средње уметничке школе, а први пут и за пријемни испит на високим школама 

уметничких профила. Часови су се одржавали од новембра до краја маја, два пута 

недељно по три сата, суботом и недељом. Наставу је водила мр Милица Вуковић, а 

часове је похађало пет ученица, од којих су четири остале до краја школске године. 

Оне су вежбале да раде у областима које се полажу на пријемном испиту: цртање и 

сликање мртве природе, као и вајање. Све четири ученице су, са великим успехом, 

положиле пријемне испите и уписале одабране школе. 

      

Стефана Жикић, припремна настава за високу уметничку школу 
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АКТИВНОСТИ  ЦЕНТРА  ЗА  ВРЕМЕ  ЗИМСКОГ  РАСПУСТА 
 

ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ „ЗИМСКИ АТЕЉЕ У ЦЕНТРУ 2019“ 

 

Мурал  

Током зимског распуста школске 2018/19. године организован је програм 

ликовних радионица „Зимски атеље у Центру - 2019“, у којима је учествовало 27 

ученика узраста између 15 и 25 година. Програм се састојао из два дела - мурал и 

сликање уљем на платну, а водила га је магистар сликарства Милица Вуковић. У 

периоду од 3. до 8. јануара, полазници су уз помоћ водитеља радионице осликали 

мурал на којем су представили развојни пут идеја, од њиховог рођења у машти 

детета, све до реализације у форми различитих проналазака пресудних за развој 

човечанства. Од 4. до 9. фебруара, учесници радионице су се опробали или 

унапредили досадашње познавање технике сликања уљем на платну. Програм је и 

ове године подржан од стране Секретаријата за спорт и омладину града Београда. 

        
                                 Невена Ристић                                                    Душица Караић                      
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ЗИМСКИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП - ТАРА 2019. 
 

Зимски математички камп - Тара 

реализован је од 6. до 13. фебруара 2019. 

године. Ове године у кампу су учествовала 

33 ученика ОШ и 4 професора.  

Током кампа ученици су имали 

разноврсне активности - организовани су 

квизови, посетили су Природњачки музеј и 

одгледали филм „Тара - национални парк“. 

Из информатике су учили почетне кораке 

програмирања у различитим окружењима и 

програмским језицима, основне врсте 

алгоритама, као и основе рачунарске 

графике.  

Осим тога, имали су и наставу из 

математике са решавањем различитих 

занимљивих проблема: египатски разломци, 

дешифровање, диофантске једначине и 

друго.  

Такође, ученици су имали и рекреативне активности, могли су да науче да 

скијају у идеалним условима са доста снега. Будући да данас деца проводе мало 

времена играјући се на свежем ваздуху, овај сегмент програма им је био изузетно 

користан и важан. Утисци су веома позитивни, иако су се неки ђаци и професори 

пред крај боравка прехладили. По повратку, организована је додела диплома са 

изложбом фотографија које су настале током овогодишњег боравка на Тари. 

   

                       Загонетне приче                                                        Маскенбал  
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ТАКМИЧЕЊА 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И 

УЗРАСТУ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  одржано је 11. маја 2019. 

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 179 ученика учествовало је њих 164. Од тог броја, 92 ученика освојило 

је једно од прва три места, чиме су се пласирали на Републичко такмичење талената. 

Додељена је и 81 специјална награда за најквалитетније истраживачке радове. 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНATA ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И 

УЗРАСТУ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА одржано је 25. маја 2019. године у ОШ „3. 

октобар“ у Бору. Директорка Регионалног центра за таленте Бор поздравила је 

присутне ученике, чланове комисије, 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 58 ученика из нашег Центра, на 

такмичењу је учествовало њих 43 са 38 истраживачких радова. Од тог броја, 19 

ученика освојило је једно од прва три места, а додељено је и 18 специјалних награда 

за квалитет истраживачких радова. 

 
Ученици 7. и 8. разреда на Републичком такмичењу талената у Бору 
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           РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПО 

НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА ове школске године одржано је 1. јуна 2019. год. у 

гимназији „Урош Предић“ у Панчеву. На такмичењу је учествовало 213 ученика у 12 

научних дисциплина из целе Србије, а 102 ученика је освојило награде. Регионални 

центар за таленте Земун представљало је 33 ученика (1 ученица није изашла на 

такмичење), који су освојили 15 награда за једно од прва три места и 14 специјалних 

награда за истраживачки рад.  

 

РЕЗУЛТАТИ КОЈЕ СУ ОСТВАРИЛИ УЧЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНОМ И РЕПУБЛИЧКОМ  

ТАКМИЧЕЊУ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

И СРЕДЊИХ ШКОЛА 2018/2019. Г.  

* За регионално такмичење било је пријављено 179 ученика од којих је 164 изашло на 

такмичење. Једним од прва три места награђено је 92 ученика  (52,44%), а  61 рад награђен 

специјалном наградом за истраживачки рад (45,86% - од броја радова на такмичењу - један 

рад могла су да раде 2 ученика). 

* За републичко такмичење било је пријављено 92 ученика, изашло је 76 ученика, од којих је 

34 ученика освојило једно од прва три места (44,74% ). Од 65 радова, колико је учествовало 

на такмичењу, награђено је 28 (43,08%) једном од награда за рад. 

 

ЛЕГЕНДА: 

 а. место на регионалном такмичењу 

 б. специјална награда за научно-истраживачки рад на регионалном такмичењу        

мн (максималних 50 поена) 

 в. место на републичком такмичењу 

 г.  награда за научно-истраживачки рад на републичком такмичењу (1. место - 50 поена,  

2. место - 49 поена, 3. место - 48 поена) 

МАТЕМАТИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Тамара 

Гузијан 
7. „Сава Шумановић“ 

Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
2 С 1 3 

2. 
Димитрије 

Момић 
7. „Марко Орешковић“ 

Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
3 С   

3. 
Миљана 

Симић 
7. „Иван Гундулић“ 

Милош Арсић, професор математике, 

Математичка гимназија 
1 С   

4. Алекса Данић 7. „Драган Лукић“ 
Иван Вељковић, професор математике, 

ОШ „Бошко П. Пинки“ 
1 С   

5. 
Новак 

Вуковић 
7. „Бранко Радичевић“ 

Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
1  2  
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6. 
Стефан 

Маринковић 
7.  „Бранко Радичевић“ 

Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
3    

7. 
Јана 

Стојадиновић 
7.  

„Јован Стерија 

Поповић“ 

Милош Арсић, професор математике, 

Математичка гимназија 
3 С   

8. Марко Тошев 7.  „Раде Кончар“ 
Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
1    

9. 
Јана 

Проковић 
7. „Илија Бирчанин“ 

Љиљана Врачар, професор математике, 

ОШ „Светозар Милетић“ 
3    

10. Душан Бркић 8. „Гаврило Принцип“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

2 С   

11. 
Матија 

Јовичић 
8. 

„Јован Стерија 

Поповић“ 

Иван Вељковић, професор математике, 

ОШ „Бошко П. Пинки“ 
1 С   

12. Милан Минић 8. „Олга Петров“ 
Иван Вељковић, професор математике, 

ОШ „Бошко П. Пинки“ 
2 С   

13. Јован Мићић 8. „Иван Гундулић“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

1 С 3  

14. 
Борислав 

Барош 
8. „Кнегиња Милица“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

1 С 1 3 

15. 
Алекса 

Милојевић 
8. „Борислав Пекић“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

2 С 1 3 

16. 
Софија 

Стојановић 
8. „Краљ Александар I“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“; Јелена Суботић, професор 

математике, ОШ „Краљ Александар  I“ 

2    

17. 
Лена 

Богдановић 
8. „Бранко Радичевић“ 

Иван Вељковић, професор математике, 

ОШ „Бошко П. Пинки“ 
3  2  

18. 
Љубомир 

Бановић 
8. „Михајло Пупин“ 

Верица Марковић, професор 

математике, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

3    

19. Драган Прпа 1. Земунска гимназија 
Драгица Радовановић, професор 

математике, Пољопривредни факултет 
3 С 3 1 

20. 
Тијана 

Кнежевић 
1. 

Прва београдска 

гимназија 

Драгица Радовановић, професор 

математике, Пољопривредни факултет 
1 С 3 1 

21. 
Јелисавета 

Петровић 
1. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

Драгица Радовановић, професор 

математике, Пољопривредни факултет 
3    

22. 
Трифун 

Радановић 
1. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

Драгица Радовановић, професор 

математике, Пољопривредни факултет 
3 С 3  

23. 
Милица 

Гојковић 
1. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

Драгица Радовановић, професор 

математике, Пољопривредни факултет 
3 С   
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24.  
Оливера Бо 

Брењо 
2. 

X гимназија „Михајло 

Пупин” 

Милош Арсић, професор математике, 

Математичка гимназија 
2 С 3  

25.  
Ана 

Дамјановић 
4. 

Трећа београдска 

гимназија 

Иван Лазаревић, асистент, Грађевински 

факултет 
3    

26.  
Селена 

Богојевић 
4. 

Математичка 

гимназија 

Иван Лазаревић, асистент, Грађевински 

факултет 
1    

27.  
Мила 

Павловић 
4. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

Маја Костадиновић, професор 

математике,  IX гимназија „Михаило 

Петровић Алас”; Иван Лазаревић, 

асистент, Грађевински факултет 

3  3 1 

28. 
Емилија 

Стојановић 
4. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

Маја Костадиновић, професор 

математике,  IX гимназија „Михаило 

Петровић Алас”; Иван Лазаревић, 

асистент, Грађевински факултет 

3    

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Жана Јеловац 7. 
„Јован Стерија 

Поповић“ 

Весна Босић, професор српског језика и 

књижевности, ОШ „Петар Кочић“ 
3 С  1 

2. Матеја Ћирић 7. „Стеван Сремац“ 

Весна Босић, професор српског језика и 

књижевности, ОШ „Петар Кочић“; 

Јасмина Арсић, професор српског језика 

и књижевности, ОШ „Стеван Сремац“ 

3 С 3  

3. 
Наталија 

Стефановић 
8. „20. октобар“ 

Весна Босић, професор српског језика и 

књижевности, ОШ „Петар Кочић“ 
3 С   

4. Јана Рокић 2.  
X гимназија „Михајло 

Пупин” 

Сузана Ђорђевић Пејовић, професор 

српског језика и књижевности, ОШ „Иво 

Андрић“ 

3    

БИОЛОГИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Александра 

Јовановић 
8. „Гаврило Принцип“ 

др Марија Сарић Ксрманови, научни 

сарадник, Институт за пестициде и 

заштиту животне средине, Лабораторија 

за хербологију 

3  3 1 

2. 
Анастасија 

Бубања 
4. Земунска гимназија 

др Александар Симић, Пољопривредни 

факултет, Земун 
3  3  

ФИЗИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Раз Школа Ментори а б в г 

1. Маја Митић 7. „Радоје Домановић“ 
др Душко Латас, доцент, Физички 

факултет 
2 С 1 1 

2. 
Василије 

Лопичић 
7. „Радоје Домановић“ 

др Душко Латас, доцент, Физички 

факултет 
1 С  1 
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3. 
Бојан 

Новаковић 
7.  „Бранко Радичевић“ 

Биљана Стојичић, професор физике, 

Земунска гимназија 
3    

4. 
Огњен 

Милојевић 
7. „Борислав Пекић“ 

Биљана Стојичић, професор физике, 

Земунска гимназија 
1    

5. 
Емилија 

Дивац 
7.  „Мајка Југовића“ 

др Бојан Николић, виши научни 

сарадник, Институт за физику 
1 С   

6. 
Вукашин 

Ђукић 
7. „Светозар Милетић“ 

Јелена Живановић, професор физике, 

Земунска гимназија 
3 С   

7. 
Божо 

Комарица 
7.  „Надежда Петровић“ 

Биљана Стојичић, професор физике, 

Земунска гимназија 
1 С 1 1 

8. 
Душан 

Илинчић 
7. „Петар Кочић“ 

Биљана Стојичић, професор физике, 

Земунска гимназија 
2 С  1 

9. 
Алекса 

Јовановић 
7.  „Михајло Пупин“ 

Јелена Живановић, професор физике, 

Земунска гимназија 
3    

10. Дамјан Лакић 7. „Михајло Пупин“ 
Јелена Живановић, професор физике, 

Земунска гимназија 
2    

11. 
Милица 

Поповић 
8. „Краљ Александар I“ 

др Мирјана Перишић, научни сарадник, 

Институт за физику 
3 С   

12. 
Лука 

Радовановић 
8.  „Јован Дучић“ 

др Мирјана Перишић, научни сарадник, 

Институт за физику 
3 С   

13. 
Бојана 

Марковић 
8. „Соња Маринковић“ 

др Никола Шкоро, виши научни 

сарадник, Институт за физику 
1    

14. 
Тамара 

Пјевац 
1. 

IX гимназија 

„Михаило Петровић 

Алас” 

др Марко Опачић, Институт за физику 3 С   

15. Филип Пантић 1. Земунска гимназија др Марко Опачић, Институт за физику 2 С 3  

16. 
Анамарија 

Дујић 
1. Земунска гимназија 

др Сања Живковић, истраживач 

сарадник, Институт за нуклеарне науке 

„Винча“ 

3 С   

17. Милош Томић 1. Земунска гимназија 

др Сања Живковић, истраживач 

сарадник, Институт за нуклеарне науке 

„Винча“ 

2 С   

ХЕМИЈА 

РБ Име  и  презиме Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Наталија 

Јосиповић 
7. 

„Соња 

Маринковић“ 

др Небојша Поткоњак, научни сарадник, 

Институт за нуклеарне науке „Винча“ 
2 С   

2. Богдан Егер 7. „Кнегиња Милица“ 
др Небојша Поткоњак, научни сарадник, 

Институт за нукеарне науке „Винча“ 
2 С   

3. 
Филип 

Додеровић 
7. „Илија Бирчанин“ 

Сања Арсеновић, професор хемије, X 

гимназија „Михајло Пупин“ 
2 С   

4. Марко Драгишић 7. „Борислав Пекић“ 
Сања Арсеновић, професор хемије, X 

гимназија „Михајло Пупин“ 
2 С 3 1 
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5. Ања Саршон 7. 
„Соња 

Маринковић“ 

Сања Арсеновић, професор хемије, X 

гимназија „Михајло Пупин“ 
1 С 3  

6. Уна Крунић 8. 

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

др Маја Pagnacco, научни сарадник, 

Институт за хемију, технологију и 

металургију 

3 С   

7. Марко Ераковић 1. 
XIV београдска 

гимназија 

др Милица Средојевић, истраживач 

сарадник, Хемијски факултет 
3 С  2 

8. Милица Поповић 2. 

IX гимназија 

„Михаило 

Петровић Алас” 

др Иванка Ћирић, научни сарадник, 

Иновациони центар Хемијског факултета 

Универзитета у Београду; Александра 

Павловић, самостални технички 

сарадник на Хемијском факултету 

2 С 1 3 

9. Петар Кујучев 3. 

IX гимназија 

„Михаило 

Петровић Алас” 

др Иванка Ћирић, научни сарадник, 

Иновациони центар Хемијског факултета 

Универзитета у Београду; Александра 

Павловић, самостални технички 

сарадник на Хемијском факултету 

3 С  3 

10. 
Владимир 

Стаменковић 
3. 

IX гимназија 

„Михаило 

Петровић Алас” 

Драгана Дабић Загорац, научни 

сарадник, Хемијски факултет 
3 С  3 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РБ Име  и  презиме Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Милица 

Драгосавац 
7. „Кнегиња Милица“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
1  3 2 

2. 
Лола 

Костадиновић 
7. „Лазар Саватић“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
2  3 3 

3. 
Катарина 

Мраковић 
7.  „Ђуро Стругар“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
2  2 2 

4. Ана Косановић 7.  „22. октобар“ 
Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
3    

5. Урош Матијаш 7. „Драган Лукић“ 
Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
3  3 1 

6. 
Искра 

Кресојевић 
7. 

„Соња 

Маринковић“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
3    

7. 
Катарина 

Велимир 
7. 

„Надежда 

Петровић“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
2  3 2 

8. Анђелија Савић 7. „Драган Лукић“ 
Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
2   2 

9. Вања Вулић 7. „Петар Кочић“ 
Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
3  3 1 

11. 
Александра 

Тадић 
8.  

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
1    

12. Миа Досковић 8. 
„Бранко 

Радичевић“ 

Маја Бркљач, професор енглеског језика 

и књижевности 
2 С   
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13. Мелина Беслаћ  1. 
ЕТШ „Раде 

Кончар“ 

Весна Попадић, професор енглеског 

језика и књижевности 
3    

14. Павле Стрижак 1. 
X гимназија 

„Михајло Пупин“ 

Весна Попадић, професор енглеског 

језика и књижевности 
1  3 2 

15. 

Наталиа 

Христина 

Станковић 

1. 
ЕТШ „Никола 

Тесла“ 

Весна Попадић, професор енглеског 

језика и књижевности 
2   3 

16. 
Софија 

Средановић 
1. 

IX гимназија 

„Михаило 

Петровић Алас“ 

Весна Попадић, професор енглеског 

језика и књижевности 
2  3 3 

17. Ксенија Пуретић 2. 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 

Весна Попадић, професор енглеског 

језика и књижевности 
3  3 1 

ИНФОРМАТИКА 

РБ Име  и  презиме Раз Школа Ментори а б в г 

1. Павле Репац 1. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
2    

2. Бојана Бјелица 3. 
IX гимназија 

„Михајло Пупин“ 

Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
3    

3. 
Андреј 

Милисављевић 
3. 

Математичка 

гимназија 

Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 С 1 1 

4. 
Филип 

Стевановић 
3. 

Земунска 

гимназија 

Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
3    

5. Дарко Кендрић 4. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 С   

6. 
Михаил 

Панагиотопоулос 
4. ЕТШ „Земун“ 

Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 С 3  

7. Петар Репац 4. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ћурчин, професор информатике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 С 2  

ИСТОРИЈА 

РБ Име  и  презиме Раз Школа Ментори а б в г 

1. 
Иван 

Милосављевић 
7. „Лазар Саватић“ Драган Теодосић, Архив Југославије 3    

2. 
Милица 

Марјановић 
7. 

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

Драган Теодосић, Архив Југославије 3 С   

3. Душан Динић 8. „20. октобар“ Драган Теодосић, Архив Југославије 1 С 3  

4. Дивна Муришић 1. 

IX гимназија 

„Михаило 

Петровић Алас“ 

Милосава Девић, професор историје 1 С   

5. 
Александар 

Перић 
2. 

X гимназија 

„Михајло Пупин“ 
Милосава Девић, професор историје 2 С 2 3 
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ДОДЕЛА ДИПЛОМА 

У четвртак, 14. 6. 2019. у Градској општини Земун, додељене су дипломе 

најуспешнијим ученицима Центра за освојена прва три места на Регионалном и 

Републичком такмичењу талената основних и средњих школа и за најбоље 

истраживачке радове. Председник управног одбора др Предраг Петровић, директор 

Центра Милош Толимир и председник Скупштине општине Земун Ненад Врањевац 

честитали су ученицима на изузетном успеху који су постигли и подстакли их да 

наставе са развијањем својих знања. Директор Центра сумирао је успех ученика 

током ове школске године и посебно похвалио ангажовање предавача и ментора, 

који су подржавали интересовања ученика током године. Председник Скупштине 

Градске општине Земун истакао је да га радује њихов успех као и да њихову жељу за 

стручним усавршавањем треба подржати стварањем још бољих услова за учење. 

Дипломе за освојено једно од прва три места на Регионалном такмичењу добило је 

92 ученика, а 34 најуспешнијих ученика на Републичком такмичењу талената добило 

је диплому и књигу као награду.  

  
Свечана додела диплома у Градској општини Земун 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

РБ Име  и  презиме Раз Школа Ментори а б в г 

1. Вања Рогић 7.  „Кнегиња Милица“ 
Мирослав Нинковић, професор 

географије, ОШ „Светозар Милетић“ 
3 С  1 

2. Михајло Костић 7. „Раде Кончар“ 
Мирослав Нинковић, професор 

географије, ОШ „Светозар Милетић“ 
3    

3. 
Дуња 

Сретеновић 
7. „Краљ Александар I“ 

Мирослав Нинковић, професор 

географије, ОШ „Светозар Милетић“ 
3    
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ИЗЛЕТ -  ЗАСАВИЦА – СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Најуспешнији ученици Центра, 

који су учествовали на Републичком 

такмичењу талентованих ученика по 

научним дисциплинама основних и 

средњих школа школске 2018/2019. г. 

награђени су једнодневним излетом до 

специјалног резервата природе Засавица 

и Сремске Митровице. Излет је 

реализован 2. јула 2019. године у пратњи 

Милосаве Девић и Валентине Иванов, 

ментора и предавача Центра, директора 

Милоша Толимира, педагога Катарине Прлић и Вере Давидовић.  

По доласку у резерват, водич и чувар Засавице ученике и професоре је 

упознао са историјско-геолошким одликама и биодиверзитетом овог мочварног 

подручја. Неке од ретких биљних врста које овде станују су: борак, ребратица, 

језичасти љутић, а од животиња: дабар, подолско говече, мангулица и 180 врста 

птица. Након тога, заједно су обишли заштићено мочварно подручје бродићем 

„Умбра“, који носи назив ретке угрожене врсте рибе умбре која је свој дом нашла у 

Засавици. Након боравка у природи, ученици су посетили археолошко налазиште 

Царску палату на подручју данашње Сремске Митровице. У Царској палати имали су 

прилику да виде остатке чувеног римског града Сирмиума.  У Сирмиуму је рођено 5 

римских царева, а највећи процват град је доживео крајем III и почетком IV века кад 

постаје једна од престоница Римског царства.  

 
Ученици који су постигли најбоље резултате на Републичком такмичењу  
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА 

ЛЕТЊИ ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП  

„САВАЧА“ БОРСКО ЈЕЗЕРО 2019. 

Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун је и ове године организовао 

летњи истраживачки камп у периоду од 10. до 17. августа 2019. Камп је одржан у 

Дечјем одмаралишту ,,Савача“ на Борском језеру. Учествовало је 27 талентованих 

ученика (полазника Центра) узраста од 7. разреда основне школе до 4. разреда 

средње школе и пет пратилаца: професор историје Драган Теодосић, професор 

информатике Реља Ћурчин, професор математике и каратеа Иван Лазаревић, 

педагог Катарина Прлић и директор Центра Милош Толимир.  

 

Ученици летњег истраживачког кампа испред Дечјег одмаралишта ,,Савача“ 

Програм је обухватао часове обједињене у три целине: информатика,  

географија/биологија/историја Борског округа и самоодбрана и ненасилна 

комуникација. Учесници кампа имали су прилике да се детаљније упознају са 

историјско-географским карактеристикама и биодиверзитетом Борског округа, да 

направе добру презентацију и анимацију на часовима информатике, као и да науче 

технике ненасилне комуникације и основе самоодбране на тренинзима каратеа. 

Часови су одржани у серији од по два предавања прва три дана кампа, а ученици су 

били подељени у три узрасно-мешовите групе. Након предавања ученици су уз помоћ 

ментора радили на истраживању теме коју су одабрали. Истраживачке радове 

ученици су презентовали претпоследњег дана кампа пред комисијом састављеном 

од предавача и директора Центра, као и пред учесницима и предавачима 
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Математичког кампа. У изради истраживачких радова учествовало је 26 ученика 

подељених у 10 тимова по двоје и троје ученика, док је један ученик самостално 

радио истраживачки рад. Приликом оцењивања радова комисија је узимала у обзир 

савладаност теме, дизајн презентације и јавни наступ. Ове године, поред Power Point 

презентација, ученици су први пут представили радове и уз помоћ Prezi 

презентација. Последњег дана кампа најбољи радови су похваљени и награђени: 

Петар Репац - Алгоритми, Селена Богојевић и Ана Дамјановић - Ђорђе Вајферт, Маша 

Чачија и Мила Павловић - Власи.  

   

Презентовање истраживачких радова ученика 
 

Поред часова, за ученике је организовано и филмско вече, вече гледања 

кише метеора под отвореним небом, спортске активности и музичко вече у којем су 

се ученици такмичили у најбољим визуелним анимацијама. Поред учења и 

истраживања области својих интересовања, ученици су уживали и у свакодневном 

купању у језеру и слободним активностима. Последњег дана кампа ученици су 

радили завршни тест, а ученици са најбољим резултатима су похваљени и награђени.  

  

Купање у Борском језеру 
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ИНФОРМАТИКА 

Тема овогодишњег летњег курса информатике било је визуелно 

програмирање. Курс је подељен у блокове од по 90 минута и трајао је прва три дана. 

За то време полазници, талентовани ученици од седмог до четвртог разреда, имали 

су прилику да науче основна правила и законитости у рачунарској графици. Као алат 

је коришћен Microsoft Visual Studio 2017. У оквиру овог радног окружења 

коришћена је класа Graphics и методе Draw и Fill. Такође, полазници су имали 

прилику и да 'оживе' пројекте које су направили, те да им додају кораке и покрете 

захваљујући уграђеном тајмеру. Након успешно савладане обуке, ученици су 

подељени у три групе. Свака група је правила свој самостални визуелни програм и 

већ четвртог дана, након излета, организовано је мало такмичење у којем су се ове 

групе такмичиле у приказивању својих графичких анимација уз музичку подлогу. 

Последња два дана искоришћена су за припрему презентација, а као алати 

коришћени су Power Point и Prezi.  

Сви полазници су успешно савладали све своје задатке, а за најбоље 

одбрањене презентације додељене су и скромне награде. 

   
Музичко вече – такмичење ученика у најбољим визуелним анимацијама 

Најбоља визуелна анимација, по мишљењу публике, била је анимација Пепа 

Прасе, коју је направила група ученика: Филип Пантић, Милена Јанузовић, Милица 

Поповић, Софија Средановић, Дивна Муришић, Тамара Пјевац, Анастасија Дивјак, 

Драган Прпа и Олга Бјелица. 
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ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА 

Током летњег истраживачког кампа „Савача“ у периоду од 10. до 17. августа 

2019. на Борском језеру, ученици су имали прилику да слушају сет предавања из 

области географије, биологије и историје, које је одржао професор Драган Теодосић. 

Том приликом су се упознали са географским, биолошким и историјским 

особеностима Борског округа, Општине Бор и Града Бора. Имали су прилику да 

сазнају о геолошким фазама развоја тла на том простору, рељефу, хидрографским 

системима, флори, фауни и историјском развоју од праисторије, преко антике, 

средњег и новог века до савременог доба. Нарочита пажња се посветила развоју 

рударства и металургије у сету предавања о рударско-геолошким истраживањима 

током XIX и XX века, као и о функционисању рудника бакра у Бору у периоду од 1903. 

до данашњег дана. Ученици су након предавања имали прилике да своје знање из 

ових области надограде радећи на својим истраживачким радовима везаним за 

теме развијање рударства у Борском округу, теренским истраживањем  

биодиверзтета Борског језера и истраживањем значајних историјских личности за 

развој Борског округа као што је Ђорђе Вајферт.   

 
На часу у природи 
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САМООДБРАНА И НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

 На часовима самоодбране, које је водио професор Иван Лазаревић,  

ученици су се упознали са историјским развојем борилачких вештина и преласком 

са вештине на спорт, као и са најзначајним личностима каратеа као што је 

Фунакоши Гичин. У практичном делу, учесници кампа су учили основне технике 

каратеа, а пре тога су вежбали правилно загревање за тренинг. Од техника каратеа, 

учесници кампа су научили ручне и ножне ударце у месту и у кретању: oi-zuki - ударац 

у плућа, gyaku-zuki - ударац уназад, mae-geri - предњи (ломећи) ударац, ura-ken - 

бекхенд ударац, као и четири основна блока каратеа: gedan barai – доњи блок, age-

uke – подижући блок, ude-uke – блок руком, soto-uke – блок према споља. 

Ученицима су  показане како изгледају мајсторске кате, као и основне борбене 

технике.  

  
На часу каратеа 

Поред техника каратеа, ученици су били у прилици да науче како да вербално 

реше конфликт, како не би дошло до физичког сукоба. Упознали су се са различитим 

начинима решавања проблема: агресивним, пасивним и асертивним. Кроз игру 

улога и дискусију критички су сагледали предности и мане сва три начина решавања 

проблема. Ученици су постављени у улоге особа које решавају најчешће конфликтне 

ситуације младих на различите начине: агресиван, пасиван и асертиван. Једногласно 

су се сложили да је асертивна комуникација пут за „здраво“ решавање конфликта, 

јер уважава обе супротстављене стране. Ученици су научили технике ненасилне 

комуникације, шта су то ЈА-ТИ поруке и на који начин најбоље можемо изразити 

своје и разумети туђе потребе. Часове ненасилне комуникације водила је педагог 

Катарина Прлић. 
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ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 

У Летњем математичком 

кампу на Борском језеру учествовало 

је 22 ученика од 2. до 8. разреда 

основне школе. Наставу су изводила 

четири предавача: Славица Ђукић, 

Верица Марковић, Јелена Папић 

Миленковић и Иван Лазаревић. 

  Ученици су током часова 

подељени по разредима како би се 

обезбедио квалитет у раду. 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. Ове године, ученици су имали часове 

информатике, које је водио професор Реља Ћурчин. Ученици од 2. до 4. разреда 

упознали су се са графичким окружењем Alice 3.0, док су ученици од 5. до 8. разреда 

имали прилике да програмирају у програмском језику Python. Завршни тест је 

урађен последњег дана кампа 17. августа 2019.  

Од забавних програма ученици су посебно уживали у вечерима загонетних 

математичких прича. За ученике су организовани часови каратеа, а ђаци су могли 

свакодневно да уживају у пливању у Борском језеру и спортским активностима на 

теренима (кошарка, фудбал). Одржан је једнодневни излет до Брестовачке бање,        

Злотске пећине, Гамзиграда и Зајечара. По повратку са кампа уприличена је 

изложба фотографија и свечана додела диплома. Ученици су задовољни боравком на 

Борском језеру и већина се изјаснила да би поново ишла на камп. 

 

Часови каратеа 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА 

 Један дан кампа био је посвећен 

излету, с циљем упознавања са историјским 

знаменитостима и природим добрима 

Борског и Зајечарског округа. Ученици и 

предавачи кампа су у оквиру излета у 

среду, 14. августа 2019. године обишли 

Брестовачку бању, Лазареву пећину, 

археолошко налазиште Феликс Ромулијану  

и Народни музеј у Зајечару.  

            У шетњи кроз Брестовачку бању 

ученици су се упознали са значајним културним објектима из периода династије 

Обреновић и Карађорђевић: конак кнеза Милоша (изграђен 1837.год.) дворац кнеза 

Александра Карађорђевића (1856. год.) и летњиковац краља Петра I, као и са 

лековитошћу вода које у бањи извиру. Након Брестовачке бање, ученици су посетили 

Лазареву пећину, највећу у Србији. Пећина је богата пећинским накитом, а позната 

је и као станиште слепих мишева. Пут је даље ученике одвео на једно од 

најзначајнијих археолошких налазишта на територији Србије Феликс Ромулијану.  

Феликс Ромулијана је археолошко налазиште античке римске царске палате, и 

налази се на Унесковој листи Светске баштине. Палата је представљала резиденцију 

римског цара Гаја Валерија Максимилијана Галерија, а име је добила по његовој 

мајци Ромули. Излет је завршен у Зајечару, где су ученици посетили Народни музеј.  

 

Предавачи математичког и истраживачког кампа 
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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.  
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