
 

 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

 

 

ТТААЛЛЕЕННААТТ  ЈЈЕЕ  ДДААРР  ККООЈЈИИ  ООББААВВЕЕЗЗУУЈЈЕЕ 



 

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА У ТОКУ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

УПИС  НОВИХ  УЧЕНИКА 

 

На тестирање ученика за пријем у 

рад Регионалног центра за таленте Београд 

1 – Земун, које је обављено почетком 

школске 2016/2017. године, пријавило се 

укупно 396 ученика из основних и средњих 

школа са територије седам градских 

општина: Сурчин, Нови Београд, Земун, 

Стари град, Звездара, Чукарица и Палилула. 

Од укупног броја пријављених, 

тестирано је 319, а њих 203 примљено је у  

Центар. Они су, заједно са старим полазницима, током школске 2016/2017. 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). 

 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 факултету, Хемијском факултету, Физичком факултету, 

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

Институту за хемију, технологију и металургију, Институту за кукуруз „Земун поље“ 

Стоматолошком факултету и Архиву Југославије, 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 матурског 

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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Током школске 2016/17. године, седми пут за 

редом, организована је и  Школа  цртања  и сликања  

која је окупила заинтересоване и талентоване полазнике 

узраста од 7 до 18 година. Они су се једном недељно 

окупљали у нашем Центру, да би се кроз уметничко 

изражавање одморили од свакодневних обавеза, нешто 

ново научили и усавршили своје вештине ликовног 

изражавања. Имали су прилику да у опуштеној и пријатној 

атмосфери цртају, сликају, вајају, као и да са 

наставницом мр Милицом Вуковић посете интересантне 

изложбе.  

Кроз школу је ове године прошло 28 ученика, а за 24-оро који су остали са 

нама до краја, у јуну је, као и сваке године, организована изложба њихових радова, 

са доделом диплома и каталога. 

Надамо се и верујемо да је Школа и ове године остварила свој циљ, а то је да 

ликовно описмени све полазнике и постепено помери границе могућности њиховог 

ликовног изражавања, а изнад свега, то је стварање снажне везе ученика са 

уметношћу, која ће надамо се опстати и у каснијим годинама, без обзира на избор 

професије и других интетресовања.  

 

 

ТАКМИЧАРСКЕ СМОТРЕ 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА 

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА   одржано је 07. маја 2017. 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 156 ученика учествовало је њих 149. Од тог броја, 85  

ученика освојило је једно од три прва места, чиме су се пласирали на Републичко 
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такмичење талената. Додељене су и 84 

специјалне награде за најквалитетније 

истраживачке радове. 

У петак 19. маја 2017. године, у 

свечаној сали Скупштине општине Земун, 

уз присуство председника Скупштине 

општине Земун, одржана је свечана 

додела диплома најуспешнијим 

учесницима Регионалног такмичења. 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА 

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА   одржано је 03. и 04. јуна 2017. године у Средњој железничкој школи и 

Дому ученика средње железничке школе. За разлику од Регионалног такмичења, на 

Републичком такмичењу ученици су прво приступили одбрани својих истраживачких 

радова пред комисијом сачињеном од стручњака из датих области а сутрадан су 

радили тест знања из одабраних области. Од пласираних 85 ученика из нашег 

Центра, на такмичењу је учествовало њих 75 са 65 истраживачких радова. Од тог 

броја, 41 ученик освојио је једно од прва три места, а додељено је и 32 специјалне 

награде за квалитет истраживачких радова.  

У уторак 13.6.2017. 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  ПО НАУЧНИМ  ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

МАТЕМАТИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 
Р Школа Ментори а б в г 

1. 
Наталија 

Маркуц 
7 „Јован Ристић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3 1 2  

2. 
Тијана 

Кнежевић 
7. „Лаза Костић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
2 1 2 1 

3. 
Милица 

Гојковић 
7. „Раде Кончар“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3    

4. Андреј Вујнић 7. 
„Сава 

Шумановић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3  2  

5. 
Анастасија 

Дивјак 
7. „Милан Ракић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3    

6. Драган Прпа 7. „Михајло Пупин“ 
Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3  3  

7. 
Павле 

Секешан 
7. 

„Ратко 

Митровић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
3    

8. 
Алекса 

Секулић 
7. 

„Надежда 

Петровић“ 

Љиљана Врачар, проф. математике ОШ 

„Светозар Милетић“ 
2   3 

9. 
Милица 

Мићић 
8. „Иван Гундулић“ 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
2  3  

10. 
Ана 

Вучићевић 
8. 

„Светозар 

Милетић“ 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
3  3  

11. Вук Калањ 8. 

„Бошко 

Палковљевић 

Пинки“ 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
3  2  

12. 
Страхиња 

Гвоздић 
8. „Лазар Саватић“ 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 
1 1 1 3 

13. Тамара Ђуран 8. „Вук Караџић“ 
Верица Марковић, проф.математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
2 1   

14. 
Милица 

Веселиновић 
8. 

„Борислав 

Пекић“ 

Верица Марковић, проф.математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
2  1 3 

15. Лука Јанковић 8. „Лаза Костић“ 
Верица Марковић, проф.математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
2 1 1 1 

16. Марко Ћирић 8. 
„Краљ 

Александар I“ 

Верица Марковић, проф.математике 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
3 1   

17. 
Урош 

Јанковић 
1. 

IX гимназија 

“Михајло 

Петровић Алас“ 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 
3    

18. 
Ана 

Авакумовић 
1. 

Математичка 

гимназија 

Јелена Козодеровић, асистент, 

Пољопривредни факултет 
3  3  
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19. Никола Бабић 1. 

IX гимназија 

“Михајло 

Петровић Алас“ 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 
2 1   

20. 
Јелена 

Ивановић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 
1 1 1 2 

21. 
Селена 

Богојевић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 
1 1 2 2 

22. 
Мила 

Павловић 
2. 

IX гимназија 

“Михајло 

Петровић Алас“ 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 

2  3  

23. 
Емилија 

Стојановић 
2. 

IX гимназија 

“Михајло 

Петровић Алас“ 

Драгица Радовановић, дипломирани 

математичар, Пољопривредни факултет 

Иван Вељковић, проф.математике 

ОШ „Бошко П. Пинки“, Земун 

2    

ФИЗИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. 
Никола 

Јовановић 
7. „Лаза Костић“ 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
1 1  3 

2. 
Милица 

Паројчић 
7. 

„Краљ 

Александар I“ 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
3 1   

3. 
Томислав 

Беновић 
7. 

„Краљ 

Александар I“ 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
2 1 3  

4. 
Урош 

Пантелић 
7. 

„Светозар 

Милетић“ 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
3 3   

5. 
Анамарија 

Дујић 
7. „Мајка Југовића“ 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
3 1   

6. 
Анђелија 

Младеновић 
8. 

„Марко 

Орешковић“ 

др Игор Милановић, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
3 1   

7. 
Тијана 

Јовановић 
8. 

„Краљ 

Александар I“ 

др Игор Милановић, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
3 1 3  

8. Ида Зељковић 8. 
„Јован Стерија 

Поповић“ 
Мирјана Перишић, Институт за физику 3 1   

9. 
Никола 

Милина 
8. „Лазар Саватић“ др Никола Шкоро, Институт за физику 1 1 3 1 

10. 
Василије 

Раковић 
8. 

„Соња 

Маринковић“ 
др Никола Шкоро, Институт за физику 1 1   

11. 
Никола 

Ковачевић 
8. „Младост“ 

др Милош Ненадовић, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
3 1   

12. 
Никола 

Веселиновић 
8. „Петар Кочић“ 

др Милош Ненадовић, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
2 1   

13. 
Василије 

Андрић 
8. „Милан Ракић“ др Никола Шкоро, Институт за физику 2 1   

14. 
Сергеј 

Прошић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
1 1   

15. 
Лазар 

Миликић 
2. 

Математичка 

гимназија 

Биљана Стојичић, професор  у Земунској 

гиманзији 
1 1   
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БИОЛОГИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. 
Марија 

Кркобабић 
7. „Сава Шумановић“ 

Проф.др Драгана Божић, 

Пољопривредни факултет 
1 1 3  

2. 
Радослав 

Радосављевић 
7. „Илија Бирчанин“ 

др Милан Бранков, Институт за кукуруз 

„Земун поље“ 
3 1   

3. 
Никола 

Марковић 
7. „Илија Бирчанин“ 

др Милан Бранков, Институт за кукуруз 

„Земун поље“ 
2 1   

4. 
Кристијан 

Пете  
7. „Ратко Митровић“ 

Ана Милинковић, професор биологије у 

ОШ „Михајло Пупин“ 
2 1  2 

5. 
Дуња 

Мићуновић 
8. „Михајло Пупин“ 

доц.др Сања Милутиновић-

Смиљанић,Стоматолошки факултет 
3 1 3 2 

6. 
Бубања 

Анастасија 
2. 

Земунска 

гимназија 

Марина Зарић, Институт за нуклеарне 

науке Винча 
2 1 2 3 

7. 
Лена 

Далифоски 
3. 

IX гимназија 

“Михајло Петровић 

Алас“ 

Ивана Гушевац Стојановић, Институт за 

нуклеарне науке Винча 
1 1   

ХЕМИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. Матеја Бокан 7. „Душко Радовић“ 
Сања Арсеновић, проф  гимназије 

„Михајло Пупин“ 
2 1 2 1 

2. Ања Гвоздић 7. „Лазар Саватић“ 
Сања Арсеновић, проф  гимназије 

„Михајло Пупин“ 
1 1 1 1 

3. 
Милица 

Поповић 
8. „20. октобар“ 

др Јелена Гулицовски, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
3 1 1 1 

4. Елена Пура 8. „20. октобар“ 
др Јелена Гулицовски, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 
3 1  1 

5. Петар Кујучев 1. 

IX гимназија 

“Михајло Петровић 

Алас“ 

др Небојша Поткоњак, Институт за 

нуклеарне науке  „Винча“ 
3 1 3 1 

ИНФОРМАТИКА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. 
Никола 

Дракулић 
8. „22. октобар“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1   

2. 
Андреј 

Милисављевић 
1. 

Математичка 

гимназија 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1 3 3 

3. Петар Репац 2. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
3 1   

4. 
Јована 

Милићевић 
2. 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1  1 

5. Никола Петрић 3. 

IX гимназија 

“Михајло Петровић 

Алас“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1   

6. Никола Опачић 3. 
ЕТШ „Никола 

Тесла“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1 3 1 
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7. Милан Акик 3. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1 2 3 

8. Урош Крстић 3. ЕТШ „Земун“ 
Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
1 1   

9. 
Петар 

Јовановић 
3. ЕТШ „Земун“ 

Реља Ђурчин, проф.математике, 

ЕТШ „Земун“ 
2 1   

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. Ања Деспенић 7. „С.Г. Митраљета“ 
Весна Босић, професор српског језика, 

ОШ „Петар Кочић“ 
1 1   

2. Јана Рокић 8. „20. октобар“ 
Весна Босић, професор српског језика, 

ОШ „Петар Кочић“ 
3  3  

ИСТОРИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. Петар Олујић 7. „Лазар Саватић“ 

Милутин Живковић истраживач 

сарадник, Институт за српску културу 

Приштина - Лепосавић 

Драган Теодосић, Архив Југославије 

1 1 2 1 

2. 
Алекса 

Вујановић 
7. „Ђуро Стругар“ Драган Теодосић, Архив Југославије 3    

3. 
Никола 

Миковић 
7. 

„Бошко 

Палковљевић 

Пинки“ 

Драган Теодосић, Архив Југославије 3    

4. Соња Росић 4. 
X гимназија 

„Михајло Пупин“ 

Милосава Девић, проф. историје, X 

гимназија "Михајло Пупин" 
1 1 2 3 

5. Синиша Вулић 4. 
X гимназија 

„Михајло Пупин“ 

Милосава Девић, проф. историје, X 

гимназија "Михајло Пупин" 
1 1 1 1 

ГЕОГРАФИЈА 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. 
Нина 

Стегњаић 
7. „Лаза Костић“ 

Мирослав Нинковић, проф. географије 

у ОШ „Светозар Милетић“ 
1 1   

2. 
Звездана 

Репац 
8. 

„Светозар 

Милетић“ 

Мирослав Нинковић, проф. географије 

у ОШ „Светозар Милетић“ 
3    

3. Јелена Божић 8. 
„Бранко 

Радичевић“ 

Мирослав Нинковић, проф. географије 

у ОШ „Светозар Милетић“ 
2 3 2 1 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РБ 
Име  и  

презиме 

Ра

з 
Школа Ментори а б в г 

1. 
Теодора 

Узелац 
7. 

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

Атина Суботић, проф.енг. језика ОШ 

„С. Г. Митраљета“ 
3 3   

2. 
Ана 

Дојчиновић 
7. „Лазар Саватић“ 

Атина Суботић, проф.енг. језика ОШ 

„С. Г. Митраљета“ 
3 2   
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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 156  ученика од којих је 149 изашло на 

такмичење.  Једним од  прва три места награђено је 85 ученика  (57,04%), а  84 рада 

награђена су специјалном наградом ( 73,68%). 

* За републичко такмичење је пријављено 85 ученика, изашло је 75 од чега је 41 ученик 

освојио једно од прва три места (54,67%). Од 64 рада, колико је учествовало на такмичењу,  

награђена су 32 (50 %) једном од награда за рад. 

 

3. 
Невена 

Кенђелић 
7. 

„Јован Стерија 

Поповић“ 

Атина Суботић, проф.енг. језика ОШ 

„С. Г. Митраљета“ 
3    

4. 
Мелина 

Беслаћ 
7. „Светозар Милетић“ 

Атина Суботић, проф.енг. језика ОШ 

„С. Г. Митраљета“ 
3  3  

5. Софија Авејић 8. „20. октобар“ 
Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  "С. Г.Митраљета", Батајница 
3 1 2 3 

6. 
Ксенија 

Пуретић 
8. „Краљ Александар I“ 

Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  "С. Г.Митраљета", Батајница 
3  2 2 

7. 
Ива 

Михајловић 
8. „Лазар Саватић“ / 3 3 3 1 

8. Јована Ћулум 8. 

„Светислав 

Голубовић 

Митраљета“ 

Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  "С. Г.Митраљета", Батајница 
3 2   

9. 
Соња 

Симоновић 
8. „20. октобар“ 

Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  "С. Г.Митраљета", Батајница 
3 2 3  

10 Јана Крагуљ 8. „Краљ Александар I“ 
Ивана Пушица, проф. енг. језика 

ОШ  "С. Г.Митраљета", Батајница 
3 3 2 1 

11 
Алекса 

Стојилковић 
1. 

Филолошка 

гимназија 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 1   

12 
Катарина 

Пуретић 
2. 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

Весна Попадић, проф. енглеског 

језика и књижевности 
3 3   

13 Ања Досковић 2. 

IX гимназија 

“Михајло Петровић 

Алас“ 

Весна Нишлић Попадић, проф. 

енглеског језика и књижевности 
3 2   

14 Маша Медић 3. 
Филолошка 

гимназија 

Весна Нишлић Попадић, проф. 

енглеског језика и књижевности 
3 3 3 1 

15 
Михаило 

Срећковић 
3. 

Гимназија 

„Владислав Петковић 

Дис“ 

Весна Нишлић Попадић, проф. 

енглеског језика и књижевности 
3 2 3 1 

16 
Андреј 

Златовић 
4. 

V београдска 

гимназија 

Весна Нишлић Попадић, проф. 

енглеског језика и књижевности 
2 1 3 1 
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АКТИВНОСТИ  ЦЕНТРА  ЗА  ВРЕМЕ  ЗИМСКОГ  РАСПУСТА 
 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА „СЛИКАЈ КАО ВЕЛИКИ СЛИКАР УЉЕМ НА ПЛАТНУ“ 

Овог зимског распуста Регионални центар за 

таленте Београд 1 је организовао ликовну радиионицу 

“Сликај као велики сликар  уљем на платну” у периоду 

од 4.1.2017. до 6.1.2017. и од 1.2.2017. до 9.2.2017. 

Изабран је начин и ликовна техника која није 

заступљена у програму редовне школске наставе. 

Организовање слободног времена током школског 

распуста је значајна подршка образовном и 

социјалном развоју младих и пре свега има васпитну 

поруку да слобода и слободно време дају највеће 

могућности за изражавање и развој.  

Овогодишња зимска ликовна радионица 

Центра пружила је могућност младима од 15 до 25 

година да се упознају са сликарском техником уље на платну. Започели смо је 

предавањем о настанку и развоју ове технике током историје уметности, уз осврт на 

најистакнутије уметнике и њихова дела, након чега је уследио и практичан рад. 

Новина ове радионице су унапред задате теме - пејзаж и мртва природа, а већина 

учесника стигла је да током кратког временског периода успешно доврши оба рада. 

Сликање уљем на платну пружа пуно могућности за изражавање, али је и извор 

бројних тешкоћа и изазова. Иако су учесници дошли са различитим претходним 

искуством, радионица је за свакога од њих значила корак даље на путу сазнања и 

вештине. На завршној изложби, ученицима су традиционално додељене дипломе и 

каталози. 

У радионици је учествовао 21 

ученик и сви су са успехом завршили 

своје радове. Аутор и водитељ 

програма је била мр Милица Вуковић, 

која се потрудила да деца на леп и 

користан начин проведу део школског 

распуста. На крају програма 

организована је и изложба радова 

приликом које су учесницима биле 

додељене дипломе и каталози њихових 

радова. 



 

 

11 

 

ЗИМСКИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 

 Зимски математички 

камп је организован у току 

распуста од 04. фебруара до 

10. фебруара 2017. у објекту 

дечјег летовалишта Митровац 

на Тари. У кампу је 

учествовало 46 ученика, 

узраста од 1. до 8. разреда 

ОШ и  1.  разреда СШ, са 

којима су радили професори 

математике Славица Ђукић, 

Верица Марковић, Јелена Папић Миленковић и Љиљана Врачар. Ученици су 

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. У квизу оштроумности који је одржан на крају боравка учествовале су три 

екипе.  

У оквиру информатичке радионице професорка информатике Слађана Ђукић 

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

полазнике је организовано упознавање са Office пакетом, а старији полазници су се 

упознали са  основама програмирања и прављењем интернет страница. 

Поред наставе ученици су могли да  уживају и у пливању у затвореном 

базену, као и свакодневним шетњама до Тепих-ливде и Тисовог брда. Што се тиче 

културно-забавног програма организовани су шиз-фриз, покажи шта знаш, 

такмичење у плесу и вече загонетних прича. Седмог дана реализован је завршни 

тест који обухвата све теме 

заступљене у кампу.  

Предавање на тему 

„Метода погрешне претпоставке“ 

као гост одржао је др Ђорђе 

Кадијевић.  

Након повратка 

организована је изложба са 

фотографијама са кампа а 

додељене су и дипломе ученицима 

за завршни тест и учешће на 

квизу.  
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

Током летњег распуста Центар 

је организовао две ликовне 

радионице, у оквиру пројекта 

„Уметничко лето у Центру – 2017.“: 

Графика - линорез од 28.6. до 7.7. и 

Уље на платну од 7.8. до 11.8. Обе 

радионице водила је мр Милица 

Вуковић. На Графици је учествовало 

20 ученика, од којих је 16 са успехом 

завршило своје радове, а на радионици Уље на платну њих 18, од којих је 17 остало 

до краја са нама. 

Неким ученицима су ове ликовне 

технике биле од раније познате, тако да им 

је радионица пружила нову прилику да 

продубе своје знање и окушају се у 

различитим ликовним експериментима, 

док је другима ово било прво упознавање 

са њима. Све фазе рада током радионице, 

од предавања из области историје 

уметности, преко извођења сопствене 

скице у материјалу, па до финализирања задатака, 

ученици су спровели са великим ентузијазмом и 

посвећеношћу. Нису их много ометале ни велике 

врућине током тих дана, да максимално добро 

изведу своје радове, што је за сваку похвалу.   

Осим тога, њихове међусобне сличности, 

како у узрасту, тако и у интересовањима, створиле 

су добру атмосферу у којој је било уживање радити, 

а њихови радови то и потврђују. Као и сваког пута 

до сада, на крају радионице смо организовали 

изложбу радова за ауторе и посетиоце, уз доделу 

диплома и каталога.  
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ЛЕТЊИ ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП - СОКОБАЊА 2017. 

Већ традиционално, 

Регионални центар за таленте 

Београд 1 - Земун организује 

истраживачки камп током летњег 

распуста, овога пута у периоду од 

10. до 17. августа 2017. године у 

Сокобањи. У Кампу је учествовало 

30 полазника Центра и три 

пратиоца.  Млади таленти имали су 

прилику да се  упознају са корисним 

информатичким програмима, 

историјом, географијом и 

особеностима биљног и 

животињског света Сокобање и околине и уживају у забавно - рекреативним 

активностима. Организован је и једнодневни излет који је обухватао обилазак Ниша. 

Реализацију програма, и овога пута, помогао је Град Београд - Градска 

управа - Секретаријат за спорт и омладину, на чему им се захваљујемо.  

 

ИНФОРМАТИКА  

Током свог боравка у Сокобањи, таленти су имали прилику да освеже своје 

знање из информатике. Акценат је био на областима које су потребне младим 

истраживачима да што боље презентују резултате истраживања. 

Прва радионица се односила на обраду текста. Ученици су имали прилику да 

искористе све предности Microsoft Word-a. Научили су како да унесу и сложе податке 

и истакну резултате истраживања. Посебана пажња поклоњена је графичким 

приказима вредности: дијаграмима, графиконима и табелама. 

Друга радионица је служила да покаже како се на једноставан начин може 

дизајнирати постер. У ту сврху коришћен је Adobe InDesign. Таленти су имали прилику 

да виде који делови садржаја су погодни да се истакну у први план, и како се на 

најлакши начин могу форматирати колоне са текстом и маргине.   
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У последњој радионици, 

ученици су проширили своја 

знања о начинима да се 

осмисли добра презентација. На 

конкретном примеру видели су 

које су најчешће грешке које 

настају приликом писања 

презентације, и како их 

превазићи. Такође су имали 

прилику да виде неке од 

напреднијих могућности које 

нуди PowerPoint. Стечена знања 

са радионица, успешно су 

искоришћена приликом израде завршних презентација на тему локалне географије и 

историје Сокобање и околине.   

 

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА 

 

У периоду од 10. до 17. августа 2017. године у Сокобањи одржан је Летњи 

истраживачки камп Регионалног центра за таленте Београд 1 – Земун у склопу кога 

су одржана предавања посвећена географско-биолошким и историјским 

особеностима Сокобање и околине, са освртом и на историјат града Ниша.  

Предавања су била подељена у три блока: Географске карактеристике и 

флора и фауна Сокобање; Историјат Сокобање и околине и Историјат града Ниша.  

Током предавања о Географско-биолошким карактеристикама Сокобање 

полазници кампа имали су прилику 

да се упознају са специфичностима 

микроклиме Сокобањске котлине 

(клима, падавине, утицај ветрова...), 

положају Сокобање у Зајечарском 

округу и Источној Србији, особености 

рељефа  („шаховски рељеф“) односно 

о испреплетаности котлине и 

планина: Ртањ (1565 m); Озрен 

(1178 m); Буковик (894 m) (Слемен 

1099 m); Девица (1116 m), затим 

даље се говорило о хидрографским 



 

 

15 

 

карактеристикама (река Моравица и њене притоке 

пре свега река Градешница и водопад Рипаљка, 

акумулационо Бованско језеро, Врмџанско језеро...) 

и експлоатацији водених ресурса. Такође, рекло се 

нешто више о флори и фауни, нарочито истичући 

биљно богатство планине Ртањ и рибљи фонд 

Бованског и Врмџанског језера.  

Говорећи о историјату Сокобање полазници 

су сазнали нешто више у вези са постојањем 

људских насеобина током праисторије, истичући 

чињеницу да Сокобања и њена околина припадају 

једном ширем простору на коме је рано започела 

експлоатација руде гвожђа, повезујући на тај начин 

предавања са предавањима одржаним током 

Летњег истраживачког кампа августа 2015. године 

на Борском језеру. Даље се говорило о Сокобањи током средњег века и значају 

Сокограда и његове тврђаве, као и разним легендама које су се испредале у вези са 

оснивањем тог града а сазнало се више и о изгледу Сокобање током османске 

владавине и током XIX века. Део предавања о историјату био је посвећен о 

сокобањском крају током Првог српског устанка 1804–1813. године и њеном 

непрекидном развоју као бањског лечилишта почев од 30-тих година XIX века 

односно од времена кнеза Милоша Обреновића, првим сокобањским лекарима, о 

„Друштву за улепшавање Сокобање и њене околине“ основаном 1895. које је много 

учинило крајем XIX и почетком XX века да она постане оно што је данас. На крају 

чуло се нешто више и о боравку знаменитих личности наше историје у Сокобањи и 

то: Стевана Сремца, Исидоре Секулић, Бранислава Нушића (творца крилатице: 

„Сокобања-Сокоград дођеш стар одеш млад“), Иве Андрића (у склопу те приче 

одржана је и посета спомен соби Иве Андрића у хотелу „Моравица“), Меше 

Селимовића, Родољуба Чолаковића, Радмиле Савићевић и многих других. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА 

 

Пошто је било унапред планирано да се посети град Ниш са његовим 

знаменитостима, последњи блок предавања био је посвећен историјату града Ниша 

и то античким налазиштима Медијана и Наисус, спомен комплексу „Чегар“ и Ћеле 

кули. Посебан акценат је стављен на причу о развоју Нишке тврђаве од античких 
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времена, преко средњег века и значају који је 

имала за српско-немачке односе (сусрет српског 

великог жупана Стефана Немање и цара Светог 

римског царства Фридриха Барбаросе 1189. 

године, за време Трећег крсташког рата), њеној 

судбини током турске владавине и изградњи 

данашње тврђаве 1719–1721. године и важности 

који је Ниш имао за Османско царство у 

тренутцима његовог повлачења са Балкана. Нешто 

више рекло се и о граду Нишу током Првог српског 

устанка, превасходно о околностима битке на Чегру 

1809. године, страдању Стевана Синђелића и 

изградњи Ћеле Куле. Полазници су сазнали нешто 

више о ослобађању града Ниша 1878. године и напорима које је 

Кнежевина/Краљевина Србија уложила у претварање Ниша од турске касабе до 

европског града последњих деценија XIX века.  

Посебан део предавања о историјату Ниша, посветили смо причи у вези са 

судбином Ниша током окупације у Другом светском рату, односно у вези са 

постојањем Нишког логора. Полазници су се упознали са околностима под којима је 

логор настао, локалитету где је формиран, судбинама људи који су били заточени у 

логору (утицајних грађана Ниша, јеврејског становништва, припадника четничког и 

партизанског покрета, савезничких војника...), организовању првог успешног 

бегства из једног концентрационог логора у окупираној Европи 12. фебруара 1942. 

године, као и о даљим догађајима који су уследили након првог али и другог бегства 

исте године. Предавање је завршено разговором о судбини тог локалитета, односно 

у вези са формирањем 

Меморијалног комплекса „12. 

фебруар“ 1967. године, када је 

локалитет Логора на Црвеном 

крсту преузет од стране Нишког 

народног музеја. Као допуна 

предавања о Нишу полазници су 

приликом излета одржаног 14. 

августа 2017. године посетили 

Спомен комплекс „Чегар“, Ћеле 

кулу, као и Меморијални комплекс 

„12. фебруар“. 
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ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 

 

У Летњем математичком кампу у 

Сокобањи учествовало је 37 ученика  од 

1. до 8. разреда основне школе. 

Наставу су изводила четири предавача: 

Славица Ђукић, Верица Марковић, 

Слађана Ђукић 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 у коме су учествовале, за узраст од 1. до 4. 

две екипе, а за узраст од 5. до 8. три екипе. Завршни тест је урађен последњег дана 

17. августа 2017.  

Од забавних програма ученици су посебно уживали у вечерима загонетних 

математичких прича као и прослави рођендана два ученика уз торту. Били су 

организовани турнир у фудбалу и кошарци, новинарска радионица 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 са кампа и 

свечана додела диплома. Свечаност 

је отворила Славица Ђукић, 

руководилац математичког кампа, 

која се захвалила присутним 

родитељима и награђеним 

ученицима на учешћу у програму. 

Анкетирани ученици су одушевљени 

боравком у Сокобањи и већина се 

изјаснила да би поново ишла у 

летњи камп. 
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Никола Опачић - иноватор  

  

Још као ученик 7. разреда ОШ 

“22.октобар“ у Сурчину  од 2012. године 

почео сам да идем на часове у  Центар за 

таленте. Данас похађам ЕТШ „Никола 

Тесла“ и ученик сам четвртог разреда 

смера електротехничар рачунара. До 

сада сам два пута био трећи на 

Републичком такмичењу центра за 

таленте, а прошле године сам освојио 

прво место за сам пројекат - „Паметна 

кутија за лекове“. 

Паметна кутија за лекове је уређај 

који се подешава од стране корисника 

тако да га подсети да треба да попије лек. 

Звучним сигналом подсећа корисника да 

треба да попије лек, а  ЛЕД индикатор 

показује који тачно лек корисник треба да узме. Јединствена је по томе што шаље 

СМС поруку некој одговорној особи (пријатељ, рођак или ког год корисник одреди) 

ако лек није попијен. 

Наш производ је првенствено намењен бакама и декама, али не само 

њима. На идеју да направимо паметну кутију дошао сам када сам видео да мој 

стриц свакодневно пије по 13 различитих лекова. Желео сам да помогнем људима 

који попут њега узимају тако 

обимну терапију.  

 Са својим тимом, у коме 

су се налазили Немања Тадић и 

Михаило Видаковић, освојио сам 

прво место на такмичењу 

„Предузетник у средњој“, пројекту 

Организације за промоцију 

потанцијала Србије (ПРОМОС) 

који се реализује са жељом да 

средњошколцима приближи 

пословни свет и да их подстакне 

да развијају сопствени бизнис. 
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Наша екипа је са својом идејом, реализацијом и 

презентацијом победила у овом пројекту и то у 

конкуренцији 22 тима из 15 средњих школа. 

Пројекат је представљен у мају ове године у 

Привредној комори Србије.  
Такође, са истим пројектом, заузели смо и 

друго место на такмичењу које је организовала 

Управа града Београда “Најбоља стартап идеја у 

Републици Србији за студенте и средњошколце“ 

 

Поред ових награда, био сам и у првих пет 

финалиста на такмичењу  „Метрополитен 

таленти“, традиционалном такмичењу Универзитета Метрополитан за ученике трећег 

и четвртог разреда средње школе. Такође, носилац сам златне „Селакове медаље за 

младог предузетника“. 

 

Иако сам освајач многобројних награда и признања, за свој највећи успех 

сматрам то што водим фирму. Име фирме је Digital G, где са Немањом Тадићем, 

Михаилом Видаковићем, Николином Вранеш, и Филипом Цветковићем, заиста 

фантастичним људима без којих данас не могу да замислим свој свакодневни живот, 

радим на развоју многобројних идеја.   
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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,  Верица 

Марковић, Милица Вуковић,  Драган Теодосић,  Реља 

Ћурчин  и  Светлана Пуретић. 

Штампа: „МИНИ – БOJ ” 

www.talentizemun.rs 

www.facebook.com/CentarZaTalenteBeograd1Zemun 

e - mail : talenti1zemun@gmail.com 


