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ВАЈФЕРТ: ЧАСОПИС ГРУПЕ ЗА ИСТОРИЈУ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ „МИХАЈЛО 

ПУПИН“, ПАНЧЕВО 
 

 

Група за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, Панчево 

покренула је крајем 2020. године свој часопис – Вајферт.1 Зашто смо одлучили да часопис 

Групе за историју назовемо презименом чувеног Ђорђа Вајферта? Наиме, ради се о једној 

од најважнијих личности која је рођена у Панчеву. Међутим, он је заправо својом 

делатношћу изашао из оквира „локалне историје“ и представља једну од најважнијих 

личности историје Србије. Дати назив једном часопису је најмање што је овај великан 

прошлости заслужио, нарочито у свом родном граду. Такође, како се наводи у литератури, 

корен презимена Вајферт представља старонемачка реч „виг“, што у преводи значи „борба“. 

Тиме желимо да нагласимо да ћемо се овим часописом борити, не само за историју и 

историјску науку, већ и уопште за културу. Борићемо се да наши ученици стекну што више 

искуства у писању, али и да из текстова других ученика и наставника много тога науче. 

Борићемо се да што више „празнина“ из прошлости „попунимо“, односно што више тема 

које су још увек неистражене, да истражимо и представимо јавности у часопису. Борићемо 

се за историјске изворе, за праву слику о историјској науци и друго. 

            Децембра 2021. године објављујемо други број овог часописа. Његов садржај 

можемо поделити на део који се односи на „сталне“ рубрике, као и на део који се односи на 

тему овог броја часописа. У делу који се односи на „сталне“ рубрике, у часопису је објављен 

један есеј младе полазнице Групе за историју о томе како је она заволела историју. У истом 

делу може се наћи и извештај Групе за историју за школску 2020/21. годину, као и интервју 

са др Шимоном Ђарматијем, врло важним стручњаком који се годинама успешно бави 

банатском историјом. Два текста бисмо могли уврстити и у „сталне“ рубрике, али они 

такође припадају и теми овог броја часописа. Један од њих је посвећен такмичењу у писању 

чланака на Википедији, а други квизу о познавању панчевачке културе „Панзнање“. Дакле, 

тема другог броја часописа Вајферт су различита такмичења (такмичења, смотре, квизови 

и слично) у којима се налази историја, односно у којима се могу наћи одређени елементи 

историје. Из тог разлога, у часопису ће се наћи погледи полазника Групе за историју на прво 

истраживање и писање првог истраживачког рада, на учествовање у такмичењима у области 

историје, затим о разлозима због којих су одлучили да учествују на тим такмичењима, о 

утисцима са учествовања у Смотри истраживачких радова и Међународне конференције 

младих научника друштвених наука. Такође, у часопису ће се објавити и текстови о квизу 

 
1 Први број часописа „Вајферт“ може се наћи на: https://www.rctpupin.edu.rs/Casopis/Vajfert/Vajfert_2020.pdf 

(29.12.2021)  

https://www.rctpupin.edu.rs/Casopis/Vajfert/Vajfert_2020.pdf
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„Колико се познајемо?“, паб квизу „Мислилац“, као и о једном погледу на своје искуство у 

учествовању у квизовима. Још један занимљив, али и важан текст посвећен је питањима из 

историје која су заступљена на телевизијским квизовима Слагалица, Потера и Стигни ме 

ако знаш. Један од важнијих текстова у овом броју часописа Групе за историју представља 

заправо анализу резултата такмичења из историје која организује Друштво историчара 

Србије. У другом броју Вајферта објавиће се и текст о погледима наставника и професора 

на такмичења у организаци Друштва историчара Србије. Поред свега наведеног, објавићемо 

и попис полазника Групе за историју и њихових тема, који су учествовали на такмичењима 

у истраживачким радовима од 2002. до 2021. године. Детаљније анализе овог такмичења 

представићемо у наредном броју овог часописа. На крају часописа се могу наћи кратки 

цитати полазника Групе за историју о Групи за историју, као и кратке биографије аутора 

текстова у овом броју Вајферта. Текстове прате пажљиво одабране фотографије. 

 

мср Никола Конески 
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Фотографије са државног нивоа такмичења из историје у организацији Друштва 

исротичара Србије, Палић 2018, основна школа;  

(извор: https://www.subotica.info/2018/05/20/drzavno-takmicenje-iz-istorije-odrzano-u-os-

miroslav-antic-3 (29. 12. 2021)). 

https://www.subotica.info/2018/05/20/drzavno-takmicenje-iz-istorije-odrzano-u-os-miroslav-antic-3
https://www.subotica.info/2018/05/20/drzavno-takmicenje-iz-istorije-odrzano-u-os-miroslav-antic-3
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ТЕКСТОВИ О ТЕМИ БРОЈА 

 

 

 

Државно такмичење у организацији Друштва 

историчара Србије (ОШ и СШ) 
 

 

 

У Србији постоји много места на којима се можемо такмичити из области историје. 

Ученици у 5. разреду основне школе добијају историју као посебан школски предмет, а 

самим тим и могућност да учествују на такмичењу у организацији Друштва историчара 

Србије „Стојан Новаковић“. Ово друштво има за циљ, како је истакнуто на њиховом сајту, 

да побољша наставу историје у основним и средњим школама окупљањем наставника и 

професора историје, као и сарадњом са универзитетским професорима, ради унапређења 

положаја науке и струке на свим нивоима.2 Једно од средстава за достизање тих циљева 

јесте одржавање такмичења на ком сви ученици имају прилику да наступе. Оно се одвија у 

три нивоа, рангираним по тежини – општинско, окружно и државно, а сваки од њих 

подразумева израду теста знања из градива које се изучава у одговарајућем разреду. 

 На веб сајту Друштва могу се пронаћи резултати државних такмичења из историје 

одржаваних од 2009. године.3 Они су нам послужили да спроведемо истраживање у којем 

смо анализирали доступне податке и изводили закључке на основу њих. Информације о 

ученицима за основне школе су у потпуности обухваћене, док средње школе нису детаљно 

обрађене због недостатка извора. Такође, на сајту се налазе и поједини готови радови који 

укључују статистичку обраду за одређене године, али они нису комплетни и коначни, као 

што ни наши неће бити, јер увек постоји простора за бољу и обимнију анализу. 

 Први параметар који смо посматрали обухвата укупан број ученика основних школа 

који су се пласирали на државно такмичење, број учесника из седмог и осмог разреда, као 

њихову промену у односу на године одржавања, као и факторе који су утицали на њихову 

варијацију. На графичком приказу (Графикон 1) може се уочити смењивање укупног броја 

ученика пласираних на државни ниво такмичења током година чији су нам подаци били 

доступни (2009 – 2019), јер је у периоду од 2013. до 2015. године било знатно више 

пласираних него осталих година, у неким случајевима чак и дупло више. Затим је тај број 

 
2 http://drustvoistoricara.rs/clanstvo (28. 12. 2021). 
3 http://drustvoistoricara.rs/rezultati-drzavnih-takmicenja (28. 12. 2021). 

http://drustvoistoricara.rs/clanstvo/
http://drustvoistoricara.rs/rezultati-drzavnih-takmicenja/
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нагло опао, након чега се равномерно повећава. Што се тиче односа седмог и осмог разреда, 

можемо увидети да је уравнотежена разлика, без правила којих ученика има више. 

Међутим, 2014. и 2015. јављају се разлике, јер је број ученика осмог разреда драстично већи. 

Можемо претпоставити да се 2013. година истиче због јубилеја 1700 година од доношења 

Миланског едикта, а у прилог томе иде и чињеница да је такмичење организовано у 

Основној школи „Цар Константин“ у Нишу, као и да је велики број учесника био из Ниша 

(40), што чини приближно 7% укупног броја пласираних. Године 2014. се такмичење, и 

историја уопште, популаризују поводом стогодишњице од почетка Првог светског рата.  

  Као други параметар 

узели смо број ученика 

пласираних на државно 

такмичење по регијама, 

тако да смо их поделили у 

пет група: Град Београд, 

Шумадија и западна Србија, 

јужна и источна Србија, АП 

Косово и Метохија и АП 

Војводина. Занимљиво је да 

у највећем делу година 

доминира број ученика из 

општина јужне и источне 

Србије, међу којима 

преовладава Ниш са више од 

20 пласираних у просеку. 

Затим се истиче Војводина и 

Графикон 1: приказ 

укупног броја 

пласираних на државни 

ниво такмичења, 

 као и броја ученика 7. и 

8. разреда 

Графикон 2: приказ броја ученика пласираних на државни ниво 

такмичења по регијама 
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Нови Сад као њен представник. Са Косова и Метохије се јавља најмање пласираних, са свега 

2 до 3 ученика у просеку. Иако је очекивано да Београд са већим стандардом, утицајем, 

бројем ученика и школа предњачи и на такмичењу, резултати не показују специфичности 

за ову област. 

За наше истраживање посебно су битни резултати за АП Војводину, тј. Банат и 

Јужни Банат, као и нама најближе окружење. У односу на укупан број пласираних, са 

територије целе Војводине се у просеку је сваке године било 25% пласираних, што 

представља веома интересантну и значајну чињеницу (сваки четврти ученик је из 

Војводине). Ипак, Банат као њен чинилац заузима само 28% њених учесника, јер 

Новосађани предњаче својим бројем такмичара у целој Србији, пропорционално великом 

броју становника њиховог града. У Банату се издваја Панчево, а скромним број учесника у 

просеку, прате га Зрењанин и Кикинда. У Јужном Банату своју општину понекад 

представљају и такмичари из Вршца, Ковина, Опова, Ковачице и Беле Цркве. Број 

пласираних ученика из Јужног Баната за седми и осми разред је подједнак. Углавном је то 

мали број ученика али нисмо наишли на неку драстичну разлику између два разреда. 

Последњих неколико година ученици овог краја почели су више да се интересују за 

историју и број кандидата је порастао. Просек се повећао са око 10 на око 30 пласираних 

ученика, што је врло 

задовољавајуће, јер се на 

нивоу целе државе то 

одражава у „скоку“ са 3-

4% на приближно 10%. 

Ако упоредимо однос 

укупног броја учесника 

из Јужног Баната са 

представницима из 

Панчева видећемо да оно 

доминира у односу на 

остале општине те регије, 

са преко 80% пласираних 

из целог Јужног Баната. 

Анализа нас упућује и на питање 

из ког разлога Панчевци имају 

знатно боље резултате и да ли су 

за рад и напредак у Панчеву 

заслужни бољи школски услови? 

Графикон 3: приказ односа укупног броја пласираних ученика 

на државни ниво такмичења у Војводини (без Баната), 

Банату (без Северног и Средњег Баната) и Јужног Баната 
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Док смо анализирали такмичења, дошли смо до занимљивог података. Ученици који 

су се пласирали на државно такмичење из општине Панчева већином су из околних села, 

међу којима се највише се издвајају Јабука, Старчево, Качарево и Банатско Ново Село. 

Интересантна чињеница је да су 2009. године најуспешнији ученици из седмог разреда били 

баш из Омољице, Банатског Брестовца и Јабуке. Нисмо наишли ни на једног представника 

баш из Панчева. Морамо истаћи и Ковин, као представника Јужног Баната, који сваке 

године има барем по једног пласираног ученика, а учесници који представљају ковинске 

школе остварују и врло добре резултате на такмичењу. Најактивније основне школе су: Гоце 

Делчева из Јабуке, Ђура Јакшић из Ковина, Стевица Јовановић, Исидора Секулић, Ј. Ј. Змај 

из Панчева, Олга Петров из Банатског Брестовца итд. 

Поред сјајних ученика не можемо изоставити и наставнике који се максимално труде 

да мотивишу и припреме ученике за само Такмичење. Они су углавном много боље 

резултате постизали са ученицима који су 8. разред јер им је вероватно наставна јединица 

приближнија и интересантнија. Међу свим наставницима морамо да истакнемо неке који се 

скоро сваке године истичу: Радмила Шарац, Јелена Дивнић, Љиљана Барбир, Сенка 

Шишић, Трезика Рошкулец, Љиљана Хрнчић итд. Ученици које је припремала Сенка 

Шишић остваривали су најбоље резултате на досадашњим такмичењима. 

 За ученике и наставнике на крају такмичења највидљивији остаци су успеси, па је 

анализа награђених ученика посебно, важно питање. Може се пронаћи много фактора који 

утичу на успех учесника на такмичењу, од којих највише издваја сам садржај теста, у 

зависности од тога да ли се питања на њему понављају са тестова од претходних година или 

су историјски извори лако препознатљиви, али се ипак могу уочити и одређени „шаблони“ 

по којима се издвајају проценти награђених ученика. У табели смо дали приказ процената 

награђених ученика по годинама, као и пласмане од првог до трећег места. 

Графикон 4: приказ 

укупног броја 

ученика пласираних 

на државно 

такмичење из 

Срема, Бачке и 

Баната 
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Занимљив податак је да смо врло ретко наилазили на случај да се један учесник 

појави два пута на такмичењу. Углавном су такмичари имали по једно учешће, а појавио се 

само један ученик (2009. и 2010, Ковин) који је на оба своја учешћа освојио награду. Питање 

је, да ли се ученици демотивишу када дођу први пут на државно такмичење и не освоје 

 7. разред 8. разред  7. разред 8. разред  

2009 

12,6 16,7 укупно 17,5 6,8 

2015 
4,2 2,4 1. награда 0,7 2,1 

4,2 6 2. награда 6,3 2,1 

4,2 8,3 3. награда 10,5 2,6 

2010 

12,4 10,2 укупно 48,8 6,8 

2016 
1,6 2,8 1. награда 12,4 1,1 

2,3 4 2. награда 13,2 2,2 

8,5 3,4 3. награда 23,1 3,3 

2011 

13 17,9 укупно 15,5 5,7 

2017 
1 6,3 1. награда 1,3 0,5 

3 3,6 2. награда 4,5 1 

9 8 3. награда 8,4 4,3 

2012 

6,6 15,7 укупно 11,9 20,7 

2018 
1,2 2,7 1. награда 1,5 7,3 

2,4 4,2 2. награда 3 4,7 

3 8,8 3. награда 7,5 8,7 

2013 

7,8 27,3 укупно 19,2 18 

2019 
1,3 5,8 1. награда 1,5 3,6 

0,7 8 2. награда 3 7,2 

5,8 13,5 3. награда 7,5 7,2 

2014 

29,2 27 укупно / 11,9 

2021 
4,3 8,1 1. награда / 2,1 

6,5 8,7 2. награда / 5,1 

18,4 10,2 3. награда / 4,7 
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награду или једноставно не желе опет да пролазе кроз све што су морали претходне године? 

Из разговора са полазницима Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло 

Пупин“, као и из личног искуства, можемо доћи до одређеног одговора. Веома мали распон 

у броју бодова које је потребно сакупити како би се освојила награда, често „одигра“ највећу 

улогу, јер се и најмања грешка такмичара одражава на његов коначни успех, па је врло 

тешко поновити га. 

Просечан број бодова који учесници остваре на такмичењу такође нам може пуно 

тога рећи и о самом тесту, али и о спремности учесника у зависности одакле они већином 

долазе. Анализом смо могли утврдити да просечан број бодова углавном варира од 70 до 

85% од укупног броја година, без ограничења који је разред у питању. Такође, изненадио 

нас је резултат који говори о томе да просечан број бодова и број награда на такмичењу 

нису директно пропорционални, иако смо очекивали да ће тако бити, из хипотезе да „тежи“ 

тест повлачи мањи број бодова, а самим тим и мањи број освојених награда. Као један од 

специфичних примера за ову категорију, издвојили бисмо 7. разред 2016. године, када је 

невероватних 48,8% ученика освојило награду, иако просечан број није достигао ни 70% 

укупног броја бодова са теста. 

Такмичење за средњошколце се одвија по истом принципу као и за основну школу. 

Као што је и очекивано, логично и праведно, одвојене су категорије такмичара у зависности 

од њиховог разреда, али и школе и смера, тако да се разликују тестови за ученике средњих 

стручних школа и гимназија и посебно друштвено-језичког и природно-математичког 

смера. На сајту Друштва историчара Србије се могу пронаћи подаци о резултатима са 

државних нивоа такмичења само за неке године, што није захвално за тренутно 

анализирање, али у наредном периоду, одвијањем још оваквих такмичења или 

објављивањем резултата из претходних година, биће могуће извршити и истраживање за 

средње школе.  

Ово су само неки од параметара који се могу посматрати током анализе оваквог 

такмичења. Значајно би било за развој такмичења из историје и историје у Србији 

генереално да се спроведе још детаљније истраживање, које би обухватало све крајеве 

државе, податке о полу такмичара, школама, наставницима, искуства ученика, судбину 

ученика (шта се дешавало са њима након такмичења, да ли су наставили да се баве 

историјом и сл), али би било важно и доћи до прецизнијих одговора на питања као што су: 

зашто се у неким крајевима појављује више такмичара; шта све одређује успех учесника на 

такмичењу; како изгледају тестови, ко их саставља и зашто изгледају тако како изгледају и 

још многа друга питања. 

 

Стефан Илић, Душан Младеновић 
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Чланови Групе за историју на репубичком нивоу Такмичења у истраживачким радовима,  

Бор 2019. 
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Списак учесника и њихових тема на 

такмичењима у истраживачким радовима 
 

У овом списку су истакнути само поланици Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, 

Панчево. Детаљније анализе овог такмичења представићемо у наредном броју часописа Вајферт.  

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

РАЗРЕД ШКОЛА МЕНТОР/КА НАСЛОВ РАДА РЕЗУЛТАТ НА 

РЕГИОНАЛНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ 

РЕЗУЛТАТ НА 

РЕПУБЛИЧКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2002. ГОДИНЕ 

Стефан 

Ивановић 

8. ОШ „Доситеј 

Обрадовић“, 

Омољица 

Ика Бончић 

Думитру 

„Локална историја у револуцији 1848/49.“ 3. место ? 

Бојан Васић 2. Гимназија „Урош 

Предић“ 

Ика Бончић 

Думитру 

„Панчево у револуцији 1848/49.“ 3. место ? 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2003. ГОДИНЕ 

Стефан 

Ивановић 

1. Електротехничка 

школа „Никола 

Тесла“, Панчево 

Ика Бончић 

Думитру 

„Српска мушка грађанска школа 1918 – 1940“ 2. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2004. ГОДИНЕ 

/ / / / / / / 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2005. ГОДИНЕ 

/ / / / / / / 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2006. ГОДИНЕ 

Дејан 

Петрушевић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Панчевачка пијаца (1850 – 1853)“ 1. место 3. место 

Александра 

Тимотијевић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Успенска црква до 1855“ 1. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2007. ГОДИНЕ 

Горан 

Шкундрић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“ 

Александар 

Ђорђевић 

„Преображењска црква“ 3. место без пласмана 

Дејан 

Петрушевић 

4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Школство у Панчеву за време Марије 

Терезије“ 

одустао  

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2008. ГОДИНЕ 

/ / / / / / / 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2009. ГОДИНЕ 

Жана Јанковски 2. 

 

Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Катарина 

Митровић 

„Школство у средњем веку“ без пласмана 

 

 

Дуња Перковић 2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Дејан 

Радичевић 

„Досељавање Јужних Словена на Балканско 

полуострво“ 

2. место без пласмана 

Андреа 

Серенчеш 

 Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Душанов законик“ без пласмана  

Јелена 

Ћурковић 

2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Срдњовековни градови у Србији“ 2. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2010. ГОДИНЕ 

Перковић Дуња 3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Војска и војна тактика у средњовековној 

Европи“ 

2. место без пласмана 

Андреа 

Серенчеш 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

"'Србија' и српско друштво у XIII веку“ 2. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2011. ГОДИНЕ 

Дуња Перковић 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Велики умови Панчевачке гимназије“  пласирала се 

на Републичко 

без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2012. ГОДИНЕ 

Катарина 

Ђурић  

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Пачево 

  

„Културни живот Панчева (1919 – 1924)“ 

2. место без пласмана  
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Милица 

Дундић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

2. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2013. ГОДИНЕ 

Татјана Арсић 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Пачево 

Александар 

Ђорђевић 

 

„Панчевачка гимназија и знамените 

личности“ 

3. место без пласмана 

Катарина 

Ђурић 

4. Гимназија „Урош 

Предић“, Пачево 

Александар 

Ђорђевић 

„Културни живот Панчева“ одустала  

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2014. ГОДИНЕ 

Немања Киџин 3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Културни живот Панчева у периоду од 1924. 

до 1928. године на основу 'Панчевца'“ 

2. место без пласмана 

Небојша 

Брајковић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Велика градска пијаца од 1918. до 1929. 

године“ 

 

без пласмана  

Никола 

Милошевски 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Карађорђе“ 1. место 2. место 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2015. ГОДИНЕ 

Никола 

Конески 

4. Машинска школа 

„Панчево“ 

Александар 

Ђорђевић 

„Нордијска митологија“ 1. место 1. место 

Небојша 

Брајковић 

4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Развој свиларства у Панчеву“ 3. место без пласмана 

Немања Киџин 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Социјализам југословенских емиграната у 

Сједињеним Америчким Државама на основу 

личног фонда Милана Станковића“ 

1. место 3. место 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2016. ГОДИНЕ 

Марија 

Лазаревић 

4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Здравствене прилике у Панчеву 1919 – 1929“ одустала  

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2017. ГОДИНЕ 

Веселин Врачар 8. ОШ „Бранко 

Радичевић“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Атентат на краља Александра I 

Карађорђевића“ 

2. место без пласмана 

Валентин 

Фехер 

7. ОШ „Братство – 

јединство“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Скандинавска митологија“ 2. место 3. место 

Огњен Рољевић 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Органи управе града Панчева од 1919. до 

1929.“ 

2. место 2. место 

Јелена Варга 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Панчево у 18. веку“ 3. место без пласмана 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2018. ГОДИНЕ 

Бранимир 

Коларов 

7. ОШ „Свети Сава“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Крсташки ратови“ без пласмана  

Бојан Симић 8. ОШ „Братство – 

јединство“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Карађорђевићи“ без пласмана  

Данило 

Босанчић 

8. ОШ „Бранко 

Радичевић“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Стефан Душан“ 1. место без пласмана 

Ања Батоћанин 8. ОШ „Јован 

Јовановић Змај“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Седам светских чуда старог и новог света“ 3. место без пласмана 

Ђорђе 

Шиљковић 

8. ОШ „Братство – 

јединство“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Историја светских првенстава у фудбалу“ без пласмана  

Валентин 

Фехер 

8. ОШ „Братство – 

јединство“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Викиншка освајања“ 1. место без пласмана 

Веселин Врачар 1. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Александар Македонски“ 1. место 3. место 

Искра 

Влајковић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Француски клуб у Панчеву“ 3. место без пласмана 

Тања 

Милуновић 

3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

3. место без пласмана 
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ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2019. ГОДИНЕ 

Бранимир 

Коларов 

8. ОШ „Свети Сава“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Уједињење Немачке“ пласирао се на 

Републичко 
без пласмана 

Стефан Илић 8. ОШ „Свети Сава“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Спољна политика Николе Петровића 

Његоша“ 

пласирао се на 

Републичко 
1. место 

Стефан Илкић 8. ОШ „Стевица 

Јовановић“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Урош Предић и Панчево“ пласирао се на 
Републичко 

3. место 

Ана Орловић 8. ОШ „Гоце Делчев“, 

Јабука 

Никола 

Конески 

„Банат у аутобиографији Михајла Пупина“ пласирала се на 

Републичко 
1. место 

Виктор Ратков 8. ОШ „Вук 

Стефановић 

Караџић“, Старчево 

Никола 

Конески 

„Панчево у Првом светском рату“ пласирао се на 

Републичко 
1. место 

Катарина 

Љубисављевић 

8. ОШ „Исидора 

Секулић“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Лаза Костић“ пласирала се на 

Републичко 
2. место 

Александра 

Рођан 

8. ОШ „Исидора 

Секулић“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Румуни у Банату“ пласирала се на 

Републичко 
3. место 

Теодора 

Ђорђевић 

7.  ОШ „Мирослав 

Мика Антић“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Женска мода у Краљевини 

СХС/Југославији“ 

пласирала се на 

Републичко 
без пласмана 

Зорана 

Трипковић 

8. ОШ „Стевица 

Јовановић“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Ђорђе Вајферт“ пласирала се на 

Републичко 
одустала 

Веселин Врачар 2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Капетан Адам Косанић и његово учешће у 

револуцији 1848/49.“ 

пласирао се на 

Републичко 
1. место 

Исидора 

Радосављевић 

2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Стефан Немањић“ 3. место 3. место 

Илија Тепшић 3. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Програми политичких странака у Србији у 

време владавине Милана Обреновића“ 

пласирао се на 

Републичко 
2. место 

ТАКМИЧЕЊЕ НИЈЕ ОДРЖАНО 2020. ГОДИНЕ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА 

/ / / / / / / 

ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО 2021. ГОДИНЕ 

Сара Нешковић 8. ОШ „Свети Сава“, 

Панчево 

Никола 

Конески 

„Историја кошарке у Панчеву“ без пласмана  

Лука Ћировић 8.  ОШ „Вук 

Стефановић 

Караџић“, Старчево 

Никола 

Конески 

„Старчево у Југославији“ без пласмана  

Душан 

Младеновић 

1. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Историја Народне баште у Панчеву“ без пласмана  

Вања 

Чекеревац 

1. Ваздухопловна 

академија, Београд 

Никола 

Конески 

„Историја каратеа у Панчеву“ без пласмана  

Мајда Старчев 1. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Историја фолклора у Панчеву и околини“ без пласмана  

Теодора 

Ђорђевић 

1. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Никола 

Конески 

„Школовање девојчица у Панчеву у 19. и 

почетком 20. века“ 

2. место 1. место 

Добрица 

Банковић 

2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Мокрин и породица Ибрајтер“ 1. место 2. место 

Стефан Илић 2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Гимназија 'Урош Предић' у Панчеву“ 1. место 2. место 

Ана Орловић 2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Трг краља Петра I у Панчеву“ 3. место  

Зорана 

Трипковић 

2. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Пивара у Панчеву за време 20. века“ 1. место 3. место 

Јована 

Величковић 

4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

Односи између Србије и Аустроугарске од 

Берлинског конгреса до Првог светског рата“ 

1. место 3. место 

Веслин Врачар 4. Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

Александар 

Ђорђевић 

„Панчевачка синагога“ 3. место 2. место 
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Учесници регионалног нивоа Такмичења у истраживачким радовима, Панчево 2021 (горе). 

Насловна страна и постер рада Душана Младеновића (доле). 
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Моје прво истраживање и писање истраживачког рада  

 

 

Прихвативши позив у Центар за таленте обавезао сам се да „упловим“ у нове воде, 

односно да спроведем своје прво истраживање и напишем свој први истраживачки рад. 

Никада пре нисам имао прилику ни да видим један истраживачки рад. Ово је био мој први 

велики изазов у животу и, по мом мишљењу, успео сам да га изнесем врло успешно. 

Писање истраживачког рада није само набацивање некаквих простих реченица на 

листове папире, већ нешто много више од тога. Пре него што прихватимо да пишемо 

истраживачки рад морамо добро да размислимо о теми. То не сме бити нека сасвим обична 

тема која нам је само тако синула, већ се морамо добро запитати и бити веома обазриви 

приликом избора нашег првог „озбиљног“ истраживања. Пре него што сам изабрао своју 

тему, а то је  „Историја Народне баште у Панчеву“ доста сам размишљао. Желео сам да 

пишем о некој универзалној теми која ће моћи да повеже историју како у прошлости тако и 

у садашњости, односно о теми која ће моћи да споји један дуг временски период и која ће 

оставити печат за будућност. Својим радом обухватио сам целокупну историју Народне 

баште и отворио нека нова питања за размишљање. Зашто је Јован Павловић, као уредник 

Панчевца, добио ту част да испред Народне баште добије споменик, а Михаљевић не? У 

периоду од Михаљевића до Велике индустријске и изложбе имамо мало извора и 

литературе о Башти. У овом периоду наишли смо на врло мало извора и грађе. Питање је 

зашто је толико тешко пронаћи изворе у том периоду?  Да бих добио један такав рад морао 

сам доста да се потрудим и оно што је у суштини свега, да доста истражујем. Пре почетка 

писање сакупио сам одређени број извора и литературу, како у електронском, тако и у 

штампаном облику, како бих се упознао са темом. Написао сам неколико битних кључних 

речи које су ми помогле око састављања поглавља у самом раду. Оне су ми помогле да 

одредим шта ће ми бити у фокусу, односно шта ће ми бити сам центар истраживања.  

Књиге сам налазио у Градској библиотеци, а с обзиром да је то било моје прво 

истраживање, око самог списка литературе доста ми је помогао мој ментор. Оно што је 

красило мој рад јесу разни облици истраживања у виду анкете, интервјуа итд. Анкета је био 

можда и најзабавнији део истраживања. Написао сам неколико питања на папиру, иштампао 

их и у својој основној школи „Свети Сава“ у Панчеву анкетирао своје вршњаке. Читање 

одговара и њиховог незнања било је врло забавано. Такође на колонији Центра за таленте 

на Дивчибарама, која је одржана крајем јануара и почетком фебруара 2020. године, имао 

сам прилике да одрадим интервју са господином Перицом Стошићем, који је своје 

детињство провео у Народној башти и који ми је испричао своје занимљиве догађаје и 

авантуре из тог периода. Био је то мој први интервју, био сам доста несигуран, али ипак сам 

успео да га изнесем до краја и да дођем до битних информација за даљи ток истраживања. 
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Препоручујем свима да при изради свог рада, уколико је то могуће, користе ове две методе 

истраживања, јер ће им проширити хоризонте и донети нешто ново и корисно. Оно што је 

било најзначајније у мом раду јесте архивска грађа. Архив је за мене била једна сасвим 

обична установа пре него што сам први пут закорачио у његове просторије. За мене он је 

постао једна права ризница са благом. Место у коме живи историја свакога од нас. Никада 

се нисам пре сусрео са нечим таквим. Истраживање у Архиву имало је веома битан утицај 

на даљи ток мог истраживања. Представљало је погодак у центар моје мете. Када сам 

завршио истраживање у њему, у својим рукама имао сам цео свој рад и сада је то све „само“ 

требало пренети на папир. То ми није представљало велики проблем, јер сам доста вешт у 

писању, па је све ишло врло „глатко“. Наравно, грешака у куцању је било, али то није одраз 

мог незмнња, већ нешто што је нормално за сваког од нас. Такође, фотографије су биле 

нешто што је красило мој рад. Да ли можете замислити било шта данас без њих? Ја, искрено, 

не. Оне су такође део квалитетног рада и један прави шлаг на торти. Оне се могу врло лако 

пронаћи, како на интернету, тако и у књигама. Место на коме сам пронашао доста 

занимљивих фотографија јесте споменути Историјски архив у Панчеву. За писање рада 

било ми је потребно неколико месеци, али нигде нисам журио. Боље написати нешто 

квалитетно за дуже време, него набаците нешто на папир што неће имати никаковг смисла. 

Рад је завршен, а ја сам био спреман за такмичење.  

Изашао сам на два такмичења. Прво такмичење је било у истраживачким радовима 

у организацији регионалних центара за таленте, а друго Смотра истраживачких радова, у 

организаццији Регоионалног центра за таленте „Београд 2“. Врло сам добро одбранио свој 

рад на оба такмичења. Комисија је била врло задовољна и самим избором теме, а и добро 

урађеним радом. На Смотри истраживачких радова имао сам и нови задатак, а то је да од 

свог рада направим што бољу, десетоминутну, презентацију. Био сам врло успешан у томе 

и освојио треће место на Републичком нивоу. На овај начин сам крунисао своје 

истраживање и мотивисао себе да наставим са писањем нових радова и да у будућности 

будем све бољи и квалитетнији.  

Надам се да сам овим кратким текстом успео да дочарам како изгледа једно 

истраживање и писање истраживачког рада. Покушао сам да у што краћим цртама 

објединим све оно што сам ја радио и користио при изради истог. Наравно, мој рад није био 

савршен имао је доста простора за напредак, али ја сам спреман за нове изазове и увек добре 

воље за квалитетним напретком. 

 

Душан Младеновић 
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Почетни слајд презентације рада Душана Младеновића за Смотру истраживачких радова (горе). 

Душан Младеновић на гостовању на TВ Панчеву, поводом освајања награде на Смотри (доле). 
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Утисци са Смотре истраживачких радова одржане 2021. године  

 

 

Смотра истраживачких радова је такмичење које организује Регионални центар за 

таленте „Београд 2“. Идеја самог такмичења јесте да ученици за одређени број минута 

одбране своју истраживачку тему. Сваки ученик има задатак да направи презентацију у 

којој ће на што креативнији начин да дочара своју тему. Такмичење има три нивоа: први 

ниво, полуфинале и финале. Први ниво представља заправо предају апстракта, док се у 

полуфиналу и финалу „брани“ тема истраживања. Године 2021, због епидемиолошке 

ситуације у држави, такмичење је одржано онлајн.4 

Мој ментор из Групе за историју, Никола Конески, саветовао ме је да се пријавим на 

ово такмичење. Врло брзо сам прихватио његов предлог. С обзиром да сам ја у том тренутку 

имао завшрен цео истраживачки рад, било ми је врло лако да осмислим како ће изгледати 

апстракт и презентација за моју тему. Већ првог дана сам се бацио на посао. Уопште нисам 

имао искуства са прављењем презентација па сам се посаветовао са својим ментором, који 

ми је помогао и на најбољи могући начин објаснио како би требало да изгледа једна добра 

презентација. Саслушао сам његове савете и поправио све грешке које сам имао. Неколико 

недеља пре полуфинала, моји другари (који су се такође пријавили на такмичење) и ја, 

организовали смо један онлајн састанак како бисмо се припремили за такмичење. Вежбали 

смо јавни говор, исправљали грешке, саветовали једни друге ако неко има неких недоумица 

и остало. Наш ментор је такође присуствовао састанку и давао нам финалне инструкције за 

усавршавање рада. Били смо апсолутно спремни за такмичење!  

У полуфиналу смо имали између 5 и 7 минута да одбранимо своју тему. Комисију су 

чинили др Станоје Бањанин, проф. Дуња Дујковић, др Срђан Рудић и др Биљана Вучетић. 

После нашег излагања чланови комисије су нам постављали питања која су их занимала у 

вези са нашом темом. Такође, чланови комисије су нам давали сугестије за даљи напредак 

и истраживање. Полуфинале је одржано 13. марта 2021. године. У конкуренцији је било 17 

такмичара из целе Србије. Из моје Групе за историју панчевачког Центра за таленте у 

финале је прошло нас седморо. То је био један сјајан успех. Са друге стране, било нам је 

мало чудно зашто неки учесници, коју су максимално испоштовали норму такмичења и који 

су имали врло добре радове, нису прошли, а неки, који нису имали квалитетне теме и који 

су чак прекршила правила такмичења (знатно прекорачење временског ограничења за 

излагање), су добили прилику да учествују у финалу смотре. Између полуфинала и финала 

разлика је била месец дана. Радови су нам били комплетирани, остало је само да додамо 

неке ситнице и били смо спремни за финале. Имали смо још један састанак путем Зум-а 

како бисмо потврдили да смо спремни за финале. Ментор је био веома задовољан и 

 
4 Више о смотри на: https://isc-gis.edu.rs/ (29. 12. 2021). 

https://isc-gis.edu.rs/


Вајферт: Часопис Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 

 

22 

 

 

очекивао је одличне успехе. Дан финала је стигао. Био је то 10. април. Били смо врло 

мотивисани да што пре наступимо. Укупно је било 10 такмичара, а нас из Панчева је било 

7. Стигао је мој ред. Нисам имао трему, био сам сигуран у себе.  Био сам презадовољан 

својом одбраном рада. Комисија ме је похвалила и поставила неколико питања. Мало сам 

се бринуо, јер нисам био сигуран да ли сам својим одговорима задовољио комисију, али 

остао сам и даље оптимистичан. Сви такмичари су завршили са својим наступом. Чекали 

смо резултате. После неколико минута резултати су били званично објављени. Иако смо ми 

из панчевачког Центра за таленте освојили четири награде (освојили смо две друге и три 

треће награде), били смо врло разочарани. Очекивали смо много више. Сматрам да су 

поједини такмичари не потпуно заслужено остварили добар пласман, односно да су 

фаворизовани „домаћи“ такмичари. Тражили смо да нам пошаљу табелу са бодовима како 

бисмо видели где смо губили бодове, али чекање је било узалудно. Били смо мало 

разочарани, али задовољни што смо остварили успех и одбранили боје нашег града и нашег 

Центра за таленте. 

Било је ово једно сјајно искуство. Научио сам много тога што ће ми помоћи за даљи 

напредак. Пријавили смо се и за следећу годину и полако смо почели да се припремамо. 

Због лоших утисака са претходног такмичења доста мојих другара је било демотивисано и 

нису желели да учествују на следећем такмичењу, али ја сам их убедио и одлучили смо да 

се покажемо у што бољем светлу!  

 

Душан Младеновић 
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Илија Тепшић током презентације рада на Међународној конференцији младих 

научника друштвених наука 2019. године (горе),  

део представника Србије на истој Конференцији (доле). 
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Међународна конференција младих научника друштвених наука 

 

 

Међународна конференција младих научника друштвених наука (International 

Conference of Young Social Scientists – ICYSS) међународно је такмичење из психологије, 

географије, социологије, економије и историје. Из области историје могу се такмичити и 

учесници са истраживачким радовима из области археологије и историје уметности. 

Организатори овог такмичења су Регионални центар за таленте „Београд 2“ и Center for 

Young Scientists (CYS). На такмичење је могуће пласирати се освајањем првог места на 

Државној смотри истраживачких радова у организацији РЦТ „Београд 2“ или директним 

слањем пријаве путем сајта.5  

 Такмичење је почело да се организује 2018. године и до сада је одржавано у 

Београду, Измиру и онлајн. Такмичари из целог света, од Словеније до Индонезије, имају 

прилику да се такмиче у истраживачким радовима из својих области. Језик на ком 

такмичари презентују своје радове је енглески, јер је комисија састављена од људи који 

долазе са више континената. Конференција траје неколико дана током којих учесници 

поред прилике да се такмиче имају и прилику да упознају државу и град у ком се такмичење 

одржава. Како је пандемија корона вируса онемогућила безбедно одржавање такмичења у 

традиционалној форми, од 2020. године такмичење се одржава онлајн, а у тој форми су и 

сви пропратни програми које конференција обухвата. Конференција ће бити одржана и 

наредне, 2022. године, али се још не зна да ли ће се одржавати на традиционалан начин, или 

онлајн. 

 Вишечлана комисија која оцењује радове је састављена од људи из различитих 

држава. Како би се задржала објективност, чланови комисије не могу да оцењују 

представнике својих земаља, али учествују у процесу одбране истраживачког рада. Веома 

битна ствар у вези комисије је та што је у комисији увек барем један члан који је стручњак 

у области научне методологије и он оцењује углавном методолошки приступ истраживању.  

 На овој конференцији учествовао сам 2019. године и освојио сребрну медаљу са 

истраживачким радом Програми политичких странака у Србији у време владавине Милана 

Обреновића. Тада сам неколико дана био цимер са два Индонежана, такође учесника на 

овом такмичењу. Моји цимери нису имали баш најбољи акценат када су причали на 

енглеском језику и то је значајно утицало на њихов пласман на такмичењу. Поред дикције, 

изузетно се ценила и реторика током презентовања рада. Претпостављајући да ће комисија 

то оцењивати, моје припреме за такмичење свеле су се на вежбање те две изузетно важне 

вештине. Како сам био сигуран да тему рада изузетно добро познајем, решио сам да се 

 
5 http://icysss.edu.rs/ (29. 12. 2021) 

http://icysss.edu.rs/


Вајферт: Часопис Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 

 

25 

 

 

фокусирам на сам квалитет презентације. Једна изузетно важна ствар је та што је време 

презентовања рада ограничено на десет минута, стога сам гледао да моја презентација стане 

у задато време и да стигнем да кажем све што сам желео. Доста такмичара губило је бодове 

јер нису стигли да заврше презентацију у 10 минута и на тај начин су можда и остали без 

освојене медаље. Међутим, и такмичари који су остали без медаља били су изузетно 

задовољни искуством са конференције. 

Ово такмичење изузетна је прилика за средњошколце који се баве истраживачким 

радом да дођу у контакт са својим вршњацима из своје, али и других земаља и са других 

континената, да упознају њихову културу и обичаје и да се опробају у такмичењу на 

међународном нивоу. На тај начин стичу незаборавно искуство које ће им много значити у 

даљој каријери, а стичу и пријатеље и контакте за цео живот.  

 

Илија Тепшић 
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Фотографија настала током снимања емисије у оквиру квиза „Колико се познајемо?“. 
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Квиз „Колико се познајемо?“ 

 

 

Квиз ‚‚Колико се познајемо?“ до сада је одржан у тринаест циклуса, приказиван на 

Радио-телевизији Војводине, а базиран је искључиво на питањима из историје националних 

заједница ове регије. Квиз је едукативног карактера, а до сада је спајао средњошколце из 

целе покрајине. Квиз је део програма афирмације мултикултурализма и толеранције у 

Војводини, чији је носилац Аутономна покрајина Војводина.  

Такмичење функционише тако што средње школе у Војводини пријаве своје ђаке за 

квиз, након чега се он организује у различитим градовима, најбољи такмичари из епизоде у 

епизоду иду ка финалној емисији, које се увек одржава у Новом Саду, главном 

представнику културе у Војводини.  

Учесници на питања одговарају о заједничкој историји, војвођанској, културној, 

верској и језичкој. Од 2017. године у квизу се користе и други језици, словачки и мађарски. 

Питања су перципирана на једноставном показивању картица са да или не. На пример: 

„Мађарски песник Ференц Фехер преводио је дела са овог језичког подручја, поготово дела 

Мирослава Антића?”, да или не. Такмичари за задатак имају да подигну палицу и покажу 

шта мисле, да ли је изјава тачна или не. Питања која су се појављивала укључују све области 

културе ове регије, тако да су се такмичари поред историје сусретали и са књижевношћу, 

музиком, уметношћу, географијом, фолклором итд. Квиз се сваке епизоде води на више 

језика, српском, румунском, мађарском и словачком, те се мултикултуралност овог региона 

додатно афирмише.  

Такмичари се за квиз припремају користећи публикацију „Колико се познајемо“  у 

издању Владе Војводине и Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 

мањине. 6  Реализацијом квиза на популаран начин, мотивишу се млади да учествују у 

надметању у знању о прошлости и култури Војводине. 

Зашто овакав квиз има велику важност, независно од броја гледаности самог 

телевизијског програма?  Разлог је једноставан и вишечлан.  Историја Војводине је богата 

и пуна различитих култура, језика и националности. Свако упознавање младих људи у овој 

околини, са историјом свог краја, помоћи ће у бољем међусобном разумевању. Овај квиз за 

свој бенефит има међусобно упознавање и приближавање младих људи различитих 

националности, из различитих места, који говоре више језика. 

 
6 http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/projekat/Kviz/Koliko_se_poznajemo_SR.pdf (29. 12. 2021). 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/projekat/Kviz/Koliko_se_poznajemo_SR.pdf
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Мастер историчар Никола Конески, тренутно ментор групе за историју РЦТ 

,,Михајло Пупин”, био је члан екипе која је на овом квизу 2013/14. године представљала 

Машинску школу „Панчево“,  па нам је за ову прилику поделио своје утиске од тада:  

„Квиз „Колико се познајемо?“ представља једно посебно такмичење. [...] У квизу се 

ученици не такмиче сами, већ заједно са још двоје (троје) ученика из своје школе. Сваки 

делић такмичења се снимао, што је у потпуности мењало осећај код такмичара. Такође, иза 

леђа такмичара се налазила публика, односно наставници и другари из школа, што је такође 

мењало осећај код такмичара.  

Позив да представљам своју школу на овом квизу добио сам од професорке историје 

Дубравке Ђорђевић. [...] Био сам пресрећан када ми је, годину дана касније, професорка 

јавила да ћемо ипак учествовати у квизу те школске 2013/14. године. Истог дана сам убрзао 

припреме за квиз. Поред мене, тим који је представљао школу чинила су још три ученика и 

ми смо за припремање квиза прецизно поделили приручник. Свако је добио по трећину 

„главног“ историјског дела, затим по одређени део историјских личности, грађевина и 

градова. Мелодије нисмо делили, односно свако од нас је слушао сваку.“ 

Интервјуисани Никола Конески наводи да му је овај квиз много допринео у схватању 

Војводине и њене културе, као и да је појачао његову љубав према историји. Овај квиз му 

је и постао инспирација за организовање сличног у вези са културом његовог града – 

Панчева. Емитовање овог квиза допринело је да осим самих учесника и шира публика има 

прилику да се упозна са вредностима које носи њихов крај. 

 

Реља Јарковачки 
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Атмосфера са једног паб квиза „Мислилац“ (горе). 

Фотографије са Инстаграм странице @pubkvizmislilac (доле). 
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Паб квиз „Мислилац“ 

 

 

Паб квиз „Мислилац“ одржава се већ три године у Панчеву на различитим 

локацијама. Квиз се састоји од разних области као што су: општа култура, област вечери, 

музика, филм, наука, књижевност, мозгалице, спорт, географија и наравно, историја. 

Историја, као једна од најважнијих сфера људског интересовања од давнина, па све до 

данас, засигурно заслужује свој део и на паб квизу. Како смо стално под утицајем изјаве да 

је она учитељица живота, неке личности и догађаје заиста не би било добро да заборавимо, 

тако да је у самој концепцији квиза шест питања посвећено различитим историјским 

епохама, од праисторије, до новијег доба. Питања су углавном увек измешана, тако да су 

све епохе укључене, а важно је напоменути и да се обрати пажња на то да је историја света 

подједнако укључена, као и историја само наше земље. Има доста екипа које баш воле 

историју и неретко ту користе џокера, који дуплира  освојене поене, тако да је мит да људи 

беже од учења година и династија. 

 Што се тиче саме области, она тренутно броји шест питања, три која вреде један 

поен, два која вреде два поена и једно које вреди три поена, укупно 10 поена. Уколико екипа 

искористи џокера, може освојити и до 20 поена. Углавном се за питања која вреде један 

поен траже лакши одговори, као што су нека имена владара или заиста преломне године 

људске прошлости, док су питања за два и три поена комплекснија. Често се дешава и да 

учесници имају дат избор између три одговора, па је потребно да дају један тачан или да 

рецимо препознају ко је на слици и слично.  

 Сама питања спонтано смишљам, заиста немам неку норму којом се водим, осим да, 

као што сам већ напоменула, покушам да измешам питања свих народа света, не да се 

бавимо само српском историјом, која је заиста једна од занимљивијих, треба је знати и има 

много материјала, али није предвиђено да буде само то на квизу. Такмичари више познају 

светску историју, што због популарности компјутерских игрица, што због многобројних 

светских блокбастера... као и самог наставног плана, где се много мање, него што би 

требало, бар по мом мишљењу, придаје значај националној историји. 

 Због тога што постоји доста епоха о којима се зна далеко више и што постоје читаве 

лозе којима заиста вреди посветити област у току квиза, неретко се дешава да област вечери 

има историјску тему. Ту су увек питања нешто конкретнија, просто се сузи сфера 

интересовања, али се ово показало као одличан избор за такмичарски део. За сада смо 

прешли теме као што су српски манастири, познати говори света, од многих револуционара, 

преко диктатора, до краљева, затим лозу Немањића и слично. У октобру 2021, квиз одржан 

у башти Дома Омладине у Панчеву је имао за тему историју самог града, са фокусом на 

знамените личности и догађаје у нашем окружењу. Будући да је максималан број поена 
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десет, а да је екипа са најмање бодова у овој области имала седам, могу поносно да 

закључим да Панчево има дивне становнике, заинтересоване за културно историјске 

догађаје свог града, као и за феноменалне личности истог. Такође, напоменула бих да на 

квиз долазе учесници од петнаест до педесет година старости, некада и старији, тако да је 

заиста важно наћи баланс у одабиру питања и чини ми се да за сада то успева.  

 Просечно, све екипе које учествују имају макар шест поена, што је више од педесет 

посто тачних одговора. Мој коначни закључак је тај да су учесници генерално 

заинтересовани за ову област. Појединци не воле да памте године, као што неки не воле 

неке друге области, али уз добру екипу и насмејано друштво и то се преброди.  

 

Милица Дуждевић, организаторка паб квиза „Мислилац“ 
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Екипа „Вајферт“ на квизу „Панзнање“ (горе). 

Атмосфера са једног паб квиза „Мислилац“ (доле). 
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Бити учесник квиза 

 

 

 Иако смо тек средњошколци и имамо одређеног искуства највише у „класичним“ 

такмичењима, више пута смо покушали да учествујемо у квизовима који су се организовали 

у нашем граду. На некима смо имали више, а на некима мање успеха, али сваки од њих нам 

је донео одређену врсту искуства, забаве, успомене и жеље за изазовима.  

 Први квиз на ком сам имао прилике да учествујем, јесте Паб квиз „Мислилац“, који 

се често организује у Панчеву и за који сам сазнао преко познаника из Центра за таленте и 

Инстаграм профила. Он ми се одмах допао због веома занимљивог формата и доброг 

дружења које га прати. Посебно су ми пажњу привукла питања из области историје, за које 

сам сматрао да сам одређеним делом спреман и која су ми представљала најинтересантнији 

део квиза. Могао сам приметити да не постоји одређен период историје који се током ових 

питања јавља, као ни било какво друго правило или ограничење. Често се траже подаци о 

којима се у школама не посвећује нимало времена и на које смо могли „налетети“ сасвим 

случајно. То ми се делом допало, јер је то ипак квиз на коме се управо и тестира ко више 

података зна (или једноставно коме се „посрећило“ да зна баш одговоре на та питања), али 

делом и није, јер све то врло често подразумева памћење великог броја података који нам 

беспотребно заузимају меморију. Такође, не јављају се питања у којима би се истакле наше 

вештине анализирања података, тумачења, истраживања или слично, али то је и очекивано 

с обзиром на врсту такмичења – квиз. Ипак, коначан утисак о овом паб квизу јесте 

позитиван, јер је значајно да се историја појављује на било који начин свуда где је то могуће, 

а њени прави познаватељи могу сами сортирати шта је то за њих важно, а шта није. 

 Панзнање је други квиз чији сам био учесник и он је на мене оставио веома велики 

утисак. За разлику од Паб квиза „Мислилац“, он је имао јединствено одређену тему – 

панчевачка култура. Такође, одређена је и група људи која на њему може учествовати, а то 

су средњошколци. Овај квиз је био интересантан због многих параметара, а посебно нам је 

важан један од њих – заступљеност историјских питања. Како се историја може пронаћи у 

свему, а нарочито у култури, могли смо се срести са: значајним личностима, знаменитим 

грађевинама, важним догађајима, занимљивим подацима и слично. Разноврсност облика 

питања такође одликује овај квиз, тако да смо се могли срести и са питањима која од нас 

очекују заокруживање једног од више или од два одговора, допуњавање одговора или 

погађање личности или грађевине. Разноврсност се огледа и у томе што смо се сретали са 

питањима на које нисмо могли имати већ готове одговоре, тј. њих нисмо могли знати 

напамет, већ су она од нас захтевала анализирање нама познатих података, како бисмо 

дошли до одређеног закључка. На пример, на питање колико је било католика у Панчеву 

одређене године, сигурно нисмо могли знати тачан податак, али смо системом елиминације 

и повезивањем познатих информација о историји Панчева могли доћи до одговора. Такође, 
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за историјска питања, поред саме историје морали смо „укључити“ и знања из других 

области као што су географија, књижевност, саобраћај... А Панзнање се истиче и по томе 

што је свако ко је учествовао или само био присутан на квизу, могао стећи целовиту слику 

о панчевачкој култури и историји, што није честа привилегија квизова. 

 Учешће на квизовима се у многим стварима разликује од такмичења на којима смо 

учествовали и која су нам прва асоцијација помињањем те речи. Ипак, њихова суштина се 

не разликује много и управо је то оно што их повезује. Два наведена квиза повезује још 

једна веома значајна ствар, а то је тимски рад. Учешће на неком такмичењу са групом људи 

је јако битна ствар, која нам и није била уобичајена. Укрштање знања са својим вршњацима 

или са људима старијим од себе може веома повољно утицати на коначан резултат, а може 

и размишљање одвести у сасвим супротним правцима од оних којима бисмо се упутили 

самостално.  

 

Стефан Илић 
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Дизајнирана фотографија, по мотиву квиза „Слагалица“ са ауторима текста 

„Питања из историје на телевизијским квизовима“. 
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Питања из историје на телевизијским квизовима 

 

 

Поред многобројних места на којима се можемо срести са историјом и питањима из 

области историје, посебно се издвајају телевизијски квизови. Иако је у Србији мали број 

таквих квизова, а да је њихова тема уско повезана са историјом, постоји много других код 

којих се одговори на барем део од укупног броја питања, заснива на познавању историјских 

података и информација. Телевизијски квизови нам могу представљати веома значајан 

извор за анализирање резултата такмичара у односу на постављена питања, као и промене 

питања у односу на ниво такмичења. Због тога смо одлучили да спроведемо истраживање, 

прикупљањем статистичких података о проценту питања из историје, односу броја питања 

из опште и домаће историје, проценту тачних одговора такмичара, садржају самих питања 

и слично. Како бисмо дошли до одређених резултата, изабрали смо три веома популарна 

квиза, за која сигурно зна највећи део становништва, сваког узраста: Слагалицу, Потеру и 

Стигни ме ако знаш.  

Управо су узраст и занимање веома важне категорије, које телевизијске квизове 

издвајају и разликују од других такмичења. На њима се могу срести разни такмичари, 

различите старосне доби, извора стицања знања, разноврсних интересовања и занимања, са 

различитим ставовима и погледима на свет, а сви они одговарају на иста или слична питања 

и надмећу се у њиховом познавању. То нам може указати на велики број закључака, о којима 

ћемо и говорити. 

Слагалица се може сматрати једним од најпознатијих квизова на простору наше 

државе. То је постигла разним факторима, као што су: динамичност, термин емитовања, 

временски период емитовања, спектар области које обухвата, систем такмичења итд. 

Управо због тога нам она може бити значајан показатељ за резултате нашег истраживања. 

Као узорак смо искористили све емисије 143. циклуса, емитованог од 2. октобра 2021. до 

31. октобра 2021. године.7 Игре Слагалице у којима се може истаћи знање историје јесу 

примарно спојнице и ко зна зна, али се оно може употребити и за асоцијације и корак по 

корак, уколико би тема била макар индиректно повезана са историјом. Спојнице се састоје 

из два круга спајања осам парова појмова, тако да сви заједно имају одређену заједничку 

карактеристику. У овој игри је проценат заступљености историје 20%, с обзиром да се у 60 

кругова ове игре (по 2 пута у 30 емисија), она појавила 12 пута. Такмичари су се сусретали 

са категоријама попут: „први председници држава“, „личности рођене 1900. г. и њихова 

занимања“, „значајни догађаји округлих година“, „историјске личности и места где 

почивају“ и сл. Веома је значајан податак да је само једна од категорија имала тему стриктно 

везану за историју Срба, али се такође може приметити и присуство елемената српске 

 
7 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrhuz7YcE1xxUEkSbvhcGfRGOT467dJr3 (29. 12. 2021) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrhuz7YcE1xxUEkSbvhcGfRGOT467dJr3
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историје у паровима из других категорија. Ко зна зна је најпознатија игра знања на овим 

просторима, те је и била погодна за нашу тему. У 30 емисија укупно се појавило 300 питања, 

од којих су чак 16% представљала питања из историје. Могла се уочити велика амплитуда 

у „тежини“ питања, јер су се такмичари могли сусрести и са питањима попут: „Како се зове 

прва канцеларка у историји Немачке?“, „Ко је као наследник оца Милутина Немањића 

крунисан за краља Србије 1322?“, али и са: „У ком данашњем граду је 1798. године 

погубљен грчки револуционар Рига од Фере?“, „У ком пољском граду је 1569. године 

закључен акт којим је формирана државна заједница Пољске и Литваније?“ итд. У овој игри 

је чак 10 од 48 историјских питања било везано за националну историју, што није чест случај 

за квизове оваквог типа.  

Потера, поред Слагалице је најпроминентнији квиз знања, у којем учествује четири 

такмичара који се међусобно не познају и имају за циљ да победе трагача8 и тако освоје 

одређену суму новца коју су зарадили у претходним играма.9 Људи сматрају Потеру за један 

од најтежих квизова у Србији, што је нама користило да анализирамо колико су честа 

питања из области историје и какво је знање такмичара и трагача из те области. Као узорак 

користили смо четири епизоде 7. сезоне. У све три игре смо наилазили на историјска 

питања. Укупно смо анализирали 421 питање, од чега је 56 било историјских, што је 

приближно 13%. Интересантан податак је да смо од укупног броја историјских питања 

наишли на само 7 из националне историје, што је веома мало у односу на наша очекивања. 

Најчешћа питања су била да се одговори у ком веку/години се одиграла нека битка, 

револуција и сл. Такође, приметили смо велики број питања из грчке и римске митологије, 

као на пример: „Како се у Грчкој митологији звао див чије је стадо морао да ухвати Херакле 

на свом десетом задатку?“, „Која Римска богиња је била мајка Бога љубави Купидон?“, 

„Који лик из грчке митологије је осуђен да вечно уз брег гура стену које се упорно враћа у 

подножје?“... Такмичари су много боље одговарали у другој игри, где су имали понуђене 

одговоре, него на блиц питањима. Анализирајући сваку епизоду дошли смо до резултата да 

су такмичари у процентима тачно одговорили на 62,5% питања, што је поприлично 

задовољавајући резултат. 

Још један интересантан квиз, који је почео да се емитује релативно скоро, јесте 

Стигни ме ако знаш. Он својим форматом привлачи пажњу, па су тако и нама три епизоде 

3. сезоне послужиле као један од извора за истраживање.10 Како у овом квизу такмичари 

одговарају кружно на по шест питања, добили смо резултате да се просечно у сваком сету 

од по шест питања нађе нашто више од једног питања из историје, што резултира са око 

 
8 Трагачи су Милорад Милинковић, Милица Јокановић, Жарко Стевановић и Милан Буквић. 
9 Квиз се састоји из три игре. У првој игри такмичари имају један минут да одговоре тачно на што већи број 

питања. Освојену суму преносе у другу игру у којој се појављује трагач. Његова улога је да покуша да 

престигне такмичаре који на почетку друге игре имају одређени број корака испред трагача. Коначно у 

финалној потери учесници имају три минута да одговоре на што већи број питања, како их трагач не би стигао 

и поништио освојену суму. 
10 https://www.youtube.com/playlist?list=PLIfouS1EAyhnQ-pEC91jHpKvIDdEoBsJm  (29. 12. 2021) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIfouS1EAyhnQ-pEC91jHpKvIDdEoBsJm


Вајферт: Часопис Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 

 

38 

 

 

17,5% од укупног броја, док је чак 30% тих питања везано за националну историју. 

Занимљиви су и подаци који говоре о томе да су такмичари одговорили тачно на 76,5% 

питања из домаће, а на 64% питања из опште историје. 

Анализирајући квизове и добијене резултате можемо закључити да се на њима јавља 

скроман, али довољан проценат питања из области историје, али да имамо веома мали број 

питања из националне историје. Сматрамо да је много битније добро познавати историју 

своје државе и свог порекла него историју античке Грчке или Рима, која се много чешће 

јавља на квизовима. Примећује се и да не постоје питања која би такмичаре навела на 

размишљање о подацима и на њихово тумачење, већ се она заснивају искључиво на 

испитивању меморије. Поред опште и националне историје, велики број питања се односи 

на историју спорта, уметности (нарочито музике, филма и сликарства) и науке, које нисмо 

обухватили овим истраживањем, јер би оно тада пошло потпуно другачијим правцем, с 

обзиром да није лако селектовати којој категорији би могло припадати свако од питања, а 

то може довести до грешке у резултатима. 

Такође, занимљиво је да су се такмичари врло лакше сналазили са одговорима када 

су испред себе имали понуђене одговоре него са „блиц“ питањима, а претпостављамо да им 

је лакше одговарање на питања у којима испред себе имају понуђене одговоре, јер у том 

тренутку имају више самопоуздања и вере у свој одговор. То је доносило добре резултате с 

обзиром да су готово на свако питање затвореног типа дали тачан одговор. Анализирање 

такмичара и њиховог успеха на квизовима је једно веома значајно питање, којим би било 

важно бавити се у будућности. Веома би било занимљиво и плодоносно истражити и какав 

је однос у питањима квизова у различитим временским интервалима њиховог одржавања, 

нарочито због бурних промена у блиској историји на територијама наших држава. 

 

Стефан Илић, Душан Младеновић 
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  Исечак из теста општинског нивоа такмичења у организацији Друштва историчара 

Србије, које је поменуто у тексту „Зашто сам одлучио да учествујем на такмичењима 

из историје?“; (извор: https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2020/03/6-razred-

opstinsko-2020.pdf  (29. 12. 2021) 

https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2020/03/6-razred-opstinsko-2020.pdf
https://nastavaistorije.files.wordpress.com/2020/03/6-razred-opstinsko-2020.pdf
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Зашто сам одлучио да учествујем на такмичењима из историје? 

 

 

 Зовем се Александар Јевтовић, ученик сам осмог разреда и у овом тексту ћу зашто 

сам одлучио да учествујем на такмичењима из историје, али пре тога ћу објаснити зашто ја 

волим историју? 

 Волим историју, као што неко воли физику, математику или нешто сасвим треће, ја 

ето баш волим историју, вероватно се питате зашто. Моја љубав према историји почела је 

откад знам за себе, али вероватно кључна ствар која ме је заинтригирала и због које волим 

историју су филмови. Када сам имао три године погледао сам филм „Господари прстенова: 

Дружина прстена“ и веома ми је интересантно било како су одрађене битке у филму, а онда 

сам себи рекао: „Ацо, да ли су праве битке изгледале тако?“ Као што то углавном буде једна 

интересантна ствар вуче до проналажења друге занимљивости. Када сам имао шест година 

први пут сам чуо за Адолфа Хитлера, он ми је био веома интересантна личност зато што ме 

је чудило зашто неко има жељу да убије некога само зато што  је различите националности, 

то никада нисам одобравао и када бих питао људе у мом окружењу зашто је он то урадио, 

сви би ми одговорили да је то политика. То је за мене тада био један веома чудан термин, 

после сам сазнао да је историја повезана са политиком. Увек ме је фасцинирала моћ 

потписа, било ми је интересантно да неко само једним потписом може да промени животе 

и судбине милионима породица. Када сам напунио седам година једног поподнева у 

разговору са мојим прадедом Миланом, питао сам га: „Прандо, како су некада живели 

људи?“ Он ми је онда причао о тешкој економској ситуацији током деведесетих година 

прошлог века. 11  Причао ми је такође о тешком животу пољопривредника током 50-их 

година (20. века), тада сам закључио да постоји нешто што се назива економска историја. 

Економска историја је историја економског развоја животног стандарда људи, то је оно што 

ме највише занима. Због тога сам кренуо да истражујем термине као што су: бруто домаћи 

производ, монетарна политика, фискална политика, девалвација и многи други. Економска 

историја ми је помогла да сам створим једну своју изреку „Све богате државе су налик једна 

на другу, све сиромашне државе сиромашне су на свој начин“.12 Захвалан сам историји зато 

што ми је отворила пут ка неким другим наукама као што су социологија и филозофија. 

Мислим да сам први пут уочио да је историја повезана са филозофијом, када сам погледао 

цртани „Астерикс и Обеликс“, тада је Гај Јулије Цезар рекао својим војницима да је „коцка 

бачена“, и тада сам схватио да је историја прошлост, а да филозофија анализира мисли 

 
11 Током 1990-их дошло је до међународних санкција и до хиперинфлације, односно до огромног раста општих 

цена. 
12 Ова мисао измишљена је по узору на уводну реченицу у Ањи Карењиној. 
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људи.13 Можда главни разлог зашто ја волим историју је зато што сматрам да је историја 

важна. Лично сматрам да је историја важна јер је наука која не гледа „ни по бабу ни по 

стричевима“, она је по мом личном уверењу изнад науке она је живот. Цицерон је рекао да 

је историја учитељица живота и то је тачно јер најбоље се учи из сопствених грешака, 

нажалост људи не схватају озбиљност историје због тога се историја понавља први пут као 

трагедија, док други пут као фарса. Историја није само збирка имена и година, она је 

наратор. Историја свакако није судија, него је објективна и тражи да ми сами закључујемо 

шта је истина. Историја је већа филозофија него и сама филозофија, јер се бави најважнијим 

питањима овога света, а то су питања ко смо ми? и зашто се нешто десило? Моје омиљено 

питање је питање истине, шта је то у ствари истина? Вероватно најбољи одговор на то 

питање дао је Наполеон. Он је рекао да су то чињенице. 

 Када сам кренуо у шести разред моја наставница историје Душица Ђурђев ме је 

питала да ли хоћу да учествујем на такмичењу из историје и прихватио сам. Главна 

мотивација ми је било то већ поменуто питање истине и занимљиво градиво шестог 

разреда.14 Ишао сам на припреме сваког уторка и четвртка седми час, припремао сам се тако 

што сам анализирао градиво заједно са наставницом. Припремао сам се и код куће тако што 

сам размишљао о градиву, тај метод и дан данас користим јер мислим да ћу нешто најбоље 

памтити ако то разумем. Такоће један од битних разлога да се ја одлучим за учествовање на 

такмичењу из историје, било је то што су моји другари рекли да сви који имају закључену 

петицу из историје уче напамет. Ја сам хтео да их уверим у супротно и успео сам.15 Ближио 

се тај судњи дан,16 дан када ће се одржати такмичење. Морам признати да сам био веома 

нервозан, плашио сам се да нешто нећу знати и да ћу обрукати своју наставницу. Веома 

чудно, али када је дошао дан да се одржи такмичење био сам веома опуштен. Тог дана се 

сећам као да је било јуче, чак и до најситнијих детаља. Сећам се да се такмичење одржало 

у ОШ ,,Братство и Јединство“ у Војловици у девет ујутру, чак се сећам да смо требали да 

препознамо два манастира, у питању си били Жича и Милешева, највише питања било је из 

лекција везане за Немањиће. Сећам се да сам последнњи одрадио тест и да нисам баш био 

задовољан имао сам утисак као да сам нешто лоше урадио. Наставница ми је рекла да не 

будем тужан и рекла ми је да ће резултати бити око три поподне. Код куће сам грицкао 

нокте, шетао по соби, био сам веома нестрпљив. Одједном ми је стигла порука од 

наставнице да сам освојио прво место на општинском такмичењу, био сам пресрећан 

изашао сам испред куће и почео сам да вичем: „Први сам, јеј, ја сам први!“ Био сам веома 

срећан јер се мој рад и труд исплатио. Нажалост, окружно такмичење није одржано јер је 

 
13 Гај Јулије Цезар био је римски војсковођа, уједно и главни антагониста поменутог цртаћа он је рекао да је 

„коцка бачена“ и у стварном животу, али је у цртаном измењен контекст. 
14  У шестом разреду се учи о династији Немањића, веома битној династији за Србију и њен културни 

идентитет. 
15 Успео сам тако што сам наговорио наставницу да држимо дебате везане за историју, мислим да је то добро 

јер једино дискусијом долазимо до истине 
16 Тај дан је за мене био судњи дан, зато што се тог дана одржавало такмичење 
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дошло до увођења вандредног стања због епидемије вируса ковид-19. Општинско 

такмичење остаће ми увек у лепом сећању. Главни разлог за то јесте да није било тог 

такмичења ја данас не бих био полазник групе за историју у Регионалном центру за таленте 

„Михајло Пупин“, Панчево. 

 То такмичење није било једино такмичење на ком сам учествовао, учествовао сам и 

на општинском такмичењу у истраживачким радовима, на том такмичењу сам такође 

освојио прво место. Моја тема била је „Велика економска криза и Панчево“, али на 

такмичењу су се само бодовала уводна поглавља. Моја уводна поглавља била су „Велика 

економска криза у свету, Европи и Југославији“ и „Панчево и околина у међуратнном 

периоду“. За то такмичење сам се пуно припремао, трудио сам се да нађем што више извора 

и литературе, размишљао сам о мојој теми и хватао неке белешке. Сећам се како је 

изгледало такмичење. Такмичење се састојало из три дела. Први део била су уводна 

поглавња, други мапа ума, док је трећи био тест знања. Нисам се плашио такмичења, јер су 

нам ментори добро објаснили како функционише такмичење. Да није било њихове помоћи 

ја не бих успео да завршим уводна поглавља. Тренутно се припремам за окружно такмичење 

у истраживачким радовима. Ово такмичење ће ми остати у лепом сећању, зато што је само 

унапредило моју љубав према историји, као и сам Центар који ми је помогао да још више 

разумем историју и њену сврху. 

 Моје мишљење је да би требало да ценимо историју, зато што ако се будемо трудили 

да разумемо историју имаћемо боље друштво. Такође бих препоручио својим другарима да 

учествују на такмичењима ако воле историју. Такође, препоручио бих им да ако воле само 

један део историје да ипак дају шансу и осталим деловима, јер је историја веома „широка“ 

наука и да требају да дају шансу и другим периодима, чак иако им не делују занимљиво. 

Мој савет је да не тражите никада мотивацију, јер ће мотивација пронаћи вас. Немојте да 

вам историја буде досадна, нико у потпуности није схватио историју и то је њена чар, добра 

ствар код историје је то што обухвата различите периоде. То нам може бити веома 

интересантно зато што посматрамо различите људе, културу... 

Хтео бих да се захвалим мојој наставници Душици Ђурђев и својим менторима 

Николи Конеском и Илији Тепшићу, као и Центру за таленте јер су ми помогли да још више 

заволим историју. 

 

Александар Јевтовић 
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Почетни слајд презентације рада Стефана Илића за Смотру истраживачких радова (горе). 

Стефан Илић на гостовању на ТВ Панчеву, поводом успеха на такмичењима 2021. године (доле). 
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Моје искуство у такмичењима у области историје 

 

 

Још од нижих разреда основне школе волео сам да се такмичим и надмећем „у 

знању“, а првобитно сам за то имао прилику у области математике. Међутим, добијањем 

бројних предмета у V, VI и VII разреду, као и добијањем већег спектра области за учешће 

на такмичењима, до изражаја је дошла потреба за новим начинима припреме за такмичење, 

до тада страним. Измећу осталих предмета, своје место на мојој листи такмичарских 

предмета заузела је и историја, за коју ме је најпре заинтересовала моја мајка, иначе 

професорка историје и географије. Зато сам у VI разреду, када ми је и само градиво 

привукло и заокупирало пажњу, одлучио да „изађем“ на такмичење из историје. 

Иако такмичења типа теста знања могу бити прилично неправедна и штетна за 

ученике, „обично“ такмичење из историје је мени донело пар корисних ствари које ће ме 

пратити кроз цео живот, а које су посебан утицај имале непосредно по њиховом 

одржавању. Најпре, сам ток и процес припреме није нешто са чиме се ђаци који се не 

такмиче срећу. Мени је много значило што сам морао да водим рачуна о „самодисциплини“, 

како бих све своје обавезе обављао на време и на задовољавајућ начин. Принципи и 

организација у вези са учењем које сам успоставио још у току првих припрема за такмичење 

из историје, и даље су главна средства којим се користим, како током школовања, тако и 

током ваншколских активности. Такође, припрема за ово такмичење подразумева 

меморисање огромног броја података, који се врло често забораве недуго након такмичења, 

али мени је то била, како и Михајло Пупин пише у својој аутобиографији за себе и своје 

учење класичних језика, одређена врста тренинга мозга, како бих у наредном периоду 

лакше памтио информације и повезивао их са већ познатим. Зато ми учење осталих 

предмета и теорије која ученицима обично „задаје проблеме“, није била препрека, наспрам 

обимног материјала за такмичење. И на крају, сви подаци, све информације, приче, 

догађаји, процеси итд. које сам запамтио „заувек“, претстављали су ми, а представљају ми 

и даље, одличну основу за даље бављење историјом и историјском науком. Поред свих 

наведених предности које сам свесно успео извући из учествовања на „класичном“ 

такмичењу из историје, успех је један од фактора који утиче на даљу мотивацију, а како је 

он био загарантован након квалитетних и кванитативних припрема, још увек је чинилац 

самопоуздања који ме „прати“. 

Друго такмичење из историје са којим сам се сусрео било је Такмичење у 

истраживачким радовима у организацији регионалних центара за таленте. Прилику за 

учешће у њему сам искористио први пут у VIII разреду, након што сам нешто више од 

годину дана био полазних Групе за историју у Регионалном центру за таленте „Михајло 

Пупин“, Панчево. Поред свих, бројних активности чији сам учесник и сведок био, 
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истраживање, писање научно-истраживачког рада и припрема за Такмичење била су за мене 

сасвим нова искуства, која су ми донела много нових корисних знања и вештина. Сваки од 

корака у току овог изазова носио је мноштво значајних новости. Почевши од самих 

покушаја за схватање и разумевање историје, науке, историје као науке, преко критички 

настројеном приступу проблемима и методолошким начинима за добијање решења, до саме 

вежбе за презентовање истраживања, кратко излагање, сналажењем у конструисању  

конкретних одговора на задата питања и сл. Са своја два написана рада: Спољна политика 

Николе Петровића Његоша и Гимназија „Урош Предић“ у Панчеву, два пута сам 

учествовао на овом такмичењу, и све добро што ми је оно донело неизмерно је. Као што је 

случај и са претходно наведеним, и успех на овом такмичењу представља ми подстрек и 

„ветар у леђа“ да уложим још више труда у будућности. 

Још две прилике сам имао да се надмећем у области историје. Прва од њих јесте 

учешће на Смотри истраживачких радова, када смо имали задатак да направимо апстракт 

свог научно-истраживачког рада, да спремимо презентације и да своје истраживање и 

истражену тему прикажемо комисији у одређеном временском року. Свакако да је и Смотра 

била једно додатно искуство за чије стицање не бисмо имали прилике без учешћа на њој. 

Последње на хронолошкој листи такмичења јесте квиз за средњошколце о познавању 

панчевачке културе – Панзнање. Први пут сам учествовао у квизу формата као што је био 

овај, а такође је и његова тема била област која није заступљена на редовним часовима и за 

коју смо интересовање морали имати од раније. Зато је резултат у виду интелектуалног и 

искуственог профита мени веома значајан. 

Када сва своја учешћа на такмичењима погледам у једном скупу, могу доћи до 

закључка да се сав уложен труд, време и пажња посвећена њему на крају „исплатила“ у виду 

бројних добрих, корисних и важних искустава, знања и вештина, која ме већ карактеришу 

и која ће и у наредном периоду имати велику улогу у мом образовању и развоју.  

 

Стефан Илић 
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Почетна страница веб сајта Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“. 
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Поглед на такмичење Друштва историчара Србије из улоге предавача 
 

 

Иако је сва пажња током такмичења усмерена на ученике, велику улогу имају и 

предавачи17 у основним и средњим школама. Због тога смо их овом приликом и анкетирали. 

Тема анкете била је Мишљење о такмичењу које организује Друштво историчара Србије. 

Анкета је урађена током децембра 2021. године. Спровођење анкете је идејно требало да 

обухвати све предаваче историје из Општине Панчево, али је више фактора утицало да 

узорак буде у мањим оквирима од планираног (школске обавезе, незаинтересованост за 

сарадњу, епидемиолошка ситуација, недостатак контаката). Због тога су изабрани 

наставници и професори који годинама имају своје ученике на овом такмичењу и који имају 

остварене значајне резултате на истом.18 Циљ анкете био је скретање пажње на предаваче и 

њихова мишљења која се годинама стављају у други план... Потребно је да се и њима 

посвети пажња, јер да није њих не би било ни могућности за остварење такмичења. Анкета 

је рађена усменим, писменим и електронским путем, а предавачи које смо анкетирали дуго 

раде у школама и имају већ формиран став о тематици наше анкете. 

Наставници основних школа се слажу да је такмичење могућност да се најбољи и 

најзаинтресованији ученици покажу и провере своје знање, а са друге стране професори 

који су узели учешће у нашој анкети сматрају да такмичење не представља прави начин 

вредновања знања. По њиховом мишљењу, тренутна концепција, односно, организација 

самог такмичења не дозвољава даљи напредак ученика, јер само меморишу податке из 

школског градива без њиховог повезивања. Доживљај такмичења је различит код 

анкетираних предавача. Гимназијски професори не гледају са одушевљењем на такмичење 

и сматрају да је један овакав систем такмичења и вредновања знања превазиђен, док 

наставници основних школа посматрају такмичење са мало ведрије стране. Поставља се 

питање зашто? Један од могућих одговора може бити чињеница да средњошколци имају 

много више предзнања о свим периодима историје, као и да се на редовној настави 

опширније обрађују све теме. Самим тим такмичење за њих мора бити компликованије, то 

јест градиво мора бити свеобухватније, а тада то превазилази одређене границе у обиму 

битног учења напамет. Ученици основних школа поред основних информација које уче на 

редовној настави, још мало продубљују знање и своје вештине памћења, па како је то тек 

почетак у њиховим искуствима овог типа, може бити од макар малог значаја. 

На основу наредног одговора на питање Шта вам се свиђа у оквиру овог 

такмичења? већина наставника се слаже да такмичење пружа одређене могућности за 

 
17 Предавачи – термин који ће се користити даље у текту кад се мисли и на наставнике и на професоре 

историје. 
18 Професори – Дубравка Ђорђевић, Александар Ђорђевић, Валентина Гвозденовић; наставници – Сенка 

Шишић, Радмила Шарац, Зоран Костић. 
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ученике попут упознавања нових људи, лакшег уписа у средњу школу, награда итд. 

Међутим, то не мора да значи да на такмичење гледају са дивљењем. Напротив, они су 

истакли у анкети, заједно са професорима, да постоје бројне ствари које би требало 

променити. Неке од тих ствари су: увођење једног генерализованог уџбеника, тачно 

одређивање тематских и хронолошких оквира у складу са градивом које се предаје у 

школама, систем бодовања питања, већа могућуност остваривања бољег пласмана, више 

обраћања пажње на даровите ученике и слично. 

Став о заинтересованости ученика током протекле две деценије 21. века је различит 

код професора, који сматрају да је у првој деценији била већа заинтересованост, док је став 

код наставника супротан. Наставници сматрају да је већа заинтересованост била у другој 

деценији 21. века. Упркос другачијим погледима, генерално сви предавачи сматрају да се 

број такмичара са годинама смањује.  

Такође, врло је важно да се пре пријаве на такмичење, ученици добро упознају са 

истим и управо је овде веома важна улога предавача. Према одговорима из анкете, 

предавачи такмичење представљају ученицима као прилику да се боље упознају са 

стеченим знањем које се обрађује током школске године, за стварање такмичарског духа и 

олакшицу за даље школовање. Наравно све наведено не би било могуће без мотивације 

предавача која је управо сама жеља и заинтересованост ученика за њихов предмет.  

Међутим, према искуствима предавача, постоје различити начини како одредити 

који тачно ученици треба да иду на такмичење. Некима је довољна жеља и потенцијал 

ученика, док је осталима, уз све ово, битан и резултат са школског такмичења.19 Предавачи 

су се сложили да ученици на такмичење гледају као на могућност показивања њиховог 

знања и добијања додатних повластица.  

Једно од питања у анкети било је Који су услови потребни за добар успех на 

такмичењу? где се по њиховом мишљењу, припрема најбоље спроводи редовним и 

постепеним радом током целе школске године, учењем са разумевањем и радом са њима. 

Ипак, постоје и професори који у први план стављају учење напамет (такозвано бубање). 

Наш циљ је био да представимо погледе и мишљења предавача на такмичење у 

организацији Друштва историчара Србије. С обзиром да је анкета спроведена при крају 

године, школског полугодишта, када су сви у некој журби због школе и предстојећих 

празника, задовољни смо бројем професора и наставника који су хтели да нам помогну у 

спровођењу ове анкете, јер су нам они значили као најрепрезентативнији за ову тему. 

Закључили смо да наставници и професори немају исти поглед на ово такмичење, али без 

обзира на то постоје многе ствари око којих се слажу. Сматрају да би требало бројне ствари 

променити да би такмичење било још боље организовано. Своју мотивацију проналазе из 

заинтересованости ученика, што им је и један од основних критеријума помоћу ког 

 
19 Анкета није обухватила питање о начину организације школског такмичења. 
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одлучују кога треба водити на такмичење. Такође, сложили су се да са годинама број 

заинтересованих за овај вид такмичења опада, што се не може са сигурношћу потврдити, 

јер се број такмичара периодично мења. Сматрамо да смо на неки начин успели да 

прикажемо њихов поглед на овај вид такмичења и да би било значајно да се у даљим 

истраживањима још више пажње посвети предавачима и њиховој мотивацији за рад са 

такмичарима. Могли смо и претпоставити како ће изгледати одговори на одређена питања, 

с обзиром на дугогодишњу сарадњу и рад са њима. 

 

Зорана Трипковић, Ана Орловић, Добрица Банковић 
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Детаљ са промоције књиге „Баба Анујка: банатска вештица“             

у Панчеву 2021. године. 

Фотографија др Шимона Ђарматија 

током свог истраживања 

Промотивни плакат за предавање у Панчеву. 

Дизајнирао: Стефан Илић. 
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ЗЛАТА ВРЕДНИ: СТРУЧЊАЦИ КОЈИ СУ СЕ 

БАВИЛИ ИЛИ СЕ ЈОШ УВЕК БАВЕ БАНАТСКОМ 

ИСТОРИЈОМ 

 

 

 

Злата вредaн: др Шимон Ђармати 

 

 

Ми данас још увек не знамо како је изгледала реалност Баната у прошлости. Имамо тек 

неколико делова те „слагалице“ и они су нам недовољни да бисмо схватили шта та 

„слагалица“ приказује. Када бисмо мерили који су то крајеви у Србији најмање систематски 

и од стране стручњака истражени, поједини делови Баната би свакако били на зачељу 

табеле. Један од главних разлога за такво стање свакако је недостатак самих стручњака који 

се баве банатском историјом. Који су то разлози због којих је мало таквих стручњака? Један 

од разлога је свакако близина Београда који, попут сунђера, привлачи истраживаче. 

Политика нажалост често негативно утиче на стручњаке у Банату. Она је великим делом 

одговорна и када је у питању још један узрок – недовољно јаке, недовољно заинтересоване 

и недовољно активне институције које су позване да се баве банатском историјом. На 

пример, архиви у Панчеву и Белој Цркви, који су надлежни за читав јужни Банат, скоро да 

уопште немају издавачку делатност, нарочито када су стручне монографије у питању. 

Постоји још разлога за недовољан број стручњака који се баве банатском историјом, али за 

то сада немамо довољно простора. Закључак који се намеће јесте да оне стручњаке које 

имамо, морамо поштовати, подржавати их да наставе са истраживањима, помагати им, 

позивати их на гостовања, показивати им да су важни и потребни. Све наведено је сасвим 

нормално када се говори уопште о стручњацима, где год се они налазе, али када је реч о 

подручју јужног (нарочито југозападног) Баната, потреба за том „нормалношћу“ је много 

већа. Заправо, често се испостављало да та „нормалност“ ни не постоји. И онај мали број 

стручњака често је бивао скрајнут и занемарен, и то у најбољем случају. О оним најлошијим 

случајевима овде нећемо писати. Ми, са овом рубриком у часопису, желимо да барем 

симболично допринесемо да та „нормалност“ једног дана постане и наша реалност. У овом 

броју часописа представљамо још једног злата вредног стручњака за банатску историју – 

Шимона Ђарматија.  

 

 



Вајферт: Часопис Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 

 

52 

 

 

1. Сећате ли се на који начин сте заволели историју, односно шта је све то (и шта је 

пресудно) утицало да је заволите? Да ли сте у тој својој љубави према историји имали 

подршку породице, пријатеља, наставника (посебно наставника/наставница 

историје)? 

Историју сам заволео још у основној школи захваљујући свом наставнику који није 

предавао историју већ нам је историју приказивао. Чувена је анегдота везана за њега. Наиме, 

када су оне, који су кренули у гимназију, питали да ли су учили о Косовском боју, ови 

ученици су одговорили да не само да су учили него су и гледали овај бој. На збуњеност 

њиховог новог, гимназијског професора историје, додали су објашњење: У изведби 

наставника Дрндарског. Наиме, овај наставник високог раста,  је знао да окрене столицу и 

седне на њу тако да му је наслон столице служио као штит и да тако столицом пројаше кроз 

учионицу витлајући штапом за показивање на карти, као мачем и да истим „прободе“ 

недовољно будног ученика.  

 

2. Рођени сте у Зрењанину, да ли је можда ово место утицало на Ваш однос према 

прошлости, на Ваше теме интересовања, на Ваше схватање историјске науке, на Ваше 

схватање културе? Видите ли у свему томе значај и Београда, места у коме живите и 

радите?  

То што сам рођен у Зрењанину није утицало на мој однос према прошлости, али засигурно 

јесте на теме интересовања. Наиме, оне су везане како за Банат тако и за сам Зрењанин и 

његову непосредну околину. Када сам се настанио у Београду, за обраду тема везане за мој 

родни град и његову околину, морао сам путовати у Зрењанин и истраживати у његовом 

историјском архиву, а то сам могао само за време зимског распуста или за време годишњег 

одмора. Наравно, пошто већ дужи низ година живим у Београду, обрадио сам и теме везане 

за овај град. С једне стране зато што су ми биле интересантне, а са друге зато што сам грађу 

неопходну за њихово обрађивање налазио у архивима нашег главног града.  

 

3. Како је текао процес Вашег формалног образовања, односно где сте завршили основну 

и средњу школу, факултет? Шта Вас је подстакло да се не задржите само на основним 

студијама на факултету? 

Основну и средњу школу завршио сам у родном граду Зрењанину, а хемију на 

Природноматематичком факултету Универзитета у Београду. Пошто сам био одличан 

студент са просечном оценом преко девет (што је за релативно мали број предмета 

прилично добар успех), а дипломирао као други у генерацији од 150 уписаних, некако је 

било природно да наставим са последипломским студијама које су представљале даљи 

степеник који ме је водио према зацртаном циљу – универзитетски професор. 
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4. Да ли сте се, приликом уписа на факултет, двоумили, односно да ли сте размишљали 

о студијама историје?  

Морам признати да се нисам двоумио у одабиру факултета. Мој старији брат је завршио 

студије хемије, ишао сам у средњу хемијско-технолошку школу, тако да је некако било 

природно и предодређено да и ја студирам хемију једну предивну и чаробну науку уткану 

у све аспекта живота и живљења.  

 

5. Да ли сте имали узоре за бављење историјом?  

Не, нисам имао узоре, али сам волео да читам историјске књиге. Волео сам да читам књиге 

и гледам филмове о животима великих научника. Они су ми на неки начин представљали 

путоказ и бодрили ме да истрајем у свом науму.  

 

6. Радили сте на факултету, можете ли нам рећи шта за Вас представља рад у просвети? 

Рад у просвети је веома одговоран, захтеван али рад који доноси огромно задовољство. 

Сусретање са младима, сазнање да сте оставили траг у њиховом образовању, васпитању и 

формирању њих као личности је нешто непроцењиво. Према својим студентима сам се од 

првих дана односио као према својој деци. Био сам строг али принципијелан и правичан и 

они су знали то да цене. Осмеси на њиховом лицу приликом сусретања чак и после више 

деценија, најлепша је награда за мене и говори ми да је вредело.   

 

7. Можете ли укратко описати којим периодом прошлости и којим темама се бавите? 

Шта је све утицало да се бавите баш тим периодом и тим темама? 

Период којим се бавим је од почетка XX века до почетка Другог светског рата, а генерална 

тема мог интересовања је криминал у том периоду. Нема неког посебног разлога што се 

управо тим периодом бавим. Као један може се можда навести сасвим довољна историјска 

дистанца и релативно добра сачуваност историјске грађе за тај период. Осим тога, ја сам за 

добар период после рата сведок историје те ми се овај период не чини посебно 

инспиративним. Можда ће он то бити неким новим генерацијама.  

 

8. Аутор сте већег броја монографија и научних радова, можете ли издвојити један свој 

рад који одскаче по свом значају, или којим сте Ви лично највише задовољни? 

Искрено говорећи, најзадовољнији ћу бити ако светлост дана угледа рукопис „Књига о 

џелатима“. Мислим да би овај наслов представљао круну мога стваралаштва. Верујем да ће 

неко од издавача увидети капиталну вредност овог рукописа. А ако треба да бирам од 

објављених књига онда су то засигурно две: „Хајдучка времена у Србији“ и „Баба Анујка“.  
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9. Писали сте универзитетске уџбенике, као и књиге за децу. Да ли је за Вас већи изазов 

био писање за студенте и децу или ипак за одрасле? 

Писање универзитетских уџбеника је део професије, нешто што је било везано за моју 

основну делатност. То је на неки начин била „радна обавеза“. Писање за децу је изазов а 

писање за одрасле је право задовољство. Посебно ме је на неки начин релаксирало писање 

прича и веома сам задовољaн пријемом на који је наишла моја збирка банатских и осталих 

прича под насловом „Љубав у Орловату“.  

 

10. Ове године сте одржали у Панчеву промоцију своје књиге Баба Анујка: Банатска 

вештица, можете ли нам рећи своје главне утиске са промоције?  

Било је огромно задовољство сусретање са читаоцима са територије Панчева приликом 

промоције поменуте књиге. Мислим да смо тако нешто обострано заслужили и да смо на 

тако нешто дуго чекали. Главни утисци су велико интересовање који су показали присутни 

на промоцији и самим тим и исказано поштовање према мени као аутору.  

 

11. Од када трају Ваше везе са Панчевом, његовом културом и његовим културним 

радницима, истраживачима и како их Ви посматрате? 

Моје везе са Панчевом трају негде од 2007. године, када сам први пут навратио у Историјски 

архив и када сам односом запослених у архиву према мени чврстим нитима везан за ову 

установу све до данашњих дана. Ни овом приликом не могу а да не споменем тадашњег и 

дугогодишњег директора господина Милана Јакшића и госпође Елзу Хеш и Споменку 

Петровић који су се према мени односиле са пуно стрпљења и поштовања. Друга веза 

заснива се на раду са господином Иваном Ракиџићем творцем и реализатором идеје да се 

сними серија и филм о разбојницима Баната, а на основу неких мојих књига и рукописа. Рад 

на овом пројекту приближио ме је и осталим културним радницима из Панчева. Чини ми се 

на њихово и моје задовољство и радост. 

 

12. Која би била Ваша порука младим истраживачима, односно да ли бисте им могли 

упутити одређене савете како да постану успешни истраживачи, научни радници, 

предавачи као што сте Ви? 

Нема ту неке посебне филозофије нити поруке која се раније није чула. Треба бити стрпљив, 

марљив, вредан и упоран. Не занемаривати ни једну наизглед ситницу која може бити 

одлучујућа у склапању неког мозаика. Треба пратити своју звезду која ће на крају довести 

до венца изатканог од ловоровог лишћа.  

 

мср Никола Конески 
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Детаљи са часова Групе за историју за основношколце. 
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ПОГЛЕДИ НА ИСТОРИЈУ 
 

 

 

Зашто сам заволела историју? 

 

 

Већина људи још у детињству развије прва интересовања. Некима то буде одређени 

спорт, неко можда открије таленат за свирање неког инструмента или ипак заволи неки 

предмет у школи. Мене је заинтересовала историја. 

Доста људи историју сматра само науком, или само предметом у школи. У још горим 

случајевима, људи размишљају о прошлости само као о нечему што се десило и не вреди 

враћати сећања на то. Испрва, и ја сам на тај начин гледала историју, али ми је драго да сам 

променила мишљење. Као предмет у школи, историја је знала у почетку да ми буде јако 

досадна и да ме не интересује нимало. Више су ме занимале остале ствари и нисам обраћала 

пажњу на чари које нам она нуди. Међутим, све се то променило када ме је наставница 

питала да ли желим да идем на такмичење. Пристала сам, мада нисам о томе размишљала 

као о нечему што ће бити прекретница у мом животу. Следећи дан је почела припрема за 

такмичење и нисам одвојила много времена учећи нити слушајући наставницу о стварима 

које би требало да поновимо за такмичење. И даље ме је више занимало шта ћу радити за 

викенд него како ће то такмичење проћи. Тек онда када сам видела да сам прошла даље на 

Oпштинско такмичење, добила сам мотивацију.  

Док сам учила, почела сам више да размишљам о томе шта читам, нисам учила 

напамет. Сваки пут када прочитамо неки податак из прошлости, требало би да се запитамо 

шта смо управо прочитали. Требало би више да размишљамо о стварима које читамо како 

би их лакше запамтили него да их учимо напамет. Тек када то схватимо можемо рећи да 

разумемо историју. Такође, имала сам довољно времена у току тих припрема да се запитам 

да ли људи који на историју гледају само као на године и бројеве греше, и одговор је био 

потврдан – да, греше. Зато што историја има већи значај за нас него што ми то мислимо или 

мислимо да знамо. Она нас учи да не понављамо исте грешке, већ да покушамо да на њима 

нешто научимо. Доста људи мисли да је садашњост једино време о коме треба размишљати, 

што никако није тачно. Прошлост, односно историја, је битна, јер ко смо ми ако не знамо 

своју историју и историју свог постојања? Моја љубав према историји није „побегла“ ни у 

периоду који је следио након првог такмичења. Напротив, имала сам више времена да 

размишљам и постављам питања на која сам покушавала да нађем одговоре. Дошао је 

карантин, што значи да су сви људи добили више времена да се посвете стварима које воле 
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да раде, па тако и ја. Своје слободно време сам тада али и касније искористила 

истраживајући ствари везане за општу историју што ми је наравно доста помогло у 

проширавању својих знања. Наредна година је протекла без такмичења, због чега сам била 

разочарана, али сам знала да то значи да се онда за наредну годину требам спремити још 

боље него претходне. Та наредна година, која је сада при крају, је дошла још брже и донела 

ново време за истраживање и проширивање знања. Њу ћу испратити као најбољу што се 

тиче свега, а поготово историје.  

Чари историје леже у томе што у сваком догађају, сваком сачуваном извору, свако 

може да пронађе нешто што би га заинтересовало и о чему би могао дубље да размишља и 

даље копа тунеле својих знања. На историјске догађаје би требало гледати као на приче које 

нам причају људи који су стручни приповедачи, у којима су главне улоге заузеле личности 

које својим играма, које су нама познате као ратови, себи грабе место ка престолу и 

победама у њима добијају могућност да пишу свој доживљај одређене ситуације. То је мој 

поглед на догађаје у прошлости. Надам се да ће људи постати свеснији историје и да ће 

почети да гледају на прошлост на други начин. 

 

 

Наталија Цветковски 
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Текст Стефана Илића на Википедији о књизи „Панчево за време 

Првог светског рата 1914–1918, као и његова споменица за учешће 

на такмичењу у писању чланака о књигама. 



Вајферт: Часопис Групе за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 

 

59 

 

 

ПРИКАЗИ КЊИГА 

 

 

 

Такмичење у писању чланака на Википедији 

 

 

С почетком нове школске године у Регионалном центру за таленте „Михајло 

Пупин“, Панчево, почеле су и активности које додатно обогаћују наш спектар знања и наше 

вештине. Како је у новембру 2021. године Викимедија Србије одржавала такмичење у 

писању чланака о књигама на Википедији, полазницима Групе за историју, али и свим 

другим заинтересованим полазницима Центра за таленте, оранизовано је гостујуће 

предавање/радионица о раду на Википедији. Њега је одржао председник Викимедије Србије 

Мирослав Лоци, у веома пријатној атмосфери, током које смо могли много тога научити о 

највећој светској енциклопедији – Википедији, Удружењу Викимедија Србије и многим 

методама за објављивање и уређивање текстова и страница на поменутим сајтовима. 

Радионица нам је изузетно значила и као припрема и обука за учествовање на такмичењу, 

због чега смо и искористили прилику да се опробамо у новом окружењу.  

 Како је тема такмичења била писање чланака о књигама о којима не постоји нешто 

написано на Википедији, одлучили смо се да напишемо приказ два рада Миховила 

Томандла, обухваћена књигом издатом од стране Историјског архива у Панчеву. То је 

књига о којој се не могу пронаћи детаљније информације на интернету, а с обзиром на свој 

значај заслужила је да заузме место на Енциклопедији и тиме њен приказ постане доступан 

свима. У наредном делу, верно преносимо текст чланка: 

Панчево за време Првог светског рата 1914−1918, јесте публикација која заправо 

обједињује два научно-истраживачка рада познатог панчевачког историчара, адвоката и 

новинара  Миховила Томандла:  Панчево за време Првог светског рата 

(1914−1918) и Уништење трију монографија у Панчеву после ослобођења 1918. 

године. Она је објављена 2014. године од стране Историјског архива у Панчеву, ради 

обележавања сто година од почетка Великог рата. Поред наведених радова, публикација 

садржи предговор др Иване Б. Спасовић, као и кратку биографију Миховила Томандла, коју 

је такође она написала.  

Панчево за време Првог светског рата (1914−1918)  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
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Миховил Томандл најпре преноси, тумачи и објашњава записе које је направио Павле Граф 

о првом делу рата, када доминантну појаву представља страх несрпског 

становништва Панчева (Немаца Мађара, Румуна...) због напредовања српске војске из 

правца Краљевине Србије преко Земуна. Тако су описане појаве окупљања људи на 

трговима, преносу информација (често нетачних), беговима у Вршац и Зрењанин, 

системима одбране локалне власти и њиховом измишљању сукоба ради оправдања 

направљених грешака... Описани су и периоди мира, али и протеривање српског мушког 

становништва због сумњи о шпијунажама, оснивања Одбора 15-орице, Српског народног 

већа, Народне гарде и сл. Најдетаљније су приказани догађаји у септембру 1914. године 

када је долазило до евакуације града и сукоба између аустро-угарске и српске војске из 

Србије, као и период од конституисања Српског народног већа до ослобођења Панчева 8, 

односно 9. новембра 1918. године, који обухвата исцрпне информације о повезаности Већа 

и српске војске и војним операцијама предвођеним генералом Петром Арачићем. 

Уништење трију монографија у Панчеву после ослобођења 1918. гогине  

Три монографије: „Geschichte franzfelder Gemeinde anlasslich ihrer hundertjahrigen 

Bestandes”, „Дневник фрањевачког манастира” и „Монографија Панчева”, нестале су 

после Првог светског рата, а Миховил Томандл у свом раду објашњава најпре њихов 

садржај и значај, а потом и потенцијалне разлоге због којих су Немци и Мађари уништили, 

а самим тим и обрисали један део, како историје града Панчева, његове околине и 

становништва, тако и сопствене прошлости. 

Прва књига: „Geschichte franzfelder...” објављена у Панчеву 1893. године представљала је 

значајан историјски извор за историју Војне границе, Францфелда (данашњег Качарева), 

школства, подунавских Немаца... „Дневник фрањевачког манастира” је књига која је 

писана од 1718. године на латинском, а након 1848. године на мађарском језику, а њен 

садржај превазилазио је оквире дневника једног манастира, тако да је био важан за цело 

Панчево и његову околину. И „Монографија Панчева” такође је било дело више аутора, 

тако да је у њој обухваћен велики број битних података и информација о најстаријем 

периоду прошлости Панчева, пореклу насеља, владавини Турака, Војној граници, Револуцији 

1848/49, хидрографским приликама итд. 

Миховил Томандл тврди да су Немци и Мађари уништили ове три монографије у страху од 

могућих реакција српског народа због свих дешавања одиграних у периоду 

постојања Хабзбуршке, односно Аустро-Угарске монархије, али закључује да је то ипак 

велика штета, јер је тако „обрисан” један значајан део историје града.  

Миховил Томандл је, као и осталим делом своје научне заоставштине, овим својим 

радовима допунио „слагалицу” историје Панчева, због чега су они врло значајни за град и 

његово становништво. Такође, врло је важно што је Историјски архив у Панчеву објавио 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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ову публикацију, тако да ови радови постану доступни свима, а нарочито 

истраживачима.20 

 

 Иако је веома тешко једним радом освојити било какву награду на такмичењима 

оваквог типа која се организују од стране Википедије, писање чланка је било једно веома 

занимљиво и едукативно искуство. Познавање функционисања овог сајта и могућност да 

исправно приступамо уређивању његовог садржаја је нешто што ће нам сигурно послужити 

и што ће нас пратити све док је и сајт актуелан. Поред искуства, учесници такмичења су 

добили „споменицу“ за учешће на такмичењу, као „одликовање“ које ће их заувек 

подсећати на почетке у писању оваквог типа. 

 

 

Стефан Илић 

 

 

 

  

 
20 https://sr.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80

%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%

D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(

%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0) (29. 12. 2021) 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_1914%E2%88%921918_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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ТЕКСТОВИ ВЕЗАНИ ЗА АКТИВНОСТ И РАД У 

ГРУПИ ЗА ИСТОРИЈУ И ОСТАЛО 
 

 

 

Извештај Групе за историју – школска 2020/21. година 
 

Увод: Школска 2020/21. година у Групи за историју, али и уопште у Центру за таленте и 

читавом свету, биће упамћена по епидемији корона вируса. Она је утицала на све аспекте 

рада у Групи. Међутим, и поред тога, Група је успела да настави рад и реализује наставу 

(тзв. сталну школу), гостујућа предавања, екскурзије, радионице, припреме за такмичења и 

смотре и друго. 

Наставници: Наставу ученицима основних школа је, као и претходних година, држао 

мастер историчар Никола Конески, док су наставу ученицима средњих школа ове године 

држали и дипломирани историчар Александар Ђорђевић и Никола Конески. Такође, 

предавачима и менторима су, ове школске године, у раду су помагали сарадници у настави 

Илија Тепшић (студент I године историје на Филозофском факултету у Београду) и Стефан 

Илић (ученик II разреда панчевачке Гимназије „Урош Предић“).  

Ученици: У овој школској години, Група за историју се састојала из две основне групе, 

једне за ученике основних школа и друге за ученике средњих школа. Група за ученике 

основних школа ове школске године се састојала такође из две групе – „млађе“ (за ученике 

VI разреда) и „старије“ (за ученике VII и VIII разреда). Ученици VI разреда су се 

самоиницијативно пријављивали Групи за историју. За њих је организован један уводни час 

уживо и једно предавање онлајн, а у међувремену, они су радили на „малим“ 

истраживањима. На крају школске године остало је четири ученика у овој „млађој“ групи. 

Ученицима VII и VIII разреда основних школа су у првој половини октобра 2020. године 

упућени позиви од Групе за историју. Позив је упућен на основу њиховог пласмана на 

Општинском такмичењу из историје (организује Друштво историчара Србије) у претходној 

школској години, будући да Окружно и Републичко такмичење, због ситуације у земљи, 

нису одржани. На почетку рада Група је имала 10 уписаних полазника (9 ученика VIII, 1 

ученица VII разреда), од којих је деветоро дошло по позиву, а једна ученица по препоруци 

наставнице. Међутим, пре свега због ситуације у земљи, већина ученика неће остати у 

Групи, односно неће успети да изнесе задатке, истраживање и истраживачки рад. У томе ће 

успети само двоје ученика. Одељење за ученике средњих школа се састојало, углавном, од 

ученика који су и претходне године били полазници Групе. Сви су ученици панчевачке 

Гимназије „Урош Предић“.  
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Настава: Настава за основношколце почела је 7, а за средњошколце 21. новембра 2020. 

године. Одржавана је, углавном, уживо, али су се, због ситуације у земљи, поједини часови 

морали одржати онлајн (преко Зум апликације). То се посебно показало као отежавајућа 

околност у раду са ученицима основних школа. Ученици средњих школа пратили су наставу 

и код Александра Ђорђевића и код Николе Конеског. Часови су одржавани у панчевачкој 

Гимназији (Ђорђевић) и Канцеларији Центра за таленте (Конески). 

„Потрага за благом“ (теренска активност): Поред наставе у учионицама, Група за 

историју организовала је и једну теренску активност за своје ученике. Названа је „Потрагом 

за благом“. Ученици су шетали градом решавајући разноврсне загонетке. Циљ је био да они 

на бољи, лакши и занимљивији начин упознају поједине делове локалне панчевачке 

историје, али и да развијају своје логичке способности, сналажење у простору и друго. 

Такође, циљ је био и да вежбају тимски рад, будући да су задатке решавали подељени у два 

тима. Први тим су чинили Стефан Илић, Мајда Старчев и Душан Младеновић, а други 

Зорана Трипковић, Ана Орловић, Вања Чекеревац и Веселин Врачар. Пратили су их и 

фотографисали Никола Конески и Илија Тепшић. Тимови су успели да пронађу све остатке 

прошлости (укупно 23), које су им на папиру представљене кроз загонетке. Последња 

загонетка, односно последњи остатак прошлости налазио се у Народном музеју Панчево. 

Одлучено је да „благо“ ове прве године организовања „Потраге за благом“ буде застава 

српског Војводства из 1848. године. Победила је прва екипа. Њој је за проналажење „блага“ 

било потребно сат времена и 45 минута. Друга екипа је стигла само два минута касније. 

Награде за ученике обезбедио је Народни музеј Панчево. 

Екскурзије, путовања, посете: Због епидемиолошке ситуације у вези са корона вирусом у 

земљи, није било могуће организовати планиране посете архивима, музејима, 

библиотекама, одлазак на Дивчибарску колонију, многе екскурзије и друго. Тек пред крај 

школске године Група је успела да организује једну екскурзију. Наиме, 24. јуна 2021. 

године, полазници су посетили Голубачку и Рамску тврђаву, Лепенски Вир, манастир 

Тумане и еко-етно комплекс „Капетан Мишин брег“. Група је посебно лепо дочекана у 

Рамској тврђави, пре свега захваљујући водичу Илији Јацановићу. Поред ментора Конеског, 

ученике је водио и Ђорђе Мамула, докторанд историје на Филозофском факултету у 

Београду и туристички водич.  

Јавна (гостујућа) предавања: У овој школској години Група за историју је покренула 

серију предавања под називом „Српска историја 20. века“. Прво предавање у оквиру серије 

одржао је научни саветник Института за савремену историју др Драгомир Бонџић (назив 

предавања: „Нуклеарни програм социјалистичке Југославије“). Друго предавање је одржао 

директор Центра за таленте др Драгољуб Цуцић (назив предавања: „Допринос Михајла 

Пупина развоју сазнања о X зрацима“). Треће предавање одржао је научни саветник 

Института за савремену историју др Коста Николић (назив предавања: „Српско национално 

питање у Другом светском рату“). Сва предавања су одржана у Градској библиотеци 

Панчево. Ситуација у земљи је онемогућила да се организују сва планирана предавања у 

оквиру поменуте серије. Такође, због ситуације у земљи, број присутних на предавањима је 

морао бити ограничен. Поред ових предавања, ментор Групе Конески и сарадник у настави 
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Стефан Илић организовали су промоцију књиге Шимона А. Ђарматија Баба Анујка: 

Банатска вештица, такође у Градској библиотеци. 

Часопис Вајферт: На самом крају 2020. године објављен је први број часописа Групе за 

историју РЦТ „Михајло Пупин“, Панчево – Вајферт. Идеја о покретању овог часописа је 

потекла од ментора Конеског, али су главни носиоци идеје његовог објављивања били 

сарадници у настави Стефан Илић и Илија Тепшић. РЦТ „Михајло Пупин“ има још од 2003. 

године свој часопис – Пупин. 21  Међутим, будући да је он намењен за објављивање 

активности свих група у Центру (којих има много), у њему нема довољно простора за 

објављивање свега онога што би Група за историју могла понудити. Из тог разлога је 

одлучено да се покрене посебан часопис Групе за историју. Добио је име по чувеном Ђорђу 

Вајферту, једној од најважнијих личности која је рођена у Панчеву. Међутим, он је заправо 

својом делатношћу изашао из оквира „локалне историје“ и представља једну од најважнијих 

личности историје Србије. Дати назив једном часопису је најмање што је овај великан 

прошлости заслужио, нарочито у свом родном граду. Такође, како се наводи у литератури, 

корен презимена Вајферт представља старонемачка реч „виг“, што у преводи значи „борба“. 

Тиме је Група желела да нагласи да ће се овим часописом борити за историју и историјску 

науку, али и уопште за културу.22 

Такмичење у истраживачким радовима: Покрајинско такмичење у истраживачким 

радовима организовао је РЦТ „Михајло Пупин“ у Панчеву (8. маја 2021. године у Гимназији 

„Урош Предић“). На њему је, у области историје учествовало укупно 13 ученика (2 ученика 

основних и 11 средњих школа). Осим једне ученице из Кикинде, сви остали су били 

полазници Групе за историју РЦТ „Михајло Пупин“, Панчево. На Републичко такмичење 

се пласирало укупно 8 ученика. Чланови комисије на такмичењу били су др Драгомир 

Бонџић, професорка Мирјана Бонџић и професорка Дубравка Ђорђевић. Републичко 

такмичење је такође организовао РЦТ „Михајло Пупин“. Само такмичење је одржано у 

учионицама панчевачке Гимназије, 30. маја 2021. године. Полазници Групе за историју су 

освојили чак шест награда (Теодора Ђорђевић – 1. место, Стефан Илић, Веселин Врачар и 

Добрица Банковић – 2. место, Зорана Трипковић и Јована Величковић – 3. место). Чланови 

комисије били су др Драгомир Бонџић, професорка Мирјана Бонџић и докторанткиња 

историје Тамара Косијер. 

Смотра истраживачких радова: На Смотри истраживачких радова ученика средњих 

школа 2021. године учествовао је већи број ученика Групе за историју. У фебруару је био 

први ниво такмичења, односно ученици су слали своје апстракте. Полуфинале (други ниво) 

било је 13. марта и у њему су учествовали следећи полазници Групе: Стефан Илић, Душан 

Младеновић, Мајда Старчев, Теодора Ђорђевић, Ана Орловић, Добрица Банковоћ, Зорана 

Трипковић, Веселин Врачар и Катарина Деља. У финале се пласирало укупно 17 ученика 

из целе Србије, а од тог броја чак 7 ученика је долазило из Групе за историју панчевачког 

Центра за таленте (С. Илић, Д. Младеновић, Т. Ђорђевић, Д. Банковоћ, З. Трипковић, В. 

 
21 Неке бројеве овог часописа можете видети: https://www.rctpupin.edu.rs/index.php/c-s-pis (26.5.2020) 
22 Часопис можете пронаћи на: https://www.rctpupin.edu.rs/index.php/c-s-pis/v-f-r  

https://www.rctpupin.edu.rs/index.php/c-s-pis
https://www.rctpupin.edu.rs/index.php/c-s-pis/v-f-r
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Врачар и К. Деља). Коначно, финале Смотре одржано је 10. априла. Д. Банковић је заузео 

друго место, док су треће место заузели С. Илић, Д. Младеновић и З. Трипковић. Смотру 

организује Регионални центар за таленте Београд 2. Ове године организована је онлајн.   

Медији о Групи за историју:23 Часопис Вајферт изазвао је одређену пажњу јавности. О 

његовом излажењу су извештавали портали Lokalnevesti.rs24 и K-013.com.25 Конески и Илић 

су 5. јануара 2021. године гостовали на РТВ Панчево и том приликом су говорили о 

часопису. Позив им је упутио, преко Месинџера водитељ Никола Тоађер. Коначно, РТВ 

Панчево је направило 19. фебрурара 2021. године једну лепу репортажу о часопису. Позив 

за снимање упутила је водитељка Јелена Обрадовић.26 Резултати са такмичења такође су 

изазвали одређену пажњу медија. РТВ Панчево је 17. марта 2021. године направило једну 

малу, и не превише квалитетну, репортажу о пласману ученика Групе за историју у финале 

Смотре у истраживачким радовима. Поред ментора Конеског, говорио је и полазник Групе 

Стефан Илић.27 О успеху полазника Центра у полуфиналу писао је и портал 013.info.28 О 

резултатима у финалу Смотре известио је јавност портал 013.info.29 Убрзо након Смотре, 

ментор Конески је на РТВ Панчево говорио о резултима полазника Групе на Смотри, као и 

о предстојећем такмичењу у истраживачким радовима.30 Отварање Републичког такмичења 

у истраживачким радовима, које је одржано у Панчеву, испратиле су камере РТВ Панчево.31 

Такође, камере РТВ Панчево су снимале и уручење награда најуспешнијим ученицима на 

Републичком такмичењу у истраживачким радовима.32 Вести о овој додели награда, као и 

неколико фотографија, могу се наћи и на сајту Града Панчева.33 О Републичком такмичењу 

у истраживачким радовима писала је за „Политику“, дописница из Панчева Олга Јанковић. 

Полазници Групе Теодора Ђорђевић и Стефан Илић били су 4. јуна 2021. године гости 

„Панораме Панчева“ на РТВ Панчево. Они су говорили припремама и резултатима са 

Републичког такмичења у истраживачким радовима. 34  Вести о одржавању теренске 

 
23 У састављању поглавља учествовао је и Илија Тепшић. 
24 http://www.lokalnevesti.rs/2021/01/04/pokrenut-vajfert-novi-casopis-centra-za-talente-u-

pancevu/?fbclid=IwAR3GckAHCeajSIHeBySTmZh0G--bYPKUE5C6ZsG9liWh0fmWjo0vqt_810U (7.1.2021) 
25 https://www.k-013.com/news/lokalno/regionalni-centar-za-talente-mihajlo-pupin-objavio-prvi-broj-casopisa-

vajfert.html?fbclid=IwAR0BmHSOsIVfQZdFDqJbCZejpygzTEIE3yzzgsGoJV5Ux9PvnOxZ-H36cuY (7.1.2021) 
26 https://www.youtube.com/watch?v=TycYAkkzw6s&ab_channel=PancevoRTV (4.7.2021) 
27 https://www.youtube.com/watch?v=8DnCPeYyIWU&t=5s&ab_channel=PancevoRTV (4.7.2021) 
28 https://013info.rs/vesti/drustvo/sedmoro-pancevaca-plasiralo-se-u-finale-drzavnog-takmicenja-iz-

istorije?fbclid=IwAR223y6Uw92IbAx0hGV6pBJoYmGCBezZ5cVgxn27kvJ1DwQHaycsf36v1BQ (4.7.2021) 
29 https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevci-osvojili-cetiri-nagrade-na-drzavnom-takmicenju-iz-

istorije?fbclid=IwAR3zhZShVQuJ4bbaWApeGvDxJ39_GW8jm-DtLxATFqWYkPhxUFVsP1C92IQ (4.7.2021) 
30 https://www.youtube.com/watch?v=q-eMDjIS84M&ab_channel=PancevoRTV (12.8.2021) 
31 https://www.youtube.com/watch?v=k-etnMKUYr8&ab_channel=PancevoRTV (4.7.2021) 
32 https://www.youtube.com/watch?v=DIF4qAQSmJ4&ab_channel=PancevoRTV (4.7.2021) 
33 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-

ucenicima-sa-drzavnog-

takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=

AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86

yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c[0]=AT2rxnCNUZhZ9gO-

6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXM

k9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA (4.7.2021) 
34 https://www.youtube.com/watch?v=TGhjMkytNDk&t=75s&ab_channel=PancevoRTV (4.7.2021) 

http://www.lokalnevesti.rs/2021/01/04/pokrenut-vajfert-novi-casopis-centra-za-talente-u-pancevu/?fbclid=IwAR3GckAHCeajSIHeBySTmZh0G--bYPKUE5C6ZsG9liWh0fmWjo0vqt_810U
http://www.lokalnevesti.rs/2021/01/04/pokrenut-vajfert-novi-casopis-centra-za-talente-u-pancevu/?fbclid=IwAR3GckAHCeajSIHeBySTmZh0G--bYPKUE5C6ZsG9liWh0fmWjo0vqt_810U
https://www.k-013.com/news/lokalno/regionalni-centar-za-talente-mihajlo-pupin-objavio-prvi-broj-casopisa-vajfert.html?fbclid=IwAR0BmHSOsIVfQZdFDqJbCZejpygzTEIE3yzzgsGoJV5Ux9PvnOxZ-H36cuY
https://www.k-013.com/news/lokalno/regionalni-centar-za-talente-mihajlo-pupin-objavio-prvi-broj-casopisa-vajfert.html?fbclid=IwAR0BmHSOsIVfQZdFDqJbCZejpygzTEIE3yzzgsGoJV5Ux9PvnOxZ-H36cuY
https://www.youtube.com/watch?v=TycYAkkzw6s&ab_channel=PancevoRTV
https://www.youtube.com/watch?v=8DnCPeYyIWU&t=5s&ab_channel=PancevoRTV
https://013info.rs/vesti/drustvo/sedmoro-pancevaca-plasiralo-se-u-finale-drzavnog-takmicenja-iz-istorije?fbclid=IwAR223y6Uw92IbAx0hGV6pBJoYmGCBezZ5cVgxn27kvJ1DwQHaycsf36v1BQ
https://013info.rs/vesti/drustvo/sedmoro-pancevaca-plasiralo-se-u-finale-drzavnog-takmicenja-iz-istorije?fbclid=IwAR223y6Uw92IbAx0hGV6pBJoYmGCBezZ5cVgxn27kvJ1DwQHaycsf36v1BQ
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevci-osvojili-cetiri-nagrade-na-drzavnom-takmicenju-iz-istorije?fbclid=IwAR3zhZShVQuJ4bbaWApeGvDxJ39_GW8jm-DtLxATFqWYkPhxUFVsP1C92IQ
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevci-osvojili-cetiri-nagrade-na-drzavnom-takmicenju-iz-istorije?fbclid=IwAR3zhZShVQuJ4bbaWApeGvDxJ39_GW8jm-DtLxATFqWYkPhxUFVsP1C92IQ
https://www.youtube.com/watch?v=q-eMDjIS84M&ab_channel=PancevoRTV
https://www.youtube.com/watch?v=k-etnMKUYr8&ab_channel=PancevoRTV
https://www.youtube.com/watch?v=DIF4qAQSmJ4&ab_channel=PancevoRTV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pancevo.rs%2Fvesti%2Furucene-diplome-najboljim-ucenicima-sa-drzavnog-takmicenja%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfwAjwljPkoD_ao2lYhcs_RF9BzOft91RAGhltztRV9gg1hGfOBj8kuY&h=AT2XgXCZ8kORA9h9jDbSaStrqGubgZXM3h0FZGBFivCnffcBSnhTTw9GUK4w1yoYqGBYFCsx9QRUGim86yz3CK41FgfVzNF6_ELab8pOAFfTaXBgLCDle49gD2wDRVzwOZzs&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2rxnCNUZhZ9gO-6ocUTksCZHQv6osDR3CDQUSq0gmI8aF0xdBNf3m0W2tHDBhXLglyOl8Qp5f_PVBiHGUPUCHPqREpKMXMk9AoWMLUYbnCrCDWeR_FsMqf4RJm-1HiDi3S42chmqfEGVR_kHn9VItbfA
https://www.youtube.com/watch?v=TGhjMkytNDk&t=75s&ab_channel=PancevoRTV
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активности „Потрага за благом“ поделио је портал Lokalnevesti.rs.35 Такође, о њој су на РТВ 

Панчево, 27. јула, говориле Зорана Трипковић, Мајда Старчев и Ана Орловић.36 Почетком 

нове школске године у школама (али је то још увек крај школске године у Центру за 

таленте), ментор Конески је гостовао у програму РТВ Панчево. Говорио је о почетку нове 

школске године и предстојећим активностима у Центру, о оснивању Центра за таленте у 

Ковачици итд.37 О Октобарским сусретима 9. октобра извештавали су бројни медији.38 

Такође, и квиз „Панзнање“ је привукао велику пажњу јавности.39 Такође, доделе награда за 

најуспешније ученике Града Панчева, међу којима су се нашли многи полазници Групе за 

историју, добила је одређену медијску пажњу.40 Поред свега наведеног, портал „013 инфо“ 

објављивао је интервјуе са Стефаном Илићем и Зораном Трипковић, полазницима Групе, у 

оквиру рубрике „Талентована будућност Панчева“.41 У току 2021. године, у више наврата 

на Brainz телевизији емитована је емисија, настала 2019. године, из рубрике „Шампиони 

знања“, која у виду интервјуа представља нашег бившег полазника, садашњег предавача и 

ментора у Групи за историју, Илију Тепшића.42 

 

 

 

 

 

 
35 http://www.lokalnevesti.rs/2021/07/15/djaci-centra-za-talente-u-pancevu-ucestvovali-u-potrazi-za-

blagom/?fbclid=IwAR3CnXEnOTSAqdG0EpHoaWP6_UoxtVA7bxfkutANQAOVhJ3jl4k-xOQm3rU (16.7.2021) 
36 https://www.youtube.com/watch?v=1EnQ5diCXGs&ab_channel=PancevoRTV (12.8.2021) 
37 https://www.youtube.com/watch?v=7Xo-lvCKb8Y&ab_channel=PancevoRTV (29.12.2021) 
38 https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4545025/idvor-oktobarski-susreti-pupin.html (29.12.2021); 

https://www.selakovfondpupina.com/oktobarski-susreti-2021 (29.12.2021); 

https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1043546/idvor-slavi-svog-pupina-oktobarski-susreti-rodnom-mestu-naseg-

cuvenog-naucnika (29.12.2021); https://013info.rs/vesti/drustvo/u-subotu-oktobarski-susreti-u-idvoru-najboljima-

nagrade (29.12.2021) итд. 
39 https://rctpupin.edu.rs/index.php/kategorija-vesti/142-panznanje-kviz-o-poznavanju-pancevacke-kulture 

(29.12.2021); https://brainz.center/tim-matedo-pobednik-kviza-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje/ 

(29.12.2021); https://rtvpancevo.rs/2021/10/19/srednjoskolci-na-kvizu-o-poznavanju-pancevacke-kulture-

panznanje-22-i-23-oktobra/ (29.12.2021); https://zdravopancevo.rs/odrzan-kviz-panznanje-gimnazijalci-najbolje-

poznaju-kulturu-panceva/ (29.12.2021); http://www.lokalnevesti.rs/2021/10/22/ucenici-masinske-skole-pancevo-

nastupili-u-kvizu-panznanje/ (29.12.2021); http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/13705-u-pripremi-kviz-o-

poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje (29.12.2021); https://epancevo.rs/ucenici-masinske-skole-pancevo-

nastupili-u-kvizu-panznanje/ (29.12.2021); https://medicinskapancevo.edu.rs/sr/2021/11/12/ucesce-ucenika-u-kvizu-

panznanje/ (29.12.2021); https://vojvodinauzivo.rs/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/ 

(29.12.2021) итд. Такође, текстови о квизу објављени су и у листовима „Политика“ и „Панчевац“. 
40 https://www.youtube.com/watch?v=lf81pVT7ljk&ab_channel=PancevoRTV (29.12.2021); 

https://www.youtube.com/watch?v=lf81pVT7ljk&ab_channel=PancevoRTV (29.12.2021) итд. 
41 https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevac-stefan-ilic-je-talentovani-mladi-

istoricar?fbclid=IwAR1aHYPEOShrTlRMnZcBYvduN6La5J5QHt51XbgPfY9kue5SWFmnG1ZIhvA (29.12.2021);  

https://013info.rs/vesti/drustvo/talentovana-buducnost-panceva-mlada-istoricarka-zorana-

tripkovic?fbclid=IwAR0m_vkXuoNYztQYA0oumIHIgeAyMEMse-ye3TJmSi2Ch-3uNY4XcUuG_2s (29.12.2021).  
42 https://www.youtube.com/watch?v=m6tT-A4Uwyg&t=1s  

http://www.lokalnevesti.rs/2021/07/15/djaci-centra-za-talente-u-pancevu-ucestvovali-u-potrazi-za-blagom/?fbclid=IwAR3CnXEnOTSAqdG0EpHoaWP6_UoxtVA7bxfkutANQAOVhJ3jl4k-xOQm3rU
http://www.lokalnevesti.rs/2021/07/15/djaci-centra-za-talente-u-pancevu-ucestvovali-u-potrazi-za-blagom/?fbclid=IwAR3CnXEnOTSAqdG0EpHoaWP6_UoxtVA7bxfkutANQAOVhJ3jl4k-xOQm3rU
https://www.youtube.com/watch?v=1EnQ5diCXGs&ab_channel=PancevoRTV
https://www.youtube.com/watch?v=7Xo-lvCKb8Y&ab_channel=PancevoRTV
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4545025/idvor-oktobarski-susreti-pupin.html
https://www.selakovfondpupina.com/oktobarski-susreti-2021
https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1043546/idvor-slavi-svog-pupina-oktobarski-susreti-rodnom-mestu-naseg-cuvenog-naucnika
https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1043546/idvor-slavi-svog-pupina-oktobarski-susreti-rodnom-mestu-naseg-cuvenog-naucnika
https://013info.rs/vesti/drustvo/u-subotu-oktobarski-susreti-u-idvoru-najboljima-nagrade
https://013info.rs/vesti/drustvo/u-subotu-oktobarski-susreti-u-idvoru-najboljima-nagrade
https://rctpupin.edu.rs/index.php/kategorija-vesti/142-panznanje-kviz-o-poznavanju-pancevacke-kulture
https://brainz.center/tim-matedo-pobednik-kviza-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje/
https://rtvpancevo.rs/2021/10/19/srednjoskolci-na-kvizu-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje-22-i-23-oktobra/
https://rtvpancevo.rs/2021/10/19/srednjoskolci-na-kvizu-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje-22-i-23-oktobra/
https://zdravopancevo.rs/odrzan-kviz-panznanje-gimnazijalci-najbolje-poznaju-kulturu-panceva/
https://zdravopancevo.rs/odrzan-kviz-panznanje-gimnazijalci-najbolje-poznaju-kulturu-panceva/
http://www.lokalnevesti.rs/2021/10/22/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/
http://www.lokalnevesti.rs/2021/10/22/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/
http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/13705-u-pripremi-kviz-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje
http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/13705-u-pripremi-kviz-o-poznavanju-pancevacke-kulture-panznanje
https://epancevo.rs/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/
https://epancevo.rs/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/
https://medicinskapancevo.edu.rs/sr/2021/11/12/ucesce-ucenika-u-kvizu-panznanje/
https://medicinskapancevo.edu.rs/sr/2021/11/12/ucesce-ucenika-u-kvizu-panznanje/
https://vojvodinauzivo.rs/ucenici-masinske-skole-pancevo-nastupili-u-kvizu-panznanje/
https://www.youtube.com/watch?v=lf81pVT7ljk&ab_channel=PancevoRTV
https://www.youtube.com/watch?v=lf81pVT7ljk&ab_channel=PancevoRTV
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevac-stefan-ilic-je-talentovani-mladi-istoricar?fbclid=IwAR1aHYPEOShrTlRMnZcBYvduN6La5J5QHt51XbgPfY9kue5SWFmnG1ZIhvA
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevac-stefan-ilic-je-talentovani-mladi-istoricar?fbclid=IwAR1aHYPEOShrTlRMnZcBYvduN6La5J5QHt51XbgPfY9kue5SWFmnG1ZIhvA
https://013info.rs/vesti/drustvo/talentovana-buducnost-panceva-mlada-istoricarka-zorana-tripkovic?fbclid=IwAR0m_vkXuoNYztQYA0oumIHIgeAyMEMse-ye3TJmSi2Ch-3uNY4XcUuG_2s
https://013info.rs/vesti/drustvo/talentovana-buducnost-panceva-mlada-istoricarka-zorana-tripkovic?fbclid=IwAR0m_vkXuoNYztQYA0oumIHIgeAyMEMse-ye3TJmSi2Ch-3uNY4XcUuG_2s
https://www.youtube.com/watch?v=m6tT-A4Uwyg&t=1s
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Летопис Групе за историју (школска 2020/21. година): 

 

Август – октобар – припреме Групе за историју за школску 2020/21. годину.  

Август – септембар – неколико ученика Групе за историју је учествовало у конкурсу 

Народног музеја „Прошетај мојом улицом“.43  

23. септембар – ментор Групе за историју Конески одбранио мастер рад и потом уписао 

докторске студије историје на Филозофском факултету у Београду. 

10. октобар – у РЦТ „Михајло Пупин“ одржана обука за онлајн наставу у којој су 

учествовали ментори Ђорђевић и Конески. 

Октобар – ментор Конески учествовао активностима ОШ „Братсво-јединство“ у оквиру 

обележавању Дечије недеље.44 

24. октобар – гостујуће предавање др Драгомира Бонџића, научног саветника Института за 

савремену историју. 

Октобар – Позивање ученика да буду полазници Групе. Ове године, због ситуације у земљи, 

није одржано окупљање ученика, односно „упис“ у Центру пре почетка часова.  

7. новембар – први час за основношколце. 

21. новембар – први час за ученике средњих школа. 

30. децембар – изашао први број часописа Групе за историју Вајферт. 

Фебруар – први ниво Смотре истраживачких радова. 

10. март – предавање директора Центра за таленте др Драгољуба Цуцића у Градској 

библиотеци Панчево. 

13. март – полуфинале Смотре истраживачких радова. 

10. април – финале Смотре истраживачких радова. 

16. април – ментор Конески гостује на РТВ Панчево и говори о резултима полазника Групе 

на Смотри, као и о предстојећем Такмичењу у истраживачким радовима. 

28. априла – ментор Конески је присуствовао презентацији пројектне наставе ученика 

седмог разреда ОШ „Братство-јединство“.45 

8. мај – Покрајинско такмичење у истраживачким радовима у Панчеву. 

 
43 http://www.narodnimuzej.rs/ucenje-i-zabava/proshetaj-mojom-ulitsom/  
44 https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-nizom-aktivnosti-u-skoli-bratstvo-jedinstvo-obelezena-decja-

nedelja?fbclid=IwAR2knjNi8L06B03-_DocaLF3P6RcFV5tHWlFE9ZBdik3NBsQ9li5qjCjItY  
45 https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-moderni-hajduci-u-osnovnoj-skoli-bratstvo-

jedinstvo?fbclid=IwAR3JiBtaIq_IhuTWNDbti5mX0S2Vnd-yeas90vq4CgK7WokKcOg4XrrjkGc (12.8.2021) 

http://www.narodnimuzej.rs/ucenje-i-zabava/proshetaj-mojom-ulitsom/
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-nizom-aktivnosti-u-skoli-bratstvo-jedinstvo-obelezena-decja-nedelja?fbclid=IwAR2knjNi8L06B03-_DocaLF3P6RcFV5tHWlFE9ZBdik3NBsQ9li5qjCjItY
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-nizom-aktivnosti-u-skoli-bratstvo-jedinstvo-obelezena-decja-nedelja?fbclid=IwAR2knjNi8L06B03-_DocaLF3P6RcFV5tHWlFE9ZBdik3NBsQ9li5qjCjItY
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-moderni-hajduci-u-osnovnoj-skoli-bratstvo-jedinstvo?fbclid=IwAR3JiBtaIq_IhuTWNDbti5mX0S2Vnd-yeas90vq4CgK7WokKcOg4XrrjkGc
https://013info.rs/vesti/drustvo/pancevo-moderni-hajduci-u-osnovnoj-skoli-bratstvo-jedinstvo?fbclid=IwAR3JiBtaIq_IhuTWNDbti5mX0S2Vnd-yeas90vq4CgK7WokKcOg4XrrjkGc
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22. и 23. мај – ментор Конески одржао радионицу за полазнике јабучке сценске радионице 

– „Глумионица“, као и шетњу по Панчеву, односно „шетњу“ по панчевачкој прошлости. 

30. мај – Републичко такмичење у истраживачким радовима за ученике средњих школа у 

Панчеву. 

Јун – професор Ђорђевић саопштава своју одлуку о напуштању Центра. За новог ментора у 

Групи за историју одређен је досадашњи сарадник у настави Илија Тепшић, студент 

историје на Филозофском факултету у Београду. 

2. јун – ментор Конески и сарадник у настави Стефан Илић организовали су промоцију 

књиге Шимона А. Ђарматија Баба Анујка: Банатска вештица у Градској библиотеци 

Панчево.46 

11. јун – ментор Конески одржао гостујуће предавање у ОШ „Гоце Делчев“ ученицима 

четвртог разреда. 

15. јун – Инстаграм налог Центра почели да воде и уређују ментор Групе за историју 

Конески и менторка Групе за књижевност Вања Јекић. 

16. јун – гостујуће предавање др Косте Николића у Градској библиотеци Панчево. 

24. јун – екскурзија Групе за историју – Голубачка и Рамска тврђава, Лепенски вир, 

манастир Тумане, етно-еко комплекс „Капетан Мишин брег“. 

Јул – договорена сарадња између Групе за историју и наставнице историје у Ковачици и 

Црепаји Зузане Куталек. 

5. јул – направљена Вибер група за колектив Центра, иницијативом ментора Групе за 

историју Конеског и менторке Групе за књижевност Јекић. 

14. јул – одржана теренска активност „Потрага за благом“. 

18. јул – ментор Конески, заједно са менторком Јекић, одлази у посету научно-едукативном 

капму који у Идвору организује Центар за таленте. 

22. јул – ментор Конески и полазница Групе Зорана Трипковић настављају са истраживањем 

историјата Центра за таленте претражујући новине у Градској библиотеци. 

27. јула – полазнице Групе за историју Зорана Трипковић, Мајда Старчев и Ана Орловић 

гостовале су у Јутарњем програму РТВ Панчево. Између осталог, говориле су о „Потрази 

за благом“. 

21. септембра – ментор Конески је гостовао у програму РТВ Панчево. Говорио је о почетку 

нове школске године и предстојећим активностима у Центру, о оснивању Центра за таленте 

у Ковачици итд. 

 
46 https://www.laguna.rs/laguna-bukmarker-baba-anujka-u-gradskoj-biblioteci-pancevo-unos-18340.html 

(29.12.2021); https://www.biblioteka-pancevo.org.rs/promocija-knjige-baba-anujka-banatska-vestica/ (29.12.2021) 

https://www.laguna.rs/laguna-bukmarker-baba-anujka-u-gradskoj-biblioteci-pancevo-unos-18340.html
https://www.biblioteka-pancevo.org.rs/promocija-knjige-baba-anujka-banatska-vestica/
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9. октобар – На Октобарским сусретима су уручене награде полазницима Групе за историју 

Веселину Врачару и Теодори Ђорђевић, који су освојили прво место на Такмичењу у 

истраживачким радовима. Додели награда присуствовао је и ментор Конески. 

Септембар – октобар – ментор Групе за историју Конески и менторка Групе за књижевност 

Јекић објављивали су припремна питања за квиз „Панзнање“ на Инстаграм налогу Центра. 

22. октобра – ментор Групе за историју Конески и менторка Групе за књижевност Јекић у 

Свечаној сали Народног музеја Панчево организовали су квиз о познавању панчевачке 

културе – „Панзнање“. У организацији квиза им је помагао и, сада већ ментор у Групи за 

историју, Илија Тепшић. 

24. октобра – Конески и Јекић су организовали наградни излет до Вршца и Беле Цркве за 

прва три пласирана тима у квизу „Панзнање“. 

4. новембра – У Великој скупштинској сали додељене су награде Града Панчева. Награђени 

су и следећи полазници Група за историју: Стефан Илић, Веселин Врачар, Душан 

Младеновић, Теодора Ђорђевић, Зорана Трипковић, Добрица Банковић, Ана Орловић.  

5. новембра – Гост Јутарњег програма РТВ Панчево био је, уз Илију Серафимовића и 

полазник Групе за историју Стефан Илић. Између осталог, говорио је и о недавно добијеној 

награди од Града Панчева. 

11. новембра – Гост Јутарњег програма РТВ Панчево био је, поред Наталије Митић и 

полазник Групе за историју Душан Младеновић. Између осталог, говорио је и о недавно 

добијеној награди од Града Панчева. 

 

мср Никола Конески  
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Фотографије са теренске радионице „Потрага за благом“. 
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Екскурзија Групе за историју - Голубачка и Рамска тврђава, Лепенски вир, 

манастир Тумане, етно-еко комплекс „Капетан Мишин брег“. 
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Детаљи са предавања: 

др Драгомира Бонџића (горе лево), 

др Драгољуба Цуцића (горе десно), 

др Косте Николића (доле). 
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Детаљи са регионалног и републичког Такмичења у истраживачким радовима. 
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Атмосфера са квиза о познавању 

панчевачке културе „Панзнање“ и 

део награђених, победничких екипа 

(Матедо и Исидора Секулић). 
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Извештај о реализацији пројекта „'Панзнање' – квиз о познавању 

панчевачке културе“ 
 

 

„Панзнање“ – квиз о познавању панчевачке културе одржан је 22. октобра 2021. 

године у Свечаној сали панчевачког Народног музеја. Квиз је организовало Удружење МЦ 

„Карика уметност наука“, у сарадњи са Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“, 

Народним музејом и Градском библиотеком, а под покровитељством Града Панчева. 

Пројекат су реализовали мср Никола Конески (координатор пројекта), докторанд историје 

на Филозофском факултету у Београду, стипендиста на Институту за новију историју 

Србије, предавач и ментор у РЦТ „Михајло Пупин“, Панчево и мср Вања Јекић, 

докторанткиња на Филолошком факултету у Београду, професорка језика и књижевности, 

предавачица и менторка у РЦТ „Михајло Пупин“, Панчево. 

Организатори квиза су најпре осмислили и уредили питања за квиз. У том процесу 

консултовали су предаваче и менторе из панчевачког Центра за таленте (посебно менторке 

Групе за географију Биљану Крстин и Светлану Марчетић). Истовремено, преко мејлова су 

све средње школе на територији Панчева обавештене о одржавању квиза и замољене да 

позив организатора пренесу својим ученицима. У сарадњи са панчевачким Народним 

музејом су штампани промотивни плакати и флајери, који су потом подељени по свим 

средњим школама, али и по другим културним институцијама (Градска библиотека, 

Културни центар, Народни музеј, Центар за таленте итд). Ученици су позвани да учествују 

у квизу и преко друштвених мрежа. Тимови, односно ученици су се пријављивали на два 

начина: преко Гугл пријаве и преко мејла. До предвиђеног рока (11. октобра) пријавило се 

11 тимова. Пријављеним тимовима су потом послата упутства, савети и корисни линкови 

за припрему квиза. Током читавог септрембра и октобра одржана је припрема за квиз у виду 

постављања питања (потом и одговора) на Инстаграм страници Центра за таленте. У складу 

са бројем пријављених тимова, организатори су одлучили да се одрже три полуфиналне 

емисије. Одређене су три групе у које су, након селекције, распоређена претходно 

припремљена питања. Уследило је извлачење жреба. Оно је било преношено уживо, преко 

Инстаграм странице Центра за таленте. Непосредно после жреба, један тим је одустао од 

такмичења и остало је 10 тимова (пет из Гимназије „Урош Предић“, три из Машинске школе 

„Панчево“, један из Средње медицинске школе „Стевица Јовановић“ и један из Економско-

трговинске школе „Паја Маргановић“). Дакле, будући да је предвиђено да један тим чине 3 

ученика, за учешће у квизу се пријавило укупно 30 средњошколаца.  
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списак тимова – квиз „Паннање“ – 2021. године 

 

 

Назив тима Школа Разред Имена ученика 

„Вајферт“ Гимназија „Урош 

Предић“ 

2. 

3. 

3. 

Душан Младеновић 

Зорана Трипковић 

Стефан Илић 

„Летећи аутобус“ Машинска школа 

„Панчево“ 

 

2. 

Тамара Мијалков 

Милица Цветковић 

Анђела Ковачевић 

„Мехатроничари“ Машинска школа 

„Панчево 

 

2. 

Лазар Дрињак 

Кристина Лукјановић 

Матеја Лончар 

„Perpetuum mobile“ 

 

Машинска школа 

„Панчево 

 

2. 

Алекса Илић 

Драган Илић 

Милош Миликић 

„Сива маса“ 

(одустали) 

Гимназија „Урош 

Предић“ 

 

1. 

Наталија Митић 

Ивона Ратковић 

Александар Јешић 

„М на трећи“ Гимназија „Урош 

Предић“ 

 

3. 

Павле Миленовић 

Јана Мајкић 

Дамјан Минић 

„Паразит“ Гимназија „Урош 

Предић“ 

 

3. 

Ања Јелача 

Милица Станковић 

Јелена Керебић 

„Akatsuki“ Гимназија „Урош 

Предић“ 

 

3. 

Огњен Стојшић 

Александар Катић 

Стефан Илкић 

„Скупљачи перја“ Економско-

трговинска школа 

„Паја Маргановић“ 

 

2. 

Михајло Марковић 

Александар Стефановић 

Александар Станковић 

„Исидора Секулић“ Средња 

медицинска школа 

„Стевица 

Јовановић“ 

 

 

3. 

Ирена Прудеус 

Љубица Стојанов 

Ања Кнежевић 

„Матедо“ Гимназија „Урош 

Предић“, Панчево 

2. 

2. 

3. 

Теодора Ђорђевић 

Мајда Старчев 

Добрица Банковић 
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Као што је већ наведено, квиз је одржан у петак 22. октобра 2021. године. Најпре су 

одржане три полуфиналне емисије, а потом, након паузе, и финална емисија. У финалној 

емисији су учествовали победници полуфиналних емисија и један другопласирани тим који 

се сакупио највише бодова од свих осталих другопласираних тимова. Главни и одговорни 

чланови комисије били су организатори квиза Никола Конески и Вања Јекић. Члан комисије 

задужен за бодовну табелу, временско ограничење питања и остало био је Илија Тепшић, 

студент историје и предавач и ментор у Центру за таленте. Програм квиза су водиле мастер 

историчарке Кристина Којић, Тамара Косијер и Сара Јерковић. За фотографисање је био 

задужен Фотографски студио Николић. За снимање финалне емисије био је задужен Иван 

Ракиџић и његов тим Групе за филм и позориште Центра за таленте. Квиз је пратила 

публика. Сви учесници у квизу су замољени да позову само најближе пријатеље и родитеље. 

Приликом одржавања квиза вођено је рачуна о епидемиолошким мерама. Морамо написати 

да квиз није био довољно медијски испраћен. На самом квизу били су присутни новинарка 

„Панчевца“, новинар портала „013 инфо“ и дописница „Политике“, који су касније и 

написали текстове о квизу. Надамо се да су медији, након одржавања квиза, увидели свој 

пропуст и да га неће поновити у наредним годинама. 

Победио је тим „Матедо“, који су чинили ученици Гимназије: Мајда Старчев, Теодора 

Ђорђевић и Добрица Банковић. Друго место је заузео тим „Вајферт“, који су чинили 

ученици Гимназије: Зорана Трипковић, Стефан Илић и Душан Младеновић. Треће место је 

овојио тим „Исидора Секулић“, који су чиниле ученице Медицинске школе: Ирена 

Прудеус, Љубица Стојанов и Ања Кнежевић. Победницима квиза су истог дана свечано 

уручене књиге, часописи и дипломе. Свим учесницима у квизу и сарадницима у пројекту 

подељене су захвалнице.  

Три првопласирана тима у квизу („Матедо“, „Вајферт“ и „Исидора Секулић“) награђена 

су 24. октобра једнодневним излетом до Вршца и Беле Цркве. Ученике су водили 

организатори квиза Никола Конески и Вања Јекић. Посетили су Градски мизеј Вршац, 

„Апотеку на степеницама“, кућу у којој је живео и радио Јован Стерија Поповић, прошетали 

градом, ручали. Посетили су и Народни музеј у Белој Цркви, прошетали до оближњег 

узвишења (видиковац „Три крста“) и погледали цео градић.  

Одржавање квиза је прошло у најбољем реду. Бодовна табела (достављамо је у прилогу) 

показује да су организатори квиза на одговарајући начин одмерили тежину питања. На 

основу спроведене евалуације можемо закључити да су питања била врло интересантна и 

поучна, да је начин постављања питања био одговарајућ итд. Многи учесници у квизу су 

истакли да би желели учествовати у једном оваквом квизу и наредне године. Организатори 

су од својих колега добили препоруке да овакав квиз организују и за ученике основних 

школа. Са друге стране, будући да се ради о првом квизу ове врсте у Панчеву, организатори 

су и сами увидели простор за напредак и повећање квалитета квиза у наредној години.  
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ЕМИСИЈА НАЗИВ ТИМА БР. 

БОДОВА 
ПЛАСМАН 

Полуфинале 

I емисија 

„Матедо“  46 у финале 

„Мехатроничари“ 26  

„Паразит“ 20  

    

Полуфинале 

II емисија 

„Скупљачи перја“ 37 у финале 

„Летећи аутобус“ 34  

„Akatsuki „ 30  

    

Полуфинале 

III емисија 

„Вајферт“ 49 у финале 

„Исидора Секулић“ 41 у финале 

„Perpetuum mobile“ 37  

„М на трећи“ 35  

    

 

 ФИНАЛЕ 

„Матедо“ 32 1. место 

„Вајферт“ 30 2. место 

„Исидора Секулић“ 22 3. место 

„Скупљачи перја“ 20  
бодовна табела – квиз „Панзнање“ – 2021. године 

 

    

 

мср Никола Конески 

 

  

Напомена: у полуфиналним 

емисијама максималан број 

бодова био је 54, а у финалу 48.
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Наши ученици о нама 
 

 

 

  

„Сваки час у Групи за историју у Центру, којим 

се враћамо у прошлост, је занимљив, дугачији, 

необичан, поучан... Као такав, утиче на мене у 

прошлости, садашњости и будућности.“ 

 – Зорана 

„Наша група најбоља је, ту дилеме нема, 

Пуни смо занимљивих истраживачких тема. 

Ментори за нас ту су сваког трена, 

Зашто да се бринемо, кад нема проблема?“ 

– Душан 

 
„Ове године сам дошао у Групу за историју, 

атмосфера је од почетка одлична и веома радна. 

Задовољство је радити са менторима и члановима 

групе, сви имају доста различитих знања и идеја и 

увек су ту да помогну око свега.“ 

– Реља 

„Група за историју нам нуди нешто 

што не можемо одбити, а то је знање.“ 

– Александар 

„Затворим очи и размислим о томе где се 

налазим... Око мене је много паметних људи 

пуних добрих намера, разних иницијатива, 

радних навика, са истим циљем – схватање и 

разумевање своје околине... Отворим очи и 

видим да је то Група за историју.“ 

– Стефан 
„Група за историју и њени ментори приказали су 

нам лице историје које нисмо имали прилике да 

видимо у школама. Нема маморисања података 

и метода на које смо навикли, у центру пажње су 

размишљање и истраживање.“ 

– Сандра 
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АУТОРИ ТЕКСТОВА 
 

Никола Конески рођен је 1996. године у Панчеву. Студије историје 

на Филозофском факултету у Београду уписао је 2015. године. 

Дипломирао је 2019, а мастерирао 2020. године, одбранивши мастер 

рад Школовање у југозападном Банату од 1918. до 1929. године. 

Ментор му је био академик проф. др Љубодраг Димић. Тренутно је 

студент друге године докторских студија историје на Филозофском 

факултету у Београду и стипендиста Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и истраживач приправник на Институту за 

новију историју Србије. Од 2016. године је предавач и ментор у 

Групи за историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, 

Панчево. До сада је објавио шест радова у више часописа и зборника 

радова, одржао више јавних предавања, модерирао серијама 

предавања, организовао промоције књига, квиз о познавању 

панчевачке културе, мултидисциплинарни скуп итд.  

 

Илија Тепшић рођен је у Панчеву 18. јануара 2002. године. Тренутно 

је студент друге године историје на Филозофском факултету у 

Београду. Ради као предавач и ментор на Групи за историју у 

Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин“, Панчево. Аутор је 

научно-истраживачког рада Програми политичких странака у Србији 

у време владавине Милана Обреновића, који је освојио две државне и 

једну међународну награду 2019. године. Написао је и рад Градски 

биоскопи Панчево (1945-1950) у грађи Историјског архива у Панчеву, 

у ком је истражио до тада неистражен део историје Панчева. Новинар 

је портала 013 инфо и Youth Vibes. Уредник је часописа „Вајферт“. 

 

Стефан Илић је рођен 2004. године у Никшићу. Ученик је трећег 

разреда ИТ смера Гимназије „Урош Предић“, а завршио је 

Основну школу „Свети Сава“, као вуковац и ђак генерације. Има 

много интересовања, од којих преовлађују историја, 

информационе технологије и спорт. У Регионалном центру за 

таленте „Михајло Пупин“ члан је и сарадник у настави Групе за 

историју у којој је написао два научно-истраживачка рада: Спољна 

политика Николе Петровића Његоша и Гимназија „Урош 

Предић“ у Панчеву. 
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Душан Младеновић рођен је 2005. године. Редован је ученик 

Гимназије „Урош Предић“ у Панчеву. Пре него што је уписао 

Гимназију био је ученик Основне школе „Свети Сава“. У панчевачком 

Центру за таленте похађа Групу за историју и пише истраживачки рад 

о историји првог Нацистичког логора у Банату – Свилари, док је и 

аутор рада Историја Народне баште у Панчеву. Поред историје воли 

да тренира, пева и да се дружи. 

 

 

Зорана Трипковић рођена је 2004. године у Панчеву. Ишла је у Основну 

школу „Стевица Јовановић“. Тренутно похађа Гимназију „Урош 

Предић“. Историју је заволела случајно, помало и несвесно. У 

панчевачки Центар за таленте „Михајло Пупин“ иде од 2018. године. За 

све што је постигла на пољу историје и за све што ће икада постићи, она 

захваљује својим пријатељима и наставницима, јер су они били 

иницијатива која ју је убедила да покуша. 

 

 

Ана Орловић рођена је 2004. године у Панчеву.  Живи у Јабуци и тамо је 

завршила Основну школу ,,Гоце Делчев”, као ученик генерације. 

Тренутно је ученица природно-математичког смера Гимназије ,,Урош 

Предић” у Панчеву. Једно од главних интересовања јој је историја. 

Учествује на такмичењима из историје од петог разреда основне школе 

и постиже значајне резултате. Чланица је групе за историју Регионалног 

центра за таленте ,,Михајло Пупин” од 2018. године.  

 

 

Добрица Банковић рођен је 2004. године у Београду. Као ђак  

генерације завршио је Основну школу „Јован Јовановић Змај“,  а 

тренутно похађа Гимназију „Урош Предић“ у Панчеву. Поред 

историје интересује се за кошарку и музику. У Регионалном центру за 

таленте „Михајло Пупин“ је члан Групе за историју, а претходних 

година и Групе за енглески, у којој је написао три истраживачка рада. 
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Реља Јарковачки матурант је друштвеног смера Гимназије ,,Урош 

Предић” и вокално-инструменталног смера средње Музичке школе 

,,Јован Бандур”, у којој као главни инструмент свира тамбуру. У 

Музичкој школи постиже бројне резултате на међународним и 

републичким такмичењима као солиста на тамбури А-бас приму. 

Заинтересовање за историју показује још од основне школе, али се 

озбиљнијем раду посвећује тек ове године када је постао члан РЦТ 

,,Михајло Пупин”. Тренутно је посвећен истраживачком раду 

Политичке прилике у граду Панчеву у току Другог светског рата. 

 

 

 

Aлександар Јевтовић рођен је 2007. године у Панчеву. Похађа 8. разред 

Основне школе „Ђура Јакшић“. Од 2021. године члан је Групе за 

историју Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, Панчево, у 

којој пише први научно-истраживачки рад на тему Велика економска 

криза и Панчево. Поред историје, која му је главно интересовање, има и 

многа друга. 

 

 

 

Милица Дуждевић рођена је у Панчеву маја 1996. године. Тренутно 

је апсолвент филозофије на Филозофском факултету у Београду и 

студент прве године географије на Географском факултету. Поред 

студија, бави се фотографијом. Тренутно ради као community 

manager Делфи књижара. Организатор је паб квиза „Мислилац“. 

 

 

 

Наталија Цветковски рођена је у Панчеву 25. марта 2009. године. 

Ученица је седмог разреда Основне школе „Гоце Делчев“ у Јабуци. Од 

2021. године чланица је Групе за историју Регионалног центра за 

таленте „Михајло Пупин“, Панчево, а први пут пише и научно-

истраживачки рад са темом Досељавање Македонаца у Банат након 

Другог светског рата.  
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Број 2: објављен само у електронском издању 
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Никола Конески 

Илија Тепшић 
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Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“, Панчево 

 

 

Панчево 2021. 


