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1. Опште информације 

 
Удружење „Пансеј“ је основано 19. новембра 2018. године. Овај извештај се односи на 
резултате Удружења у периоду од 19. новембра 2018. до 18. новембра 2019. године.  
 
Седиште Удружења је у Панчеву, Месна заједница „Војловица“, Улица Јоакима Вујића 
2Ц. 
 
Удружење су званично основала 3 физичка лица (Никола Ђорђевић, Маја Пујин и 
Никола Конески), а на последњи дан на који се овај извештај односи, удружење је 
имало 5 чланова. Ниједна особа није напустила Удружење. 
 
2. Пројекти 

 

• Улица Панчева 

 
Први званични пројекат Удружења је пројекат „Улице Панчева“. Овај пројекат 
је настао као индивидуални пројекат оснивача Удружења у септембру 2018. 
године, са циљем да на једном месту прикаже старе називе улица и тргова у 
Панчеву. Удружење постаје званични носилац пројекта од дана оснивања и у 
периоду од годину дана пројекат прераста првобитну идеју. Сајт Улице 
Панчева је постао платформа на којој је могуће пронаћи: старе назива улица и 
тргова Панчева и још 4 насеља, фотографије и разгледнице Панчева и 
осталих насељених места на територији града, поређење старих и нових 
фотографија, мапе, приче у вези са Панчевом итд. Сајт улицепанчева.срб је 
на ДИДС конференцији (у организацији Регистра националних интернет 
домена Србије) препознат као један од оних који су направили значајан 
напредак на ћириличком домену.  
 
Општи циљ пројекта је промоција локалне историје путем Интернета. 
Специфични циљеви пројекта су:  прикупљање, обрада и представљање 
података који су јавно доступни свим истраживачима, мотивисање ученика 
основних и средњих школа да уче о историји свог места, мотивисање 
суграђана да учествују у бележењу тренутних догађаја путем конкурса за 
фотографије, промоција заштите ауторских права на Интернету. 
 
За промоцију пројекта су направљени профили на друштвеним мрежама 
Facebook и Instagram.  
 
У плану је да унапређење платформе (са фокусом на део сајта намењен 
администраторима), превођење сајта и промоција пројекта. 

 

• Анкетирање средњошколаца о историји Панчева 
 

Удружење је у периоду од марта до јуна 2019. године анкетирало преко 900 
ученика панчевачких средњих школа, са циљем да сагледа тренутну ситуацију 
у вези са познавањем локалне историје међу средњошколцима. У овој 
активности су биле укључене све државне средње школе на територији града 
осим Музичке школе „Јован Бандур“ (школа је преузела анкете, међутим 



анкетирање није спроведено)  и Балетске школе „Димитрије Парлић“. Анкета 
садржи 13 питања у вези са историјом града (личности, важни догађаји, 
објекти) и 3 питања отвореног типа у којем су испитаници могли да напишу да 
ли су заинтересовани да уче о историји града, шта их асоцира на Панчево и 
да ли су до сада нешто учили/читали о историји Панчева и околних места. 
Резултати анкетирања биће објављени у Гласнику музеја Баната у јануару 
2020. године.  

 

• Виртуелне изложбе 
 

Развој нових технологија омогућио је стварање виртуелних изложби које би 
биле доступне свим заинетресованим грађанима који поседују паметни 
телефон или рачунар, без обзира на тренутну физичку локацију. Са циљем да 
је 

 
3. Активности и догађаји 

 

• Акција прикупљања фотографија „Бело Панчево“ 

• Промоција Удружења – општина 

• Дан безбеднијег Интернета 

 
Дан безбеднијег Интернета (Safer Internet Day) обележен је 5. фебруара 2019. 
године широм света. Удружење је тим поводом организовало предавање за 
ученика 5. разреда Основне школе „Мирослав Антић — Мика“ у Панчеву на 
тему безбедности на Интернету. Чланови су разговарали са младим 
суграђанима о коришћењу друштвених мрежа, сајбер насиљу, а сви ученици 
су научили како да направе јаку лозинку и на тај начин постану безбеднији на 
Интернету. 

 

• Измена Статута Панчева – мађарски језик у службеној употреби 

   

У априлу 2019. године, Скупштина града Панчева усвојила је Одлуку о 
изменама и допунама Статута града у којој се званично укида мађарски језик 
као службени на територији катастарске општине Војловица (Панчево). У 
насељу Војловица, које је до шездесетих година било самостално насеље, 
мађарски језик је одувек био у службеној употреби. Удружење је тим поводом 
објавило текст о свим изменама статута, међу којима је и спорна одлука о 
укидању мађарског језика као службеног. Уследила је реакција суграђана и 
надлежних, па су крајем маја надлежни изјавили да ће мађарски ипак остати у 
службеној употреби. Мађарски је званично враћен крајем јула 2019. године 
усвајањем Одлуке о измени Статута града Панчева. 

 

• Акција прикупљања фотографија „Карневал“ 
   

У сарадњи са Удружењем „Пријатељи Панчева“ из Панчева, удружење је 
покренуло акцију прикупљања старих фотографија које су настале за време 
одржавања карневала. 

 



• Промоција Удружења – Карневал 
   

Удружење је 22. јуна 2019. године први пут учествовало на Интернационалном 
карневалу у Панчеву, у организацији Удружења „Пријатељи Панчева“. Ово је 
први догађај на којем су чланови удружења били у прилици да представе своје 
досадашње резултате и будуће пројекте. 
 

• Промоција Удружења – Међународни дан младих 
 

Удружење је 12. августа 2019. године учествовало у обележавању 
Међународног дана младих, у организацији Канцеларије за младе града 
Панчева. Тема овог догађаја је била „Трансформација образовања“, а чланови 
удружења су свим посетиоцима представили актуелне пројекте, међу којима 
су пројекти Виртуелне изложбе и секција Проширена стварност у оквиру 
пројекта Улице Панчева. Ова два пројекта су посебно важна у трансформацији 
образовања с обзиром на то да се у реализацији пројекта користе нове 
информационе технологије. 
 

• Светски дан туризма 
 

Међународни дан туризма се у свету обележава 27. септембра 2019. године, а 
удружење је организовало догађај поводом овог дана 28. септембра. Како се у 
2019. години обележавало 110 година од подизања панчевачких светионика на 
ушћу Тамиша у Дунав, удружење је одлучило да организује догађај „110. 
рођендан светионика“. У оквиру овог догађаја, чланови удружења су заједно 
са заинтересованим грађанима Панчева и околних места прошетали до ових 
споменика културе и све присутне упознали са делом историје Панчева. 
Догађај је организован у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у 
Панчеву. 

 

• Акција прикупљања фотографија „110. рођендан светионика“ 

 

На сајту и друштвеним мрежама је објављена вест о прикупљању 
фотографија на којима се виде панчевачки светионици. Циљ покретања ове 
акције је укључивање суграђана у стварање прве виртуелне изложбе „110. 
рођендан светионика“ којом би се обележило 110 година од подизања важних 
и јединствених симбола града. Планирано је да изложба буде отворена у 
децембру 2019. године.  
 

4. Финансирање 

 
Удружење је конкурисало на један конкурс који је расписао град Панчево, међутим 
средства за реализацију пројекта нису одобрена. Све активности у овом периоду су 
реализоване волонтерски. 


