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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 2021. до 18. новембра 2022. године. 

Седиште  Удружења  је  у  Панчеву,  Месна  заједница  „Војловица“,  Улица  зеленог
рузмарина 23.

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. Удружењу су приступили: Марко Руфић, тада ученик Електротехничке школе
„Никола Тесла“ у Панчеву, а сада студент Академије техничко-уметничких струковних
студија Београд (одседк Висока школа електротехнике и рачунарства) и Урош Мажинг,
ученик Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Панчеву.

2. Пројекти

 Паметно Панчево

У марту 2022. године, је додат нови уређај  за мерење квалитета ваздуха у
граду који је постављен у просторијама Удружења СИНХРО (Генерала Петра
Арачића бр. 8, Панчево).

У периоду који обухвата овај извештај,  примећен је пораст броја позива ка
удружењу.  Сви  који  су  позвали  удружење  су  заправо  тражили  друге
организације  цивилног  друштва,  а  овај  телефон  су  пронашли  на  сајту
„Паметно Панчево“. У другој половини 2022. удружење је позвала и новинарка
К1  телевизије  која  је  циљано  звала  удружење како  бисмо  јој  помогли  око
потраге за контакт подацима појединих организација.

 Улице Панчева

Главни  фокус  на  овом  пројекту  у  посматраном  периоду  је  био  уређивање
„костура“  сајта  и  додавање  нових  функција  сајта.  Ова  активност  је  била
нарочито важна због тога што шаблон сајта омогућава развој нових локалних
пројеката у оквиру пројекта „Улице Србије“.

 Улицама Ковина

Са циљем да се прикупи фото-материјал за насељена места на територији
општине  Ковин,  удружењу  је  конкурисало  за  грант  код  организације
Викимедија Србије. Средства су одобрена, а планирани период реализације
активности је од априла до новембра 2022. године.

Циљ  пројекта  је  прикупљање  фото-материјала  и  постављање  истих  на
Викимедијину  оставу,  покретање  локалне  платформе  „Улице  Ковина“  и
додавање  фото-материјала  на  платформу  и  промоција  реализованих
активности у средњим школама у Ковину и Панчеву. Активности су скоро у



потпуности  реализоване  до 18.  новембра,  а  мањи део  активности ће бити
реализован до друге половине новембра или у првој недељи децембра.

 Улице Ковина

На основу шаблона који је формиран за пројекат „Улице Панчева“, у јуну 2022.
године  је  покренута  још  једна  локална  платформа  „Улице  Ковина“.  Ова
платформа покрива податке за насељена места која се налазе на територији
општине Ковин.

Платформа је  покренута у оквиру активности пројекта „Улицама Ковина“,  а
сама платформа је представљена ученицима Електротехничке школе „Никола
Тесла“ у Панчеву и Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ у
Ковину.

3. Активности и догађаји

 Постављање уређаја за мерење квалитета ваздуха

У  марту  2022.  године  је  постављен  нови  уређај  за  мерење  квалитета
ваздуха у сарадњи са удружењем СИНХРО. Тако је Панчево добило други
Климерко уређај  за  мерење квалитета ваздуха,  са  циљем да грађани у
сваком тренутку могу да погледају концентрацију PM10 и PM2.5 честица у
ваздуху у Панчеву. Резултати мерења се налазе на сајту пројекта „Паметно
Панчево“.

Уређаји су састављени према упутству које је  дато у пројекту Климерко
(https://klimerko.org),  пројекту који је  настао 2018.  године на београдском
хакатону Descon. 

 Отварање података о квалитету ваздуха на Порталу отворених 
података

Удружење  је  1.  јула  2022.  године  отворило  своје  податке  о  квалитету
ваздуха у Панчеву који су добијени са мерног уређаја које  је  удружење
поставило  прошле  године.  Циљ отварања  ових  података  је  да  омогући
свима  које  интересује  ова  тема  да  потпуно  бесплатно  и  за  било  које
потребе (под дозволом CC BY-SA 4.0) користи податке који су прикупљени. 

Подаци  се  налазе  на  републичком  Порталу  отворених  података
(https://data.gov.rs).

 Евидентирање удружења у регистар организација младих и за младе

С обзиром на то да је један део активности удружења усмерен ка младима
(од 15 до 30 година), удружење је поднело захтев за упис у Јединствену
евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју је

https://data.gov.rs/
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водило тадашње Министарство  омладине и  спорта Републике Србије  (у
међувремену  је  сектор  за  омладину  преузело  Министарство  туризма  и
омладине). Тада је удружење уписано у регистар као организација младих,
с обзиром на то да 80% чланова организације припада категорији младих. 

 Промена адресе седишта удружења

Због  ажурирања  адресног  регистра,  удружење  је  званично  променило
адресу  седишта  удружења  у  септембру  2022.  године.  Стара  адреса  је
Јоакима Вујића 2Ц, а нова је Зеленог рузмарина 23.

 Истраживање у Градској библиотеци Панчево

У септембру 2022. године чланови Никола и Марко су посетили Градску
библиотеку  Панчево  и  истраживали  су  Службене  листове  општина
Панчево,  Ковачица,  Ковин  и  Опово.  Циљ  овог  истраживања  је  био
проналажење промена назива улица и тргова за општине Ковин и Панчево
које су евидентиране на платформама Улице Панчева и Улице Ковина.

 Европска недељна кодирања

Удружење је  15. октобра 2022. године реализовало радионицу „Python  и
програмирање“ у оквиру обележавања Европске недеље кодирања, а уз
подршку  иницијативе  Meet  and  Code.  У  овој  једнодневној  радионици  је
учествовало  11  ученика  из  Електротехничке  школе  „Никола  Тесла“  и
Гимназије  „Урош  Предић“  из  Панчева,  а  на  радионици  су  полазници
научили како да повежу проста електрична кола помоћу протоборд плоче, а
касније су та кола програмирали у програмском језику Пајтон. Предавачи
на овом догађају су били наши планови Урош и Марко.

 Иницијатива за званично именовање Пролаза Срђана Алексића у 
Панчеву

Удружење  је  21.  октобра  2021.  године  предало  предлог  за  званично
именовање  Пролаза  Срђана  Алексића  у  Панчеву.  Овај  пролаз  повезује
улице  Сокаче  и  Генерала  Петра  Арачића  и  налази  се  између  зграде
Градске управе града Панчева и зграде у Улици Генерала Петра Арачића
бр. 3. 

У новембру 2010. године на згради Градске управе постављена је спомен-
плоча у част трагично преминулом Срђану Алексићу из Требиња. Медији су
тада  пренели  да  је  и  поменути  пролаз  именован  у  Пролаз  Срђана
Алексића,  међутим  у  Службеном  листу  града  Панчева  таква  одлука  не
постоји.  На  згради  Градске  управе  су  постављене  и  табле  са  називом
пролаза, тако да су многе Панчевке и Панчевци за 12 година запамтили
пролаз по овом називу.

Због  ових  чињеница,  удружење  је  предало  предлог  о  именовању  овог



пролаза. Такође, удружење је потврдило да још увек није стигао одговор за
претходне две иницијативе које се односе на именовање Малог пролаза
(који  повезује  Улицу  Димитрија  Туцовића  и  реку  Тамиш  у  Панчеву)  и
постављање  споменика  Ђорђу  Вајферту  на  Тргу  Ђорђа  Вајферта  у
Панчеву. 

 Фокус групе у Синхро хабу

Са циљем да се утврде циљеци будућег стратешког документа за младе у
Панчеву,  у  октобру  2022.  године  одржано  је  неколико  фокус  група.
Удружење је као организација младих учествовало на фокус групама које
су обрађивале следеће теме:

1. Информисање младих и информисање о младима
2. Образовање, запошљавање и развој знања и вештина младих
3. Млади у процесу доношења одлука, волонтеризам и активно учешће

младих у друштву
4. Мобилност младих
5. Слободно време, култура и рекреација младих

 Pančevolution
У Панчеву је у периоду од 28. до 30. октобра одржан догађај Pančevolution
у организацији Удружења „Синхро хаб“. На овом тродневном догађају су
представљене идеје Панчевки и Панчеваца о побољшању мобилности у
граду.  Члан удружења Никола се  пријавио и представио идеју  за  развој
мапе на којој би била обележена сва паркинг места у Панчеву. Формиран је
тим  B-lock  који поред Николе чине и Исидора Мајкић, Инес Марјановић и
Анђела Бјелош, идеја је унапређена и представљена жирију који је одлучио
да је то најбоља идеја на догађају.

Планирано је да се крене са реализацијом идеје у децембру 2022. године,
а Удружење „Пансеј“ ће бити сарадник на овом пројекту.

 Промоција резултата пројекта „Улицама Ковина“

Једна  од  активности  пројекта „Улицама  Ковина“  је  представљање
резултата пројекта у две средње школе, у Панчеву и Ковину.

Прво  представљање  пројекта  је  одржано  2.  новембра  2022.  године  у
Електротехничкој  школи  „Никола  Тесла“  у  Панчеву.  Резултати  су
представљени  ученицима  прве  године  (смер  електротехничар
информационих технологија) на часу историје код наставнице Ике Бончић
Думитру.

Друго  представљање  пројекта  је  одржано  9.  новембра  2022.  године  у
Гимназији  и  средњој  стручној  школи  „Бранко  Радичевић“  у  Ковину.
Резултати  су  представљени  ученицима  треће  и  четврте  године  општег



смера у гимназији на часовима код наставника Бојане Шурбатовић и Живке
Чернох.

4. Финансирање

Почетком  2022.  године,  удружење  је  добило  средства  од  организације  Викимедија
Србије на конкурсу за мале грантове. Износ од 17.150,00  RSD  уплаћено је на рачун
удружења и новац је скроро у потпуности потрошен за потребе реализације пројекта
„Улицама Ковина“ (део средстава ће бити потрошен до краја 2022. године). 

У  другој  половини  2022.  године,  удружење  је  добило  донацију  у  оквиру  европске
иницијативе Meet and Code, а у склопу програма TechSoup Balkans. Донатор, фондација
„Мозаик“ из Босне и Херцеговине, уплатио је на рачун удружеањ износ од 300 EUR, а
сва  средства  су  скоро  у  потпуност  потрошена  на  реализацију  радионице  у
Електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Панчеву (део средстава ће бити потрошен до
краја 2022. године).

Други извор финансирања удружења су годишње чланарине.


