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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 2020. до 18. новембра 2021. 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
3 члана. На 2. редовној седници Скупштине, удружење су напустили чланови Маја Пујин
и Марин Гилезан, а недуго затим и Никола Конески. Сви су били сагласни да је увек
отворена могућност за сарадњу између удружења и некадашњих чланова, али у
другачијем формату.
2.

Пројекти


Паметно Панчево

У новембру 2020. године, на сајту пројекта „Паметно Панчево“ додат је нови
индикатор који се односи на транспарентност невладиних организација чије је
седиште на територији града Панчева. Податке о невладиним организацијама
је отворила Агенција за привредне регистре и они су доступни на републичком
Порталу отворених података.
Свако удружење из сета података је анализирано и оцењено на основу
индикатора транспарентности које је саставило удружење по угледу на сличне
пројекте реализоване у Србији (за оцењивање је коришћена скала од 1 до 10).
У октобру 2021. године је направљена ревизија индикатора и уведена је
другачија скала оцењивања (од 1 до 100). Закључак је да од 652 удружења тек
84 имају званичан веб-сајт, а од тога само за 4 организације се може рећи да
су делимично транспарентне.
Поред овог индикатора, на сајту су додати индикатори: дигизализација
непокретних добара, отворени подаци, јавни превоз и квалитет ваздуха.


Улице Панчева

Удружење је наставило са радом на унапређењу првог пројекта „Улице
Панчева“. У току 2021. године је измењен „костур“ сајта и омогућено је
превођење сајта на неограниченом броју језика. Садржај сајта је у потпуности
доступан на српском и српскохрватском језику, а делимично и на енглеском.
Удружење је 4. августа 2021. године на састанку Ротари клуба „Михајло Пупин“
из Панчева представило пројекат „Улице Панчева“ свим присутним члановима
и гостима састанка (Драгољуб Цуцић и Угљеша Кузманов).
За промоцију пројекта су активно коришћени профили на друштвеним
мрежама Facebook и Instagram.



Улице Србије

Пројекат „Улице Србије“ има за циљ да промовише идеју о развоју локалне
платформе по угледу на платформу Улице Панчева. Жеља удружења је да
свака општина/град развије ову јединствену платформу у овкиру које ће бити
прикупљани подаци о историји општине/града.
У фебруару 2021. године одржана је онлајн промоцију пројекта на којем су
представљени циљеви овог пројекта.
3.

Активности и догађаји


Промоција резултата анкете о познавању локалне историје
Анкетирање средњошколаца о познавању историје Панчева је спроведено
2020. године, а последња етапа пројекта је промоција резултата на
друштвеним мрежама. У периоду од септембра до децембра 2020. године
објављивани су резултати на званичним страницама удружења на Фејсбуку
и Инстаграму.



Постављање уређаја за мерење квалитета ваздуха
Крајем јануара 2021. године, удружење је у оквиру пројекта „Паметно
Панчево“ поставило 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. Планирано је да се поставе још два уређаја у
току године, међутим због техничких проблема са уређајима активност још
увек није спроведена.
Уређаји су састављени према упутству које је дато у пројекту Климерко
(https://klimerko.org), пројекту који је настао 2018. године на београдском
хакатону Descon.



Акција израде бесплатних сајтова за удружења
У оквиру пројекта „Паметно Панчево“, удружење је у марту расписало јавни
позив за бесплатну израду веб-сајтова за НВО са седиштем на територији
града Панчева. Одржана је онлајн промоција акције и представљене су
предности поседовања веб-сајта са аспекта транспарентности удружења.
Због изненадних околности акција није спроведена до краја и планира се
њен наставак до краја 2021. године.



Иницијатива за подизање споменика Ђорђу Вајферту у Панчеву
Удружење је 26. марта 2021. године предало иницијативу за подизање
споменика Ђорђу Вајферту у Панчеву. Подстакнути чињеницом да све

грађевине које су у вези са ликом и делом Ђорђа Вајферта нестају услед
немара, времена и модернизације града, предлажемо да се Град у име
свих Панчевки и Панчеваца на адекватан начин одужи свом суграђанину,
подизањем споменика. Ову вест су пренели локални и национални
штампани и електронски медији.
Званичан одговор од надлежних није стигао, али се у медијима појавила
вест да ће на предлог града Панчева и Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву бити подигнут споменик Ђорђу Вајферту.


Акција прикупљања фотографија „Графити и мурали“
Удружење је 17. јула 2021. године у оквиру пројекта „Улице Панчева“
покренуло акцију прикупљања фотографија „Графити и мурали“. Циљ
акције је да прикупи и сачува фотографија занимљивих мурала и графита
који су настали на територији града Панчева. У дигитални фото-албум су
додате 102 фотографије од 11 особа.



Додавање непокретних културних добара на OpenStreetMap
У оквиру акције додавања података на OpenStreetMap о непокретним
културним добрима на територији Републике Србије, члан удружења
Никола Ђорђевић је 1. августа 2021. године додао и изменио непокретна
културна добра на територији града Панчева. OpenStreetMap је светски
пројекат чији је циљ стварање дигиталне мапе света која је доступна свима
и коју свако може да уређује.



Отварање података о зградама на Порталу отворених података
Поводом 3. рођендана пројекта „Улице Панчева“, удружење је 13.
септембра 2021. године отворило своје податке о постојећим и порушеним
зградама на територији града Панчева. 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 у оквиру пројекта „Улице Панчева“.
Удружење „Пансеј“ је једина организација у Панчеву која се бави
прикупљањем података о зграда, међутим у појединим ситуацијама оно
није наведено као извор информација. Позитиван пример је прилог у
емисији „Ово је Србија“ на Радио-телевизији Србије од 3. августа 2021.
године, где су цитирани подаци о броју порушених зграда на територији
Панчева и где је наглашено да је Удружење прикупило податке.
Подаци се налазе на републичком Порталу
(https://data.gov.rs) и ажурирају се једном месечно.



Пројекат OpenHistoricalMap

отворених

података

Отварањем података о зградама у Панчеву, појавиле су многобројне
могућности примене ових података. Први потенцијал је пронађен у пројекту
OpenHistoricalMap чији је циљ развој историјске мапе света која би била
доступна свима (по угледу на OpenStreetMap). На сајту поменутог пројекта
су уцртане све панчевачке улице и њихови стари називи од 1891. године до
данас, као и зграде чији су подаци отворени 13. септембра.


Европска недељна кодирања
Удружење је 16. и 17. октобра 2021. године реализовало онлајн радионицу
„Први Вордпрес сајт“ у оквиру обележавања Европске недеље кодирања. У
овој дводневној радионици је учествовало 8 од 17 пријављених полазника
из Панчева и Београда, а на радионици су представљени сви кораци
развоја сајта - од потребних предуслова за објављивање сајта до израде
сајта коришћењем најпопуларнијег CMS-а на свету.



Ажурирање сајта удружења
Од оснивања, удружење има званичан веб-сајт на којем се могу пронаћи
све информације у вези са радом организације. Након 3 године,
председник је одлучио да сајт буде ажуриран и да се за развој новог сајта
употребни Вордпрес, тренутно најкоришћенији CMS (енг. Control
Management System) на свету. Ажурирање је извршено у новембру 2021.
године.

4.

Финансирање

У посматраном периоду, главни извори финансирања удружења су биле годишње
чланарине и донације.

