
Отворени подаци
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Отворени подаци 
• Отворени подаци су јавно доступни подаци (јавно 

на интернету), којима може свако да приступи и 
да их користи без надокнаде, чак и да их даље 
објављује. http://data.stat.gov.rs/

• Пример: https://bit.ly/2UfpJ8u 
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Отворени подаци

• Јавно објављени подаци се најчешће дају 
на коришћење без икакве накнаде, али 
онај ко их користи може наплаћивати нпр. 
инсталацију веб или телефонске апликације инсталацију веб или телефонске апликације 
која користи отворене податке или 
резултате истраживања на основу података 
за неког приватног клијента. 
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Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности 

• Повереника који се стара да свим грађанима буду доступне 
информације од јавног значаја и да се примењују прописи о 
заштита података о личности
https://www.poverenik.rs/sr/ 

• Водич за ученике средњих школа „Имаш право да знаш“ • Водич за ученике средњих школа „Имаш право да знаш“ 
https://www.pravodaznas.rs 

• Видео запис „Колико коштају наши подаци о личности“ 
https://bit.ly/2GTUdtD 
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Портали отворених података 

• Портал отворених података Европске уније 
(вишејезичан) https://bit.ly/2tKHwcg 

• Портал отворених података САД (енг) 
https://www.data.gov/ 

• Портал отворених података Националне • Портал отворених података Националне 
свемирске агенције САД НАСА (енг.) 
https://go.nasa.gov/2NEk1e8 

• Републички завод за статистику Србије 
http://data.stat.gov.rs

• Портал отворених података Републике Србије 
https://data.gov.rs
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Визуaлизација отворених података 

• Визуализација података помаже човеку да 
разуме податке који су представљени 
сликом 

• Сликовни прикази резултата обраде • Сликовни прикази резултата обраде 
података могу бити у облику „питице“ или 
„крофне“, линије у X-Y систему, стубаца, 
„дрвета“, мапе и др. 

“What is Data Visualization?“ 
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Инфографик 
• Инфографик је комбинација слике и текста који у форми 

„сликовнице“ преноси информацију гледаоцу, као причу 
која својим дизајном и текстом треба да га заинтересује. 

• За приказ обрађених сетова података људима који нису 
експерти за ту област

• Инфографик може бити у форми постера, бенера за веб 
(једне JPG слике или анимиране GIF слике нпр.), видеа или (једне JPG слике или анимиране GIF слике нпр.), видеа или 
неког другог облика за приказ покретних и непокретних 
слика са текстом. 

• Примери:
– Инфографик о сиромаштву у Србији 
– Инфографик и коришћењу платних картица у Србији
– Инфорграфик о навикама у исхрани грађана Србије
– Инфографик о минималним зарадама у Србији и другим земљама
– Инфографик о породичним фирмама у Србији 7
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Пројекат
• Учествујте у наградном такмичењу ученика за најбољи 

инфографик у оквиру Пројекта ,,Oтворени подаци –
отворене могућности”.

• Ученици раде у паровима тј. тим чине 2 ученика. 
• Партнери за рад не морају да буду сличних талената 

(ученик који има добро знање о дизајну не мора да има 
таленат за осмишљавање текста за причу, и обратно).таленат за осмишљавање текста за причу, и обратно).

• Алати:
– Microsoft PowerPoint / Excel
– https://rawgraphs.io/
– https://www.datawrapper.de/
– https://www.canva.com/
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Пројекат
• На инфографику мора да буде јасно назначен изор 

отворених података као и други извори података 
уколико се користе за израду инфографика

• Инфографик може бити у форми постера (било које 
величине) који је у форматима jpg, tiff или png, у величине) који је у форматима jpg, tiff или png, у 
видео облику не дужем од 90 секунди (docx, odt или 
PDF).

• Квалитетна допуна подразумева дубље 
истраживање теме и дораду порука и допуну и 
дораду самог инфографика.
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Организација такмичења
• Такмичење организује Центар за образовне технологије 

Западни Балкан као део активности пројекта „Отворено 
образовање у Србији“ подржан од стране пројекта 
“Отворени подаци–отворене могућности” који у 
Републици Србији спроводе Програм Уједињених нација 
за развој и Канцеларија за информационе технологије и за развој и Канцеларија за информационе технологије и 
електронску управу, уз подршку Светске банке и Фонда за 
добру управу Уједињеног краљевства. 

• Такмичење такође подржавају Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије и 
компанија Oracle. 

• Право учешћа имају тимови из средњих школа. Тим чине 2 
ученика из исте школе и наставник или стручни сарадник 
као ментор тима. 
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Оцењивање инфографика

1. Јасноћа и ефектност поруке инфографика (за 
циљну групу којој је намењен)

2. Дизајн инфографика 
3. Ефектност примене резултата обраде отворених 3. Ефектност примене резултата обраде отворених 

података као аргумента који подупире поруку 
инфографика

4. Сложеност обраде отворених података
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Додатни извори

• Блог Истока Павловића: Како направити 
добар инфографик (срп.) 
https://bit.ly/2H89nLi 

• Introduction to Information Design Visualizing • Introduction to Information Design Visualizing 
Information for Advocacy (енг.) 
https://backspace.com/infodesign.pdf 
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