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КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Листа од педесет најбољих 
домаћих веб-сајтова
http://pcpress.rs/web-top-50-2013/

Часопис „PC Press“ објавио је 
листу од педесет најбољих домаћих 
веб-сајтова за 2013. годину. Жири 
је по абецедном реду класифико-
вао сајтове у десет категорија: 1. 
Вести и информације; 2. Сервиси; 
3. Е-маркет; 4. Наука и образовање; 
5. Друштво и хуманост; 6. Култура 
и уметност; 7. Породица и здравље; 
8. Спорт и (аван)туризам; 9. Забава 
и лајфстајл; 10. Блог и 11. Посебна 
признања.

Победницима су признања 
уручена на свечаном скупу одр-
жаном крајем јануара 2014. у сали 
Скупштине града Београда. При-
сутнима су се обратили Дејан Рис-
тановић, главни и одговорни уред-
ник часописа „PC Press“, Небојша 
Васиљевић, помоћник министра за 

спољну и унутрашњу трговину и 
телекомуникације, Данко Јевтовић, 
директор RNIDS-a, као и добитни-
ци признања. Покровитељ акције 
је Скупштина града Београда, а 
пријатељи избора су RNIDS и ком-
панија Мајкрософт. Детаљне ин-
формације о награђеним сајтовима 
можете пронаћи на датој локацији. 
У тексту који следи представићемо 
неке од награђених домаћих веб-
сајтова (iSerbia.rs, Elementarium.
cpn.rs, Ecоtopia.rs, zelenaucionica.
com и stranijezici.com).

iSerbia
http://www.iserbia.rs/

Циљ аутора портала iSerbia je 
да нас својим садржајима инфор-
мише, саветује и инспирише, али 
и да нас подсећа на важност кон-
тинуираног учења и усавршавања. 

Портал је намењен афирмацији 
младих стручњака, као и стварању 
и јачању веза са дијаспором.

Елементаријум ‒ 
Научно-популарни портал ЦПН
http://elementarium.cpn.rs/

Научно-популарни портал 
центра за промоцију науке, зах-
ваљујући квалитетним и занимљи-
вим садржајима из свих области 
науке, али и прегледном и квали-
тетном дизајну, добитник је спе-
цијалне награде за најбољи домен 
у Републици Србији и победник у 
категорији Наука и образовање, 
што га је уврстило на листу педе-
сет најбољих веб-локација. 

Стручне 
информације
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Ecotopia
http://www.ecotopia.rs/

Сајт Ecotopia поседује соли-
дан визуелни идентитет, функ-
ционалност, а пре свега квалитет-
не садржаје који су усмерени ка 
очувању животне средине. Фонд 
Ecotopia  формирале су подједна-
ко жеља и потреба оних поједи-
наца и компанија који су схвати-
ли да само удруженим напорима 
могу да приступе решавању рас-
тућих еколошких проблема у Ср-
бији. Мисија Фонда је да код што 
већег броја појединаца и институ-
ција у Србији развију свест о гло-
балним и локалним последицама 
загађивања планете, те да укажу на 
неопходност личног ангажовања 
како би се те последице предупре-
диле или смањиле. Акције Фон-
да имају за циљ: добровољну кон-
тролу и смањење различитих врста 
загађења и очување природне сре-
дине; доношење и унапређење еко-
лошког законодавства и локалних 
прописа и увођење технологија ал-
тернативне енергије, те ефикаснију 
употребу постојећих енергетских 
ресурса.

Музеј града Новог Сада
http://www.museumns.rs/

Музеј града Новог Сада је му-
зеј комплексног типа посвећен 
прикупљању, заштити, презента-

цији и интерпретацији вишеслој-
не и мултинационалне културне 
баштине са простора Новог Сада 
и подручја која му гравитирају. По-
штујући принципе модерне музео-
лошке праксе и пратећи савремене 
научне теденције, стручњаци Му-
зеја града Новог Сада стварају ус-
лове сигурне заштите културних 
артефаката, чијим презентовањем, 
као својеврсног медија, омогућа-
вају објективну интерпретацију 
чињеница. У складу са својом 
друштвеном одговорношћу, Музеј 
града Новог Сада своје програме 
осмишљава и реализује са тежњом 
да најширој јавности омогући да 
сагледа сегменте културног и исто-
ријског наслеђа и о томе створи ин-
дивидуална знања. Следећи овакав 
приступ, Музеј постаје место су-
срета различитих идеја, место ин-
теркултуралног дијалога и најраз-
личитијих доживљаја културе. На 
датој локацији можемо се упозна-
ти са његовим одељењима, публи-
кацијама и занимљивостима које 
ће нас мотивисати да га посетимо.

Апликација Little Professor
http://www.grebulon.com/little_
professor/

Андроид апликација Мали 
професор (енгл. Little Professor) на-
мењена је школарцима који први 
пут долазе у контакт са математи-

ком и рачунањем. Овај програм 
рађен је по узору на дидактичку 
играчку коју је на тржиште пла-
сирала компанија Тексас Инстру-
ментс. Програм поседује једноста-
ван кориснички интерфејс и није 
тежак за коришћење. 

Страни језици
http://www.stranijezici.com/

Сајт stranijezici.com спада у 
WEB TOP 50 за 2013. годину. Ово 
значајно признање, које се до-
дељује од 1997. године, жири је об-
разложио тиме што сајт предста-
вља својеврсну веб-ризницу језич-
ких занимљивости и савета о томе 
како научити страни језик. Жири је 
посебно издвојио категорије База 
знања и Блог због интересантног, 
али и врло корисног садржаја, сма-
трајући да је понуда Образовног 
центра EQUILIBRIO прегледно из-
ложена, па је општи утисак о сајту 
веома позитиван. Мисија центра 
EQUILIBRIO је да уз сарадњу са 
својим полазницима и друштве-
ном заједницом, уважавајући са-
времене трендове у друштву и об-
разовању, омогући сигурно, савре-
мено образовно окружење са мак-
сималним и ефективним учинком, 
које подржава интелектуални и со-
цијални развој разноликих учени-
ка и студената, подстичући их да 
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постану успешни ученици, незави-
сни мислиоци са проактивним ста-
вом и поштовани појединци. 

Музеј историје Југославије – МИЈ
http://mij.rs/

Музеј историје Југославије  је 
релевантна, актуелна, модерна 
и умрежена институција култу-
ре која се бави историјом ХХ века 
из перспективе историје Југосла-
вије. Основан је 1996. године уред-
бом Владе СР Југославије, којом 
је, поред осталог, утврђено да му 
се поверава на управљање и ко-
ришћење следећа имовина: Стари 
музеј, Кућа цвећа, Музеј 25. мај и 
објекат у Ботићевој бб., историј-
ско-документарни и уметнички 
материјал Музеја револуције и Ме-
моријалног центра. У оквиру са-
везних органа, МИЈ је, као самос-
тална савезна организација, био 
до априла 2003. године, када је На-
родна скупштина Републике Ср-
бије донела Одлуку о прихватању 
споразума држава чланица, којом 
је утврђено да МИЈ постаје орга-
низација државе Србије. У новем-
бру 2007. године, одлуком Владе 
Републике Србије, МИЈ је основан 
као установа у области културе са 

објектима Кућа цвећа и Стари му-
зеј на управљању и коришћењу и 
са правом коришћења изложбеног 
простора Музеј 25. мај (управљање 
Скупштине града Београда), укуп-
не површине од 5252,57 метара 
квадратних. У оквиру комплекса 
МИЈ налази се и парк површине 
3,20 хектара.

Центар за издаваштво 
Београдске отворене школе
http://www.bos.rs/izdavastvo/

Од свог оснивања, пре дваде-
сет година, Центар за издаваш-
тво прати све образовне проце-
се и пројекте Београдске отворене 
школе, приказујући читав спектар 
идеја, садржаја и програмских ак-
тивности на различитим медији-
ма (у књигама, зборницима, про-
спектусима, ридерима, на ЦД-ови-
ма итд.). Центар издаје радове сту-
дената Београдске отворене школе, 
предавача и сарадника. Штампање 
Зборника студентских радова јед-
на је од централних активнос-
ти. Скоро сва издања БОШ-а дос-
тупна су и у електронској и у штам-
паној верзији.

Апликација за уштеду времена 
на друштвеним мрежама
https://hootsuite.com/

Hootsuite је бесплатна веб-
апликација која омогућава ко-
риснику да има директан преглед 
и организацију својих профила 
на друштвеним мрежама као што 
су Фејсбук, Твитер или Линке-
дин. Осим наведеног, омогућено је 
и слање поруке у одређено време. 
Ову квалитетну веб-апликацију 
поседује преко осам милиона ко-
рисника.

Књига о Интернету
http://www.20thingsilearned.com/

Електронску књигу 20 ства-
ри које сам научио о претражи-
вачима и вебу сачинили су гугло-
ви инжењери. Аутори су на попу-
ларан начин покушали да објасне 
појмове као што су HTML и Cloud 
Computing. Да ли су у томе успели ‒ 
остаје на вама да процените.
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Зелена учионица
http://zelenaucionica.com/

Портал Зелена учионица и мо-
билна андроид апликација  са ис-
тим називом развијени су са циљем 
да ученицима обезбеде квалитет-
ну подршку. Циљ аутора портала 
је стимулисање ученика да време 
проведено за рачунаром или мо-
билним уређајем проводе квали-
тетно и да на забаван начин стек-
ну нова и прошире стечена знања. 
Портал Зелена учионица прогла-

шен је за један од педесет најбољих 
веб-сајтова у Србији и један од пет 
најбољих у категорији Наука и об-
разовање.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд


