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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
За набавку услуге израде сајта Економског факултета 

 

Потребно је урадити редизајн постојећег сајта Економског факултета 

http://www.eknfak.ni.ac.rs и оптимизовати га за све уређаје (мобилне телефоне, таблете, 

лаптопове и десктоп рачунаре). 

Предложено ЦМС решење мора да задовољи све постојеће функционалности на сајту: 

 пружање основних информација о факултету и настави - информације о факултету и 

настави јавно доступне за све студенте и професоре, као и за ширу народну масу која је 

заинтересована за њих.  Овде су укључене информације о самом факултету, студијама, 

научном раду, публикацијама,  алумнистима и информацијама од јавног значаја; 

 пружање информација о професорима  - информације које се односе на професоре су 

звање, катедра, кабинет, контакт телефон, консултације, е-маил адреса, кратка биографија и 

списак предмета које тај професор предаје.  Ове информације служе као помоћ студентима 

и професорима око комуникације и лакше сарадње. Неће се делити информације личног 

садржаја које могу бити злоупотребљене у неке друге сврхе које нису чисто информисање 

и вид лакшег налажења одређених контаката; 

 вести - пружају сталну информисаност садашњих као и будућих студената. Садржај вести  

се односи на студентске активности, основне студије, мастер студије, докторске студије, 

испитне рокове, упис на факултет, разне доступне стипендије као и остале временске 

рокове који су везани за актуелне активности на факултету; 

 галерија - треба да обухвата фотографије факултета са разних свечаности одржаних на 

факултету као што су доделе важних диплома, примање награда, дан факултета и слично; и 

да буде оптимизовано за претраживаче.  

Сајт факултета је идентичан на оба алфабета (постоји и у ћириличној и латиничној 

верзији), а постоји и на енглеском језику. Сајт мора да испуњава основне техничке 

стандарде приступачности: 

 визуелна презентација текста има минимални контраст у односу на позадину од 

4.5:1, 

 веб презентација се идентично приказује у најзаступљенијим browser-има (Firefox, 

Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari, Opera), 

 насловна страна презентација или прва која није intro страна пролази валидацију 

међународно признатим валидатором (http://validator.w3.org/unicorn), 

 постоји навигација кроз целу презентацију уз помоћ Tab тастера и визуелно је 

уочљива, 

 сва документа на веб презентацији која су понуђена за преузимање су у читљивом 

формату 

 не постоје скенирана документа у форми слике (jpg, mpeg и слично),  

 постоји функционалност скалабилног увећања презентације (увећање текста од 18 

тачака, као и пропорционално повећавање делова презентације). 
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