
 

Dizajn cjelokupnog mrežnog sjedišta eLektire (https://lektire.skole.hr/) u 
WordPress CMS-u 
 
Predmet nabave uključuje izradu i provedbu: 
 

1. Vizualnog dizajna cjelokupnog mrežnog sjedišta eLektire prema tehničkoj 
specifikaciji zahtjeva i zadanom modelu stranica (Wireframe), što uključuje: 

• 3 predloška grafičkog dizajna naslovnice  

• grafički dizajn svih vrsta stranica i svih elemenata stranica prema 
odabranom predlošku naslovnice od strane CARNET-a i implementaciju 
u WordPress CMS. 
 

2. Funkcionalnog mrežnog sjedišta eLektire izrađenog u WordPress CMS-u 
 što minimalno uključuje: 

• korištenje zadnje stabilne verzije WordPress CMS-a 

• temeljem vizualnog dizajna, izradu WordPress teme (child teme) 
temeljene na visual builder-u (na primjer Divi builder) 

• mogućnost uređivanja elemenata stranice i mogućnost dodavanja novih 
stranica 

• elemente stranice potrebno je izraditi kao Library objekte teme 
[https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/divi-library/] 

• za sve funkcionalnosti koje nisu pokrivene standardnim modulima bit će 
potrebno izraditi modul ili predložiti WordPress dodatak (plugin) 

• mogućnost prijave korisnika kroz AAI@EduHr (SAML/Oauth2) i eLektire 
korisničkim računom 

• responzivni layout (desktop, tablet i mobile) 

• osiguravanje sigurnosti mrežnog sjedišta pri izradi te ispravke 
pronađenih sigurnosnih ranjivosti od strane CARNET CERT-a 

• implementaciju elemenata mrežne pristupačnosti za osobe s 
invaliditetom prema CARNET-ovom Prijedlogu standarda za 
osiguravanje mrežne pristupačnosti 
(https://www.carnet.hr/pristupacnost/).  

 
3. Migracije cjelokupnog sadržaja s postojećeg mrežnog sjedišta, što uključuje: 

 

• sadržaj sa statičnih mrežnih stranica (650 mrežnih stranica) 

• postavljanje 400 djela u pdf, EPUB i Braillovom digitalnom formatu na 
stranice djela (primjer stranica https://lektire.skole.hr/djela/antoine-de-
saint-exupery/mali-princ) 

• ručnu migraciju djela u web formatu (400 djela što uključuje 12 000 
mrežnih stranica - ogledni primjer jednog djela u web formatu je dostupan 
na poveznici https://lektire.skole.hr/djela/homer/ilijada) 

• ručnu migraciju 30 literarnih kvizova koji čine sastavni dio djela u web 
formatu (ogledni primjer jednog literarnog kviza dostupan je na poveznici 
http://lektire.skole.hr/mali-princ-literarni-kviz)  

• migraciju 63 zvučne knjige 
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Vrijeme potrebno za izradu mrežnog sjedišta uključuje i sigurnosno testiranje i 
testiranje pristupačnosti koje provodi CARNET te ispravke od strane izvođača. 

Trajanje izrade i provedbe predmeta nabave je  6 mjeseci ili 12 mjeseci od dana 
potpisivanja ugovora. U skladu s tim u prilogu ove Obavijesti CARNET prilaže dvije 
verzije troškovnika za ispunjavanje u .xlsx formatu. Od zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se očekuje da ispuni priložene troškovnike. Prilikom ispunjavanja troškovnika, 
u svrhu ovog istraživanja tržišta, potrebno je uvažiti zahtjeve za izradu dizajna 
cjelokupnog mrežnog sjedišta eLektire (https://lektire.skole.hr/) u WordPress CMS-u 
navedene u ovoj obavijesti. 

Napomena: Zainteresirani gospodarski subjekti sadržajima na portalu eLektire mogu 
pristupiti nakon što se na poveznici https://lektire.skole.hr/user/login prijave korisničkim 
računom eLektire. Otvaranje korisničkog računa eLektire je besplatno i dostupno je na 
https://lektire.skole.hr/user/register. 
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