
Преппруке за унапређеое приступашнпсти за све 
у дигиталном фпрмату

Аудип-визуелни и интерактивни садржаји 

1. Сви аудип-визуелни садржаји треба да буду дпступни
и пспбама кпје не виде или не чују.
• За пспбе са пщтећеоем слуха пптребнп је титлпвати
или урадити транскрипт нарације у видеп-материјалу у 
щтампани текст. Пптребнп је пписати друге звушне садржаје 
(амбијентални звукпви, музика) кпји се ппјављују у видеу. 
• За пспбе са пщтећеоем вида пптребнп је наративнп пписати визуелне
елементе важне за видеп-презентацију (прпстпр, пспбе, активнпст). 
2. Треба пбезбедити текстуални транскрипт
нарације и свих звучних елемената. 
• Најбпље је титлпвати све аудип-визуелне садржаје. Титлпви мпгу
бити наснимљени – без мпгућнпсти искљушиваоа. Тада се називају 
Open Captions (OC), а када се мпгу укљушивати и искљушивати 
са екрана, пп пптреби, називају се Closed Captions (CC). Велика 
ппгпднпст инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије је мпгућнпст 
превпђеоа и титлпваоа на вище језика. Аутпматскп титлпваое или 
превпђеое, кпје је дпступнп на ппјединим интернет ппрталима, јпщ 
увек не пбезбеђује нивп преппзнаваоа гпвпра кпји би пмпгућип и 
ппуздан и ташан транскрипт текста са елементима интерпункције. 
• Да би пспбе са пщтећеоем слуха имале пуну инфпрмацију, требалп би
пписати друге звукпве и музику кпја се шује у некпм аудип-визуелнпм делу 
(навпђеоем врсте и извпра звука и аутпра и назива музишкпг дела). 
• За музишке садржаје треба пмпгућити ппјашаваое и кпнтрплу звука, јер
такп пспбе са пщтећеоем слуха мпгу да ппјашају звук, укпликп је тп нашин 
на кпји слущају музику. 
Наппмена: Укпликп аудип-визуелни садржаји не кпристе музишку 
ппдлпгу, тп треба написати, какп би пспбе са пщтећеоем 
слуха знале да не прппущтају неку инфпрмацију. 

3. Аудип-визуелни садржаји и рачунарски прпграми/
апликације у већини садрже и слике и текст. Слике на екрану 
треба да буду пписане наративнп у аудип-фпрмату. 
4. Аудип-ппис визуелнпг садржаја за пспбе са пштећеоем вида најбпље је



убацити тпкпм паузе у музичкпј или звучнпј пратои аудип-визуелнпг дела. 
Овај ппис се мпже реализпвати и кап сампстална целина на веб-сајту. 
5. Гпвпрне технплпгије пмпгућавају читаое текста наглас
или преппзнаваое инструкција задатих гласпм. 
• Гпвпрне технплпгије су упбишајене на енглескпм језику и
интегрисане су у нпве пперативне системе, кап и у ппједине 
спфтверске пакете и апликације. Гпвпрну технплпгију на српскпм 
језику развилп је предузеће Алфанум из Нпвпг Сада. 

Вище п приступашним интерактивним садржајима: 
https://www.slideshare.net/kwahlbin/presentations 
https://webdesign.tutsplus.com/articles/accessibility-basicsdesigning- for-
visual-impairment--cms-27634  

Приступашан веб-сајт 

Приступашнпст интернета за све кприснике је иницијатива кпја 
ппстпји пткакп је крајем прпщлпг века пвај вид инфпрмисаоа 
и кпмуникације ппстап дпступан већем брпју људи. 

Слабпвиди кприсници: 
• Мпгућнпст прпмене бпје текста и ппзадине
• Мпгућнпст прпмене велишине и типа слпва
• Мпгућнпст ппвећаоа садржаја екрана ппмпћу „лупе”
• Мпгућнпст ппвећаоа велишине и бпје курспра
Слепи кприсници: 
• Мпгућнпст гпвпрнпг ищшитаваоа текстуалних садржаја на екрану
• Текстуални (аудип) ппис свих визуелнп/графишких и видеп-садржаја
• Мпгућнпст навигације гпвпрпм (преппзнаваое гпвпра)
Кприсници са пштећеоем слуха: 
• Мпгућнпст укљушиваоа титлпва у видеп-садржајима
• Садржаји кпји су презентпвани ппмпћу знакпвнпг језика
Кприсници кпји кпристе алтернативне уређаје уместп татстатуре и миша: 
• Мпгућнпст кприщћеоа виртуелне тастатуре на екрану
• Мпгућнпст кприщћеоа нумеришке тастатуре, чпјстика, свишева и

http://www.tooteko.com/


друге асистивне технплпгије за навигацију 
• Мпгућнпст ппдещаваоа брзине унпса текста и кретаоа курспра
• Мпгућнпст укљушиваоа ппције предиктивнпг текста за бржи унпс
Кприсници са интелектуалним тешкпћама: 
• Мпгућнпст кприщћеоа алтернативне и аугментативне кпмуникације
на интернету 
Сви кприсници: 
• Онлајн спфтвери за прпверу правпписа и граматике

Стандарде приступашнпсти за веб развија прганизација World 
Wide Web Consortium (W3C) а прекп платфпрме Web Accessibility 
Initiative (WAI) је пва иницијатива уз детаљна ппјащоеоа 
стандарда дпступна свима на адреси: https://www.w3.org/ 
WAI/ или кап сажетак: http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/3015 
00_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p0.zip или на 
страници: https://wave.webaim.org/




