
4.1  ОСНОВЕ ЈЕЗИКА 

HTML (HyperText Markup Language) представља језик за означавање хипертекста, који је сачињен 

је од скупа ознака (на енглеском tags) за разлику од других језика који се састоје од команди и 

инструкција. Посматрајући овај језик у ужем смислу, може се рећи да је он састављен од обичног 

текста који подлеже примени одговарајућих правила, који читач web-a (на енглеском web browser) 

може да очита и примени.  

HTML ознаке не зависе од тога да ли се користе мала или велика слова (на енглеском not case 

sensitive), почињу знаком < (мање), а завршавају се ознаком > (веће) и односе се на садржај који 

следи иза кода <TAG> док се не затвори TAG са истим именом иза кога стоји коса црта </TAG> 

(крајњи таг). 

Пример једноставног кода је приказан са: 

<p>Prikaz jednostavne recenice</p>. 

Парови појединачних улазних и излазних ознака називају се елементима. 

Документ почиње ознаком <!DOCTYPE html> и мора се завршити ознаком </html>. Између ових 

ознака се умеће глава (на енглеском head) и тело документа (на енглеском body). 

  

Слика 4.1: Приказ једноставног документа 

Једноставан html документ је представљен следећим кодом: 

Листинг 4.1 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Naslov dokumenta</title> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html>.  



Главна два дела документа су:  

 HEAD - заглавље (оно почиње ознаком <head> и завршава се ознаком </head>). Ознаке као и 

текст овог дела се не приказују директно на страници. Оно садржи наслов TITLE који почиње 

ознаком <title> а завршава се ознаком </title>. Кодни распоред знакова документа се 

дефинише ознаком <meta>. За дефинисање осталих информација постоји неколико ознака  

<meta>, као што су: 

<head> 

<meta charset=”utf-8”> 

<meta name=”description” content=”Ovo je primer HTML5 jezika”> 

<meta name=”keywords” content=”HTML, CSS, JavaScript”> 

</head>. 

У оквиру овог дела користи се и атрибут link, који има атрибуте rel и href , при чему rel даје везу 

између документа и датотеке, док атрибут href показује путању датотеке која ће се користити и 

која је у вези са параметром rel.  

 BODY- тело (почетна ознак <body> a завршна ознака </body>). Овај део је видљив у читачу 

web-a и садржи листе, параграфе и остале елементе.  

 LINK- улога овог елемента који се смешта у заглавље документа је да се користе стилови 

спољне CSS датотеке, иконице спољних елемената као и скриптови. За повезивање датотеке са 

стиловима користе се само два атрибута rel и ref. Везу између документа и датотеке која се 

уноси се остварује преко атрибута rel, што у доњем примеру показује читачу Web- а да је 

потребно користити датотеку са стиловима korstilovi.css, као што је дато са: 

<head> 

<meta charset=”utf-8”> 

<meta name=”description” content=”Ovo je primer HTML5 jezika”> 

<meta name=”keywords” content=”HTML, CSS, JavaScript”> 

< link rel =”stylesheet” ref =” korstilovi.css”> 

</head>.  

У HTML5 верзији документа у горњем делу се налази заглавље или (header), у који се смешта 

наслов, поднаслов, логотип, и опис Web стране. Испод заглавља смешта се трака за навигацију где 

се поставља списак веза за кретање по локацији и менији. Елемент за навигацију <nav> се налази 

између ознака <body>јер он представља део новог поглавља и обично садржи главни мени или 

блок за навигацију. 

Ненумерисана листа почиње са отвореним знаком <ul> (скраћеница од неуређене листе) а свака 

ставка на листи је окружена знаком <li> (li се односи на ставку у неуређеној листи). 

Након овога следи најважнији део документа који је подељен на бочни стубац где се обично 

поставља списак веза ка битним информацијама и део са главним информацијама који може бити 

подељен на више блокова или стубаца применом елемента <section>.  

Уобичајени распоред елемената документа подразумева да је бочни стубац поред области за 

главне информације, и садржи податке који нису јако битни али који су везани за главне 

информације. Овај елемент описује дате информације а не и положај у структури, и налази се или 



унутар главног садржаја или унутар елемента <section>. Елемент <blockquote>објашњава 

цитирани део текста који се цитира из другог дела документа. За груписање наслова,  и осталих 

поднаслова који користе остале H ознаке користи се ознака <hgroup>. На дну документа обично 

се уносе информације о компанији, аутору, општа правила и одредбе као и услови коришћења и 

овај део представља подножје документа. 

Базични делови документа су представљени доњим листингом. 

Листинг 4.2 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

        <title>Ovo je naslov dokumenta</title> 

</head> 

<body> 

        <header> 

                <hgroup> 

<h1>Glavni naslov dokumenta</h1> 

               <h2>Pomocni naslov dokumenta</h2> 

</hgroup> 

        </ header > 

        <nav> 

                <p>Prvi unos podataka<br /> 

                Autor Marko Jankovic<br /> 

                Napisao u decembru 2015 

                </p> 

                <p> 

                Prva uneta recenica u blog! 

                </p> 

<ul> 

        <li>List stavka br. 1</li> 

        <li>List stavka br. 2</li> 

        <li>List stavka br. 3</li> 

</ul> 

<ol> 

        <li>Numerisana stavka br. 1</li> 

        <li>Numerisana stavka br. 2</li> 

        <li>Numerisana stavka br. 3</li> 

</ol> 

</nav> 

<section> 

</section> 

<aside> 



 <blockquote>Citat iz clanka 1</blockquote> 

 <blockquote>Citat iz clanka 2</blockquote> 

 <blockquote>Citat iz clanka 3</blockquote> 

</aside> 

 <footer> 

Informacije o autoru 

</footer> 

</body> 

</html> 

Неуређена листа се означава са <ul> (скраћеница за неуређену листу или на енглеском unordered 

list) и свака ставка на листи почиње знаком <li> (li означава ставку листе): 

<ul> 

        <li>Stavka liste broj 1</li> 

        <li>Stavka liste broj 2</li> 

        <li>Stavka liste broj 3</li> 

</ul>. 

Ова HTML ознака ће резултирати у неуређеној листи која би овако изгледала: 

 stavka liste broj 1 

 stavka liste broj 2 

 stavka liste broj 3. 

Изглед попуњених кругова се може променити коришћењем каскадних стилова (Cascade Style 

Sheeds). 

За разлику од неуређене листе уређена листа има следећи облик: 

1. numerisana stavka liste broj 1 

2. numerisana stavka liste broj 2 

3. numerisana stavka liste broj 3. 

Уместо знака <ul>, користи се ознака <ol> (скраћеница за уређену листу или на енглеском 

ordered list), као што је представљено доле са: 

<ol> 

        <li> numerisana stavka liste broj 1</li> 

        <li> numerisana stavka liste broj 2</li> 

        <li> numerisana stavka liste broj 3</li> 

</ol>. 

Чести елементи која се користе у HTML- у као и у новој верзији HTML5 језика су: 

 елемент <i> се користи за коси текст, а сада у HTML5 верзији се такође користи као 

алтернативни текст, као страна реч, технички израз или слично; 



 елемент <b> који се користио за подебљани текст, у HTML5 верзији се исто тако користи за 

кључне речи у документу као што су имена производа; 

 елемент <em> се користио да би дао специјалну важност делу текста, а сада се користи за 

речи и реченице које се другачије изговарају; 

 елемент <small> се употребљавао за исписивање било ког текста умањеним фонтом, а у 

HTML5 верзији се користи за исписивање ситним словима појединих одредби у уговорима, 

одрицање од одговорности и слично; 

 елемент <cite> обухвата назив неког рада, књиге, песме или филма; 

 елемент <address> представља стари структуирани елемент и користи се за добијање 

информација о контактима; 

 елемент <strong> је за давање тексту изузетну важност. 

Важне информације на web локацијама су подељене према сличности особина, а то је могуће 

постићи коришћењем елемента <article>, који групише информације које не морају бити из 

новинског чланка, а које су повезане без обзира на природу информација, као што је представљено 

листингом 4.3. 

Листинг 4.3 

<article> 

<header> 

        <h1>Vrste teniskih podloga</h1> 

        <p class=”bypod”>od teniskog eksperta</p>  

</header> 

<section> 

        <h2>Tri najvaznije vrste podloga</h2> 

        <p>Zemljani tereni.</p> 

        <p>Tvrda podloga.</p> 

<p>Travnata podloga.</p> 

</section> 

<blockquote> 

        Wimbldon predstavlja hram tenisa i jedan je od najprestiznijih dogadjaja u godini. <br /> 

</blockquote> 

<section>… </section> 

</article> 

Битна ознака у декларисању садржаја документа представља ознака <figure> захваљујући којој се 

могу препознати садржаји који су делови информација али и самосталне целине као што су видео 

садржаји, слике, видео записи и друго. 

Пример употребе свих ових елемената је дат у доњем листингу. 

Листинг 4.4 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 



<head> 

<meta charset="utf-8" /> 

<meta name="description" content="primer svih prikazanih elemenata" /> 

<meta name="keywords" content="Tenis, tereni" /> 

<title>Teniski tereni</title> 

</head> 

<body> 

<header> 

<h1>Glavni naslov dokumenta</h1> 

</header> 

<nav> 

<ul> 

<li>Home</li> 

<li>O teniskim terenima</li> 

<li>Fotografije</li> 

<li>Video snimci</li> 

<li>Kontakti</li> 

</ul> 

</nav> 

<section> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>Naslov prvog teniskog posta</h1> 

<h2>Naslov podnaslova</h2> 

<p> Poslato 8.1.2016 </p> 

</hgroup>     

 </header> 

Ovo je tekst prvog posta. 

 <figure> 

<img src= "http://www.bravacasa.rs/wp-content/uploads/2013/10/Teniski-

teren.jpg"> 

        <figcaption> 



      Ovo je slika prvog posta 

        </figcaption> 

 </figure> 

<footer> 

<p>Komentar 1</p> 

</footer> 

</article> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>Naslov drugog teniskog posta</h1> 

<h2>Naslov drugog podnaslova</h2> 

           <p> Poslato 8.1.2016 </p> 

</hgroup>  

</header> 

Ovo je tekst drugog posta. 

<footer> 

<p>Komentar 2</p> 

</footer> 

</article> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>Naslov treceg teniskog posta</h1> 

         <h2>Naslov treceg podnaslova</h2> 

             <p> Poslato 8.1.2016 </p> 

</hgroup>  

</header> 

Ovo je tekst treceg posta. 

<footer> 

<p>Komentar 3</p> 

</footer> 



</article> 

</section> 

<aside> 

 <blockquote>Citat iz clanka 1</blockquote> 

 <blockquote>Citat iz clanka 2</blockquote> 

 <blockquote>Citat iz clanka 3</blockquote> 

</aside> 

 <footer> 

Informacije o autoru 

</footer> 

</body> 

</html> 



Неуређена листа почиње знаком <ul>. Свака ставка листе почиње знаком <li>, и биће означена 

симболом метка (мали црни кругови), као што је показано у доњем примеру: 

Листинг 4.5 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h2>Primer neuredjene liste</h2> 

<ul> 

  <li>Burek</li> 

  <li>Kifla</li> 

  <li>Djevrek</li> 

  <li>Pereca</li> 

</ul>   

</body> 

</html>. 

Стил атрибута се може додати неуређеној листи да би дефинисао стил маркера, као што је дато са: 

Стил Опис 

list-style-type:disc Ставка листе ће бити означена симболом метка (текући) 

list-style-type:circle Ставка листе ће бити означена кругом 

list-style-type:square Ставка листе ће бити означена квадратом 

list-style-type:none Ставка листе неће бити маркирана. 

Стил ставке листе у случају када је изабран квадрат, представљен је у даљем тексту. 

Листинг 4.6 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h2>Primer neuredjene liste</h2> 

<ul style="list-style-type:square"> 

  <li>Burek</li> 

  <li>Kifla</li> 



  <li>Djevrek</li> 

  <li>Pereca</li> 

</ul>   

</body> 

</html> 

Уређена листа почиње знаком <ol>. Свака ставка листе почиње знаком <li>, и означена је 

бројевима, као што је представљено у листингу 4.7: 

Листинг 4.7 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h2>Uredjena lista</h2> 

<ol> 

  <li>Burek</li> 

  <li>Kifla</li> 

  <li>Djevrek</li> 

  <li>Pereca</li> 

</ol>   

</body> 

</html> 

Тип маркера се може дефинисати на доле приказани начин: 

Тип Опис 

type="1" Ставке у листи ће бити означене бројевима 

type="A" Ставке у листи ће бити означене великим словима 

type="a" Ставке у листи ће бити означене малим словима 

type="I" Ставке у листи ће бити означене великим римским бројевима 

type="i" Ставке у листи ће бити означене малим римским бројевима. 

Пример означавања ставки листе великим римским бројевима приказан је у доњем листингу. 

Листинг 4.7 

<!DOCTYPE html> 



<html> 

<body> 

<h2>Uredjena lista</h2> 

<ol type=”I”> 

  <li>Burek</li> 

  <li>Kifla</li> 

  <li>Djevrek</li> 

  <li>Pereca</li> 

</ol>   

</body> 

</html> 

HTML такође подржава описну листу. 

Описна листа представља листу ставки, са описом сваке ставке. 

Знак <dl> дефинише описну листу, знак <dt> дефинише саму ставку, а знак <dd> објашњава 

ставку, као што је доле приказано: 

Листинг 4.8 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h2>Opisna lista</h2> 

<dl> 

  <dt>Leonardo Davinci</dt> 

  <dd>- slikar renesanse</dd> 

  <dt>Ezen Delakroa</dt> 

  <dd>- slikar impresionizma</dd> 

</dl> 

</body> 

</html>  

HTML листа може бити тако стилизована да листа буде приказана хоризонтално, као што је 

показано доњим листингом. 

Листинг 4.9 

<!DOCTYPE html> 

<html> 



<head> 

<style> 

ul#primen li { 

    display:inline; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Prikaz liste</h2> 

<ul id="primen"> 

  <li>File</li> 

  <li>Edit</li> 

  <li>Save</li> 

  <li>Print</li> 

</ul>   

</body> 

</html> 

Применом додатних стилских ефеката добија се листинг који је доле приказан. 

Листинг 4.10 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

ul#primmeni { 

    padding: 0; 

} 

ul# primmeni li { 

    display: inline; 

} 

ul# primmeni li a { 

    background-color: red; 

    color: black; 



    padding: 12px 16px; 

    text-decoration: none; 

    border-radius: 6px 6px 0 0; 

} 

ul#primmenu li a:hover { 

    background-color: cyan; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Prikaz horizontalne liste</h2> 

<ul id="primmeni"> 

  <li><a href="zemljanitereni.htm">Zemljani tereni</a></li> 

  <li><a href="travnatitereni.htm">Travnati tereni</a></li> 

  <li><a href="kolorset.htm">Kolor set podloga</a></li> 

  <li><a href="beton.htm">Betonski tereni</a></li> 

</ul>   

</body> 

</html> 



4.2  АТРИБУТИ, ПАСУСИ, СТИЛОВИ И ЛИНКОВИ 

HTML линкови су дефинисани знаком <a>. Адреса линка је одређена href атрибутом, као што је 

дато са: 

<a href="http://www.visokatehnicka.edu.rs">Visoka tehnicka skola</a. 

Као атрибути приликом приказивања неке слике користи се име датотеке извора (src),  величина 

слике (width и height), као и алтернативно име које поближе објашњава слику, што је приказано 

следећим кодом: 

<img src="Skola.jpg" alt="Slika Visoke tehnicke skole" width="168" height="182">.  

Пасус дефинише HTML <p> елемент, док HTML <br> елемент дефинише прекид линије, као што 

је приказано доњим кодом: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p>Ovo je<br>pa<br>sus sa prekidom linije</p> 

</body> 

</html>. 

HTML <pre> елемент дефинише унапред форматирани текст. 

Текст унутар <pre> елемента се приказује са фиксном ширином фонта (обично Courier), и 

задржава иста растојања као и прекид линија. 

Подешавање стила HTML елемента, се извршава атрибутом style коришћењем следеће синтаксе: 

style="property:value;", док background-color својство дефинише боју HTML елемента, а color 

одређује боју текста која се примењује на HTML документ. 

Коментари се могу додати у HTML изворни код коришћењем следеће синтаксе, <!-- Komentar -->, 

што је представљено следећим кодом:  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<!—Ovo je komentar --> 

<p>Ovo je pasus.</p> 

<!—Komentari se ne prikazuju u Browser-u --> 

</body> 

</html>. 

Боје се могу подесити коришћењем имена као што је представљено доњим примером: 

 Листинг 4.11 

<!DOCTYPE html> 



<html> 

<body> 

<h2 style="background-color:green"> 

Boja pozadine je podesena na zelenu. 

</h2> 

<h2 style="background-color: yellow "> 

Boja pozadine je podesena na zutu. 

</h2> 

<h2 style="background-color:red"> 

Boja pozadine je podesena na crvenu. 

</h2> 

<h2 style="background-color:orange;color:white"> 

Boja pozadine je podesena na narandzastu. 

</h2> 

<h2 style="background-color:blue"> 

Boja pozadine je podesena na plavu. 

</h2> 

</body> 

</html>. 

Стилови се могу додати HTML елементима на три начина: 

 унутар линија – коришћењем атрибута stylе у HTML елементима; 

 унутрашње - коришћењем <style> елемента у HTML <head> деловима; 

 спољашње – коришћењем једне или више спољашњих CSS датотека. 

Унутрашње стилизовање се користи за примену јединственог стила код појединачног HTML 

елемента. Унутрашњи стил користи атрибут style. 

У доњем примеру текст унутар пасуса  <p> ће бити представљен зеленом бојом. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p  style="color:green;">Ovaj tekst je oznacen zelenom bojom</p> 

</body> 



</html> 

Унутрашње стилизовање се користи за дефинисање стила који се примењује на једној HTML 

страни. 

Интерни стил је дефинисан унутар дела <head> HTML стране, унутар елемента <style> а пример 

је дат у доњем тексту: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body { 

 text-align: center; 

 background-color: silver; 

 } 

h2   {color: red;} 

p    {color: green;} 

#centralnideo 

{ 

display: block; 

width: 500px; 

margin: 60px auto; 

padding: 20px; 

border: 2px solid #3FF; 

background: #09C;    

} 

#title 

{ 

font: bold 28px Segoe, "Segoe UI", "DejaVu Sans", "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif; 

} 

</style> 

<title> Prikaz stilova</title> 

</head> 

<body> 



<header id="centralnideo"> 

<span id= "title"> Raznovrsni stilovi</span> 

</header> 

<h2>Sporedni naslov</h2> 

<p>Pasus.</p> 

</body> 

</html> 

Спољашњи стил се користи за дефинисање стила за већи број страна. Коришћењем екстерног 

стила може се променити изглед читавог сајта променом само једне датотеке. За коришћење 

спољашњег каскадног стила потребно је додати линк у одељку <head> HTML странe, као што је 

представљено доњим листинзима, који позива стил који је дефинисан у посебној датотеци: 
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Датотека Stilovi.html 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<link rel="stylesheet" href="stilovi.css"> 

<title>Naslov dokumenta</title> 

</head> 

<body> 

<header id="centralnideo"> 

<span id= "title"> Raznovrsni stilovi</span> 

</header> 

<h2>Sporedni naslov</h2> 

<p>Pasus.</p> 

</body> 

</html> 

Datoteka Stilovi.css 

body { 

 text-align: center; 

 background-color: silver; 

 } 



h2   {color: red;} 

p    {color: green;} 

#centralnideo 

{ 

display: block; 

width: 500px; 

margin: 60px auto; 

padding: 20px; 

border: 2px solid #3FF; 

background: #09C;    

} 

#title 

{ 

font: bold 28px Segoe, "Segoe UI", "DejaVu Sans", "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif; 

} 

CSS color својство дефинише боју која ће се користити за HTML елемент. 

CSS font-family својство дефинише фонт који ће се користити за HTML елемент. 

CSS font-size својство дефинише величину текста која ће се користити за HTML елемент. 



Ова својства су дефинисана следећим стиловима: 

<style> 

h1 { 

    color: red; 

    font-family: corier; 

    font-size: 200%; 

} 

p  { 

    color: yellow; 

    font-family: arial; 

    font-size: 180%; 

} 

</style> 

<h1>Ovo je naslov</h1> 

<p>Ovo je pasus.</p> 

</body> 

</html> 

HTML линкови се називају хиперлинковима. Хиперлинк је текст или слика на коју корисник може 

кликнути, а затим се преусмерити на следећи документ. 

У HTML-у, линкови су дефинисани коришћењем <a> знака, као што је представљено у доњем 

листингу: 
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<a href="url">tekst link</a>. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p><a href="http://www.google.com/">Globalno pretrazivanje</a></p> 

</body> 

</html>. 

Атрибут href одређује одредишну адресу, као што је (http://www.google.com/). 

Локални линк (линк ка самој web страни) је одређен локалним URL-ом (без http://www....). 

Атрибут target одређује где треба отворити повезани документ, као што је представљено следећом 

табелом: 

 

 

Вредност Опис 

_blank Отвара повезани документ у новом прозору; 



_self Отвара повезани документ у истом оквиру као да је изабран; 

_parent Отвара повезани документ у родитељском оквиру; 

_top Отвара повезани документ у новом максимизованом прозору; 

framename Отвара повезани документ у именском оквиру. 

Доњи код отвара повезани документ у новом прозору: 

<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Globalna pretraga!</a> 

4.3  ТАБЕЛЕ, БЛОКОВИ 

Приликом креирања табела неопходно је одредити број врста и колона, како је показано у доњем 

листингу. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<table border="1" style="width:100%"> 

 <tr> 

  <td>Predmeti u prvom semestru</td> 

     <td>Broj casova</td>   

 </tr> 

  <tr> 

     <td>Racunarski alati</td> 

     <td>2+2</td> 

  </tr> 

  <tr> 

     <td>Tehnicko crtanje</td> 

  <td>2+2</td> 

 </tr> 

 <tr> 

     <td>Matematika</td> 

     <td>2+2</td> 

 </tr> 

 <tr> 



     <td>Engleski jezik</td> 

  <td>2+2</td> 

  </tr> 

 <tr> 

     <td>Tehnicka mehanika I</td> 

  <td>2+2</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

За промену боје користи се CSS својство боје позадине, као што је дато у листингу 4.17. 

Листинг 4.17 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 3px solid silver; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <td><b>Zaposleni</b></td> 

    <td><b>Pol</b></td>   

    <td><b>Adresa</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Nikola Kiric</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kursulina 21</td> 



  </tr> 

  <tr> 

    <td>Marija Nesic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Baba Visnjina 14</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Jovana Rajic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Makedonska 16</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Milos Lucic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kicevska 54</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Steva Soskic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Valjevska 42</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Maja Gencic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Gruje Velimirovica 66</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

За јединствену табелу користи се border-collapse: collapse;. 

Коришћењем својства padding може се регулисати растојање између ћелија, као што је дато на 

доњем листингу. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 2px solid black; 

} 

th, td { 

    padding: 8px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <td><b>Zaposleni</b></td> 

    <td><b>Pol</b></td>   

    <td><b>Adresa</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Nikola Kiric</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kursulina 21</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Marija Nesic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Baba Visnjina 14</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Jovana Rajic</td> 

    <td>Zenski</td>   



    <td>Makedonska 16</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Milos Lucic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kicevska 54</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Steva Soskic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Valjevska 42</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Maja Gencic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Gruje Velimirovica 66</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Растојање између ћелија се постиже коришћењем својства border-spacing:, а разбијање ћелије на 

неколико колона се остварује применом својства colspan, као што је приказано у наставку. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 3px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 10px; 



    text-align: right;     

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Celija koja se razbija na tri kolone:</h2> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Zaposleni</th> 

    <th colspan="3">Opsti podaci</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Mitar Jaric</td> 

    <td>Muski pol</td> 

    <td>Maglajska 43</td> 

<td>11 000 Beograd</td> 

     

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Ћелија која се разбија на три реда је приказана доњим кодом: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 2px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 



    padding: 7px; 

    text-align: left;     

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Celija koja razdvaja tri reda:</h2> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Zaposleni:</th> 

    <td>Podaci o zaposlenima</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <th rowspan="3">Osnovni podaci:</th> 

    <td>Marko</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Jaksic</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Muski pol</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Уношење наслова у табелу је дато доњим листингом. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 



    border: 3px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 7px; 

    text-align: left; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <caption>Pregled strelaca</caption> 

  <tr> 

    <th>Ekipe</th> 

    <th>Najbolji strelci</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Crvena ekipa</td> 

    <td>26 koseva</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Plava ekipa</td> 

    <td>24 kosa</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html>   

Специјални стил за табелу се дефинише на доле приказани начин у листингу. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 



<style> 

table, th, td { 

    border: 2px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 5px; 

    text-align: left; 

} 

table#spec { 

    width: 100%;     

    background-color: silver; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Marta Pesic</th> 

    <th>Lidija Lapajne</th>   

    <th>Jovan Simic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Maja Vasiljevic</td> 

    <td>inge Mihajlovic</td>   

    <td>Ana Sevic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Ivana Nikolic</td> 

    <td>Vojislava Ilic</td>   

    <td>Dragan Ilic</td> 

  </tr> 



  <tr> 

    <td>Danijel Svarc</td> 

    <td>Zlatko Alivodic</td>   

    <td>Svetozar Marinkovic</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Tijanic Milos</td> 

    <td>Voja Kokakolic</td>   

    <td>Marjan Pusic</td> 

  </tr> 

</table> 

<br> 

<table id="spec"> 

  <tr> 

    <th>Ana Marinkovic</th> 

    <th>Petkovic Maja</th>   

    <th>Mira Banovic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Mira Bukva</td> 

    <td>Duska Radovic</td>   

    <td>Dusica Radovic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Dusica Stankovic</td> 

    <td>Nada Dimic</td>   

    <td>Dobrivoje Tankosic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Sava Sonic</td> 

    <td>Dusan Matijevic</td>   

    <td>Milos Miric</td> 



  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

У наредном листингу је приказана примена додатних стилова. 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

table { 

    width:100%; 

} 

table, th, td { 

    border: 2px solid cyan; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 8px; 

    text-align: left; 

} 

table#t01 tr:nth-child(even) { 

    background-color: cyan; 

} 

table#t01 tr:nth-child(odd) { 

   background-color:red; 

} 

table#spec th { 

    background-color: yellow; 

    color: white; 

} 

</style> 



</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Marta Pesic</th> 

    <th>Lidija Lapajne</th>   

    <th>Jovan Simic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Maja Vasiljevic</td> 

    <td>Inge Mihajlovic</td>   

    <td>Ana Sevic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Ivana Nikolic</td> 

    <td>Vojislava Ilic</td>   

    <td>Dragan Ilic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Danijel Svarc</td> 

    <td>Zlatko Alivodic</td>   

    <td>Svetozar Marinkovic</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Tijanic Milos</td> 

    <td>Voja Kokakolic</td>   

    <td>Marjan Pusic</td> 

  </tr> 

</table> 

<br> 

<table id="spec"> 

  <tr> 



    <th>Ana Marinkovic</th> 

    <th>Petkovic Maja</th>   

    <th>Mira Banovic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Mira Bukva</td> 

    <td>Duska Radovic</td>   

    <td>Dusica Radovic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Dusica Stankovic</td> 

    <td>Nada Dimic</td>   

    <td>Dobrivoje Tankosic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Sava Sonic</td> 

    <td>Dusan Matijevic</td>   

    <td>Milos Miric</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Елемент блок нивоа увек почиње на новој линији и шири се по читавој ширини. У ове елементе 

спадају: 

 <div> 

 <h1> - <h6> 

 <p> 

 <form> 

Унутрашњи елемент не почиње на новој линији и узима само онолико ширине колико је потребно. 

Ово представља елементунутрашње линије <span> унутар елемента  пасуса. 

Пример елемената унутар линије: 

 <span> 

 <a> 



 <img> 

Елемент <div> је такозвани блок елемент који се често користи као контејнер за остале HTML 

елементе. Овај елемент нема захтеване атрибуте, али су атрибути style и class чести. Када се 

користи заједно са CSS-ом, елемент <div> се користи за стилизовање блокова садржаја као што је 

представљно доњим листингом: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<div style="background-color:green; color:black; padding:16px;"> 

<h2>Vrste teniskih terena</h2> 

<p>Ima vise vrsta teniskih terena. Najpopularnija vrsta podloge u Evropi je zemlja, odnosno najvise 

teniskih klubova koristi zemljane terene.</p> 

<p>Najpoznatiji teniski turnir Wimbldon se igra na travnatim terenima, dok najveci broj betonskih 

terena se nalazi u Americi.</p> 

</div>  

</body> 

</html>. 

4.4  CSS  

4.4.1 Уводне напомене 

Дефиниције стила се обично чувају у спољашњим css датотекама. 

CSS скуп правила се састоји од изборног дела (selector) и блока за декларацију: 

 

Слика 4.2: Изборни део и део за декларацију 

Изборни део се односи на HTML елемент који треба стилизовати. Блок за декларацију се састоји 

од једне или више декларација које су одвојене полуколонама. Свака декларација садржи име CSS 

својства и вредност, која је одвојена колоном. CSS декларација се увек завршава полуколоном, а 

блок декларације је окружен витичастим заградама. 

У доњем примеру приказана је примена датих стилова у документу. 

Пример 4.1 

<!doctype html> 

<html> 



<head> 

<style> 

.center { 

    text-align: left; 

    color: blue; 

} 

p { 

    text-align: center; 

    color: green; 

background:#F06 

} 

 #pstil1 { 

    text-align: right; 

    color: cyan; 

</style> 

</head> 

<body> 

<p>Primena prvog stila.</p> 

<p id="pstil1">Primena drigog stila!</p> 

</body> 

</html> 

Сви <p> елементи ће бити централно поравнати и зелене боје.  

p { 

text-align: center; 

color: green; 

} 

Да би изабрали елемент са специфичном id вредности треба написати карактер #, са пратећим  id 

елементом, а онда дефинисани стил применити на дате елементе. 

За избор елемента одговарајуће класе потребно је унети тачку праћену именом класе.      

.center { 

    text-align: left; 

    color: blue; 

} 



Особина background-color одређује боју позадине елемента, и одређује се као: 

 HEX вредност – као што је "#ff0000" 

 RGB вредност - као "rgb(255,0,0)" 

 Ваљано име боје - као "red". 

Особина background-image одређује која ће се слика користити као позадина елемента, као што је 

представљено са: 

 body { 

    background-image: url("slika.gif");} 

 body { 

background-image: url("slika.png"); 

background-repeat: repeat-x;}- у случају када се слика понавља само хоризонтално; 

 body { 

background-image: url("slika.png"); 

background-repeat: no-repeat;}- када се слика позадине појављује само   једанпут; 

 body { 

background-image: url("slika.png"); 

background-repeat: no-repeat; 

 body { 

background-image: url("slika.png"); 

background-position: left bottom;- положај слике 

 background-attachment: fixed;}-неће се померати, односно скроловати.  



ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

1. У доле приказаном листингу додати део који недостаје а везан је за одговарајуће линкове. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

ul#primmeni { 

    padding: 0; 

} 

ul# primmeni li { 

    display: inline; 

} 

ul# primmeni li a { 

    background-color: red; 

    color: black; 

    padding: 12px 16px; 

    text-decoration: none; 

    border-radius: 6px 6px 0 0; 

} 

ul#primmenu li a:hover { 

    background-color: cyan; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Prikaz horizontalne liste</h2> 

<ul id="primmeni"> 

  <!--Ovde dodati potrebne linkove! --> 

</ul>   

</body> 

</html> 

2. У доњем примеру подесити да растојање између ћелија буде 4pt. 



<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 2px solid black; 

} 

th, td { 

  <!--Ovde dodati kod! --> 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <td><b>Zaposleni</b></td> 

    <td><b>Pol</b></td>   

    <td><b>Adresa</b></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Nikola Kiric</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kursulina 21</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Marija Nesic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Baba Visnjina 14</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Jovana Rajic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Makedonska 16</td> 



  </tr> 

 <tr> 

    <td>Milos Lucic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Kicevska 54</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Steva Soskic</td> 

    <td>Muski</td>   

    <td>Valjevska 42</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Maja Gencic</td> 

    <td>Zenski</td>   

    <td>Gruje Velimirovica 66</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

3. Дефинисати специјални стил за табелу. 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 2px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 5px; 

    text-align: left; 

} 

  <!--Ovde dodati kod! --> 



} 

</style> 

</head> 

<body> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Marta Pesic</th> 

    <th>Lidija Lapajne</th>   

    <th>Jovan Simic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Maja Vasiljevic</td> 

    <td>inge Mihajlovic</td>   

    <td>Ana Sevic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Ivana Nikolic</td> 

    <td>Vojislava Ilic</td>   

    <td>Dragan Ilic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Danijel Svarc</td> 

    <td>Zlatko Alivodic</td>   

    <td>Svetozar Marinkovic</td> 

  </tr> 

 <tr> 

    <td>Tijanic Milos</td> 

    <td>Voja Kokakolic</td>   

    <td>Marjan Pusic</td> 

  </tr> 

</table> 

<br> 



<table id="spec"> 

  <tr> 

    <th>Ana Marinkovic</th> 

    <th>Petkovic Maja</th>   

    <th>Mira Banovic</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Mira Bukva</td> 

    <td>Duska Radovic</td>   

    <td>Dusica Radovic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Dusica Stankovic</td> 

    <td>Nada Dimic</td>   

    <td>Dobrivoje Tankosic</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Sava Sonic</td> 

    <td>Dusan Matijevic</td>   

    <td>Milos Miric</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 



4. Разбити ћелију на три реда и додати потребан код у доле приказаном листингу. 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td { 

    border: 3px solid black; 

    border-collapse: collapse; 

} 

th, td { 

    padding: 10px; 

    text-align: right;     

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Celija koja se razbija na tri kolone:</h2> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

      <!--Ovde dodati kod! --> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Mitar Jaric</td> 

    <td>Muski pol</td> 

    <td>Maglajska 43</td> 

<td>11 000 Beograd</td>  

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 



5. У доњем коду додати код на потребним местима. 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta charset="utf-8" /> 

<meta name="description" content="primer svih prikazanih elemenata" /> 

<meta name="keywords" content="Tenis, tereni" /> 

<title>Teniski tereni</title> 

</head> 

<body> 

<header> 

<h1>Glavni naslov dokumenta</h1> 

</header> 

<nav> 

<ul> 

<li>Home</li> 

<li>O teniskim terenima</li> 

<li>Fotografije</li> 

<li>Video snimci</li> 

<li>Kontakti</li> 

</ul> 

</nav> 

<section> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

          <!--Ovde dodati kod! --> 

</hgroup>     

 </header> 

Ovo je tekst prvog posta. 

 <figure> 

<img src= "http://www.bravacasa.rs/wp-content/uploads/2013/10/Teniski-

teren.jpg"> 

        <figcaption> 



      Ovo je slika prvog posta 

        </figcaption> 

 </figure> 

<footer> 

<p>Komentar 1</p> 

</footer> 

</article> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>Naslov drugog teniskog posta</h1> 

<h2>Naslov drugog podnaslova</h2> 

           <p> Poslato 8.1.2016 </p> 

</hgroup>  

</header> 

Ovo je tekst drugog posta. 

      <!--Ovde dodati kod! --> 

</article> 

<article> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>Naslov treceg teniskog posta</h1> 

         <h2>Naslov treceg podnaslova</h2> 

             <p> Poslato 8.1.2016 </p> 

</hgroup>  

</header> 

Ovo je tekst treceg posta. 

<footer> 

<p>Komentar 3</p> 

</footer> 

</article> 

</section> 



<aside> 

       <!--Ovde dodati kod! --> 

</aside> 

 <footer> 

Informacije o autoru 

</footer> 

</body> 

</html> 

 


	<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Globalna pretraga!</a>

