
CSS селектори



CSS селектори

• Селектори имају задатак да:
1. Селектују одређени HTML елемент или више њих
2. Примене дефинисане CSS стилове

Пример: Селектује елемент са атрибутом id=“vazan-tekst”

#vazan-tekst {

text-decoration: underline;

}

Пример: Селекција свих параграфа

p {

color: red;

}



Родитељи и деца



Родитељи и деца

• Сви елементи унутар датог елемента се зову потомци, нпр.
елементи h1,h2,p,img у документу су потомци ( енг. descendants )
елемента body.

• Елемент који се налази директно унутар другог елемента (без
иједног нивоа између) назива се дете ( енг. child ) тог елемента,
односно, елемент у којем се налази је родитељ ( енг. parent ). У
нашем примеру елементи h1,h2,p су деца елемента body,
односно, body је њихов родитељ. Елемент img је дете елемента р,
односно р је родитељ img елемента.

• Два елемента са истим родитељем су браћа ( енг. sibilings ),
елементи h1,h2,p су браћа.



Универзални селектор (*)

• Селектује и примењује стилове на све елементе. Такође мења 
(енгл. overwrites) наслеђена својства од стране веб читача.

CSS синтакса

* {

CSS стилови

}



Универзални селектор (*)



Селектор елемената

• Селектује све елементе са означеним именом елемента.

CSS синтакса

назив елемента (тага) {

CSS стилови

}

Пример: Селектује све параграфе

p {

color:blue;

}



Селектор елемената



Селектор елемената

• Ако желимо да додамо исте стилове за више различитих елемената, 
потребно је да елементе раздвојимо зарезом. 

CSS синтакса

назив елемента 1, назив елемента 2, назив елемента  N{

CSS стилови

}

Пример:Селектује све наслове првог нивоа и параграфе

h1, p {

background-color: yellow;

}



Селектор елемената



Идентификатор-CSS id селектор 

• Понекад желимо да се подешавање стила односи само на један
конкретан елемент, да се елементу придружи неки
идентификатор (навођењем атрибута id) и да се касније тај
идентификатор искористи као CSS селектор (облика #id) да би се
стилска подешавања применила на тај конкретан елемент.

• Идентификатор мора бити јединствен и то на нивоу читаве веб-
странице (HTML документа), тј. у читавој страници не сме да
постоји други елемент чији би идентификатор био једнак
постојећем.

<p id="opis">У овом пасусу биће описана главна својства ... </p>



Идентификатор-CSS id селектор 

• CSS id селектор почиње знаком ’#’, иза којег следи вредност id атрибта. 

CSS синтакса

#вредност id-атрибута   {

CSS стилови

}

Пример: Селектује елемент чија је вредност id атрибута “opis”

#opis {

background-color: yellow;

}



Идентификатор-CSS id селектор 



Класе

• Понекад желимо да имамо групу елемената који деле исте CSS 
стилове. Сваком елементу који се жели стилизовати на одабрани 
начин додељује се нека класа (постављањем атрибута class), а 
затим да се та класа употребљава као CSS селектор.

<h1 class="opis">Веб програмирање...</h1>

<p class="opis">Језик HTML је ...</p>

...

<p class="opis">Jезик CSS je ...</p>



Класе

• CSS селектор класе почиње знаком (.) тачка, иза којег следи вредност 
атрибта класе. 

CSS синтакса

.назив класе {

CSS стилови

}

Пример: Селектује елементе чија је вредност  атрибута класе “opis”

.opis {

background-color: yellow;

}



Класе



Класе



Класе

• Такође можете селектовати само одређене HTML елементе са 
дефинисном класом, у том случају пишете назив елемента, затим 
(.) тачку и на крају назив класе.

Пример:Селектује h1 елементе чија је вредност атрибута класе “opis”

h1.opis {

background-color: yellow;

}



Класе



Класе

• HTML елементи могу садржати и више класа, тада је потребно 
називе класа раздвојити размаком.

Пример:

<p class="info boja">Моје име је Александар.</p>



Класе



Селектор потомака

• Селектор потомака се користи за селекцију елемената (потомака) унутар
родитељског елемента. Синтакса слектора потомака састоји се из комбинација
родитељског елемента и елемента потомака. Селектори потомака се раздвајају
размаком. Селекција елемената се врши на свим унутрашњим нивоима
родитељског елемента.

• CSS синтакса

селектор1 селектор2 или родитељ потомци{

CSS стилови

}

Пример: Селектује све параграфе чији је родитељ div елемент

div p {

background-color: yellow;

}



Селектор потомака



Селектор потомака



Селектор потомака

• Родитељски елемент и потомци могу се селектовати и коришћењем id 
селектора или класа. 

#id потомци {

CSS стилови

}

Пример:Селектује све ставке листе чији родитељски елемент има id
атрибут са вредношћу "smerovi"

#smerovi li {

color: blue;

}



Селектор потомака



Селектор потомака

• Примери селектора потомака:

• #smerovi .opis - селектује све елементе са класом .opis унутар 
родитељског елемента #smerovi 

• .opis p - селектује све параграфе унутар родитељског елемента са 
класом .opis 

• .smerovi .opis - селектује све елементе са класом .opis унутар 
родитељског елемента са класом .smerovi 



Селектор потомака

• Селектор потомака није ограничен само на два селектора, већ се може 
користити комбинација од 3 или више селектора.

• CSS синтакса
селектор1 селектор2 селектор 3 селектор N{

CSS стилови
}

Пример:Селектује све линкове који су потомци елемента са вредношћу 
id атрибута "smerovi".

#smerovi li a {
background-color: yellow;
}



Селектор потомака



Селектор деце

• Понекад је потребно да селектујемо елементе који су директна деца 
(директни потомци) родитељског елемента, и то се постиже комбиновањем 
селектора са оператором (>). Селекција елемената се врши само један ниво 
унутар родитељског елемента.

• CSS синтакса

селектор1 > селектор2 или родитељ > директна деца{

CSS стилови

}

Пример:Селектује све параграфе који су директна деца body елемента

body > p {

background-color: yellow;

}



Селектор деце



Селектор деце

• Родитељски елемент и директна деца (директни потомци) могу се 
селектовати и коришћењем id селектора или класа. 

#id > деца {

CSS стилови

}

Пример: Селектује све параграфе који су директна деца елемента са 
вредношћу id атрибута “info”

#info > p {

background-color: yellow;

}



Селектор деце



Селектор деце



Селектор деце

• Примери селектора деце:

• #smerovi > .opis - селектује сву директну децу са класом .opis 
унутар родитељског елемента #smerovi 

• .opis > p - селектује све директне параграфе унутар родитељског 
елемента са класом .opis 

• .smerovi > .opis - селектује све директне елементе са класом .opis 
унутар родитељског елемента са класом .smerovi 



Селектор деце

• Селектор деце није ограничен само на два селектора, већ се може користити 
комбинација од 3 или више селектора.

CSS синтакса

селектор1 > селектор2 > селектор3 > селектор N{

CSS стилови

}

Пример:Селектује све линкове који су директни потомци li елемента, док су li
елементи директни потомци елемента са вредношћу id атрибута “smerovi”.

#smerovi > li > a {

background-color: yellow;

}



Селектор деце



Комбинација селектора потомака и деце

• Примери комбинације:

• селектор1 > селектор2  селектор3 - #opis > div p

• селектор1  селектор2 > селектор3 - #opis div > p



Селектор суседног елемента (С1 + С2)

• Користи се за селектовање елемента (С2) који се налази одмах иза првог 
селектованог елемента (С1) и то се постиже комбиновањем селектора са 
оператором (+). Увек се селектује само један елемент (С2)

• Оба елемента би требала бити у истом нивоу.

CSS синтакса

селектор1 + селектор2 {

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграф који следи одмах иза div елемента

div + p {

background-color: yellow;

}



Селектор суседног елемента (С1 + С2)



Селектор суседне браће (С1 ~ С2)

• Користи се за селектовање једног или више елемента (С2) који се налазе
одмах иза првог селектованог елемента (С1) и то се постиже комбиновањем
селектора са оператором (~).

• Оба елемента би требала бити у истом нивоу.

CSS синтакса

селектор1 ~ селектор2 {

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграфе који следе одмах иза div елемента

div ~ p {

background-color: yellow;

}



Селектор суседне браће (С1 ~ С2)



Селектор суседне браће (С1 ~ С2)



Селектор атрибута 

• Селектор атрибута користи се за селектовање елемената са наведеним 
атрибутом.

CSS синтакса

[назив атрибута] {

CSS стилови

}

Пример:Селектује све елементе који имају class атрибут

[class] {

background-color: yellow;

}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор се може изменити тако што се додаје назив HTML елемента 
испред селектора атрибута.

CSS синтакса

HTML елемент[назив атрибута] {

CSS стилови

}

Пример:Селектује све параграфе који имају class атрибут

p[class] {

background-color: yellow;

}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор атрибута се може искористити за селектовање елемената на 
основу назива и вредности атрибута. 

CSS синтакса
[назив атрибута = "вредност"] {

CSS стилови
}

Пример:Селектује све елементе који имају class атрибут са вредношћу 
“opis”
[class="opis"]{

background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор се може изменити тако што се додаје назив HTML елемента 
испред селектора атрибута.
CSS синтакса
HTML елемент[назив атрибута ="вредност"] {

CSS стилови
}

Пример:Селектује све наслове h2 који имају class атрибут са вредношћу 
“opis”
h2[class ="opis"] {

background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор атрибута се може искористити за селектовање елемената на 
основу назива атрибута и почетне вредности атрибута. 
CSS синтакса
[назив атрибута ^= "вредност"] {

CSS стилови
}

Пример: Селектује све елементе који имају class атрибут са почетном 
вредношћу "opis"
[class^="opis"]{

background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор се може изменити тако што се додаје назив HTML елемента 
испред селектора атрибута.
CSS синтакса
HTML елемент[назив атрибута ^="вредност"] {

CSS стилови
}

Пример:Селектује све параграфе који имају class атрибут чија вредност 
почиње са "opis"
p[class ^="opis"] {

background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор атрибута се може искористити за селектовање елемената на 
основу назива атрибута и завршне вредности атрибута. 
CSS синтакса
[назив атрибута $="вредност"] {

CSS стилови
}

Пример:Селектује све елементе који имају class атрибут са завршном 
вредношћу "grad"
[class$="grad"]{

background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор се може изменити тако што се додаје назив HTML eлемента 
испред селектора атрибута.
CSS синтакса
HTML елемент[назив атрибута $="вредност"] {

CSS стилови
}

Пример:Селектује све параграфе који имају class атрибут који се 
завршава са вредношћу "grad".
p[class $="grad"] {
background-color: yellow;

}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Понекад се може десити да почетна и завршна вредност неког 
атрибута имају исту вредност.

[class$="opis"] {

background-color: yellow;

}

[class^="opis"] {

color:blue;

}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор атрибута се може искористити за селектовање елемената на 
основу назива атрибута и вредности атрибута која садржи одређени термин. 

CSS синтакса

[назив атрибута *="вредност"] {

CSS стилови

}

Пример:Селектује све елементе који имају href атрибут са траженим 
термином "negotin".

[href*="negotin"]{

background-color: yellow;

}



Селектор атрибута 



Селектор атрибута 

• Селектор се може изменити тако што се додаје назив HTML елемента 
испред селектора атрибута.
CSS синтакса
а[назив атрибута *="вредност"] {

CSS стилови
}

Пример: Селектује све линкове који имају href атрибут са траженим 
термином "negotin".
а[href*="negotin"]{
background-color: yellow;
}



Селектор атрибута 



Псеудокласе

• Псеудокласе представљају додатке CSS селекторима и заједно са 
главним селектором служе за селекцију елемената, као што то 
чине класе.

• У CSS правилима се користе попут класа, али са једном разликом 
што се не смешатју унутар HTML елемената као атрибути, одатле 
и назив псеудокласа. 

• Псеудокласе могу бити везане за положај елемента или за стање 
елемента. 



Псеудокласе

• Основна синтакса:

селектор:псеудокласа {   

CSS стилови;

}

• Основну синтаксу чине селектор, затим симбол двотачке (:), назив 
псудокласе и CSS стилови.  



Псеудокласе

• Псеудокласе везане за положај елемента су:

1. :first-child

2. :last-child

3. :nth-child()

4. :nth-last-child()

5. :only-child

6. :first-of-type

7. :last-of-type

8. :only-of-type

9. :nth-of-type()

10. :nth-last-of-type()



Псеудокласа :first-child

• Псеудокласа селектује свако прво дете својих родитеља.

CSS синтакса

селектор:first-child{

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграфе који су прво дете својих родитеља

р:first-child{

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :first-child



Псеудокласа :first-child

• Иза псеудокласе могу следити и додатни селектори: селектор деце, 
селектор потомака, класа, друга псеудокласа...
CSS синтакса
селектор:first-child селектор{

CSS стилови
}

Пример:Селектује span елементе у параграфима који су прво дете својих 
родитеља
р:first-child span{

background-color: yellow;
}



Псеудокласа :first-child



Псеудокласа :last-child

• Псеудокласа селектује свако последње дете својих родитеља.

CSS синтакса

селектор:last-child{

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграфе који су последње дете својих  родитеља

р:last-child{

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :last-child



Псеудокласe :first-child и :last-child

• Ако родитељ има само једно дете, тј. један угнежђен HTML
елемент унутар себе онда је тај елемент прво и последње дете
својих родитеља.



Псеудокласe :first-child и :last-child



Псеудокласа :only-child

• Псеудокласа селектује елемент који је једино дете својих родитеља.

CSS синтакса

селектор:only -child{

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграфе који су једино дете својих родитеља

р:only-child{

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :only-child



Псеудокласа :nth-child(n)

• Псеудокласа селектује n-то дете својих родитеља. Вредности за n могу 
бити: број, кључна реч (odd(непар)/even(пар)), формула.

CSS синтакса

селектор:nth-child(n){

CSS стилови

}

Пример:Селектује параграфе који су четврто дете својих  родитеља

р:nth-child(4){

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :nth-child(n)



Псеудокласа :nth-child(кључна реч)

• Кључне речи могу бити odd за непарну децу или even за парну.

CSS синтакса

селектор:nth-child(odd или even){

CSS стилови

}

Пример:Селектује све непарне параграфе 

р:nth-child(odd){

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :nth-child(кључна реч)



Псеудокласа :nth-child(an + b)

• Можете селектовати елементе на основу формуле, где вредност за n 
почиње од 0. Можете користити формулу (an + b) или an. 

CSS синтакса

селектор:nth-child(an + b){

CSS стилови

}

Пример: селектује параграфе по формули (3n + 1), где је n = 0,1,2...

р:nth-child(3n + 1){

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :nth-child(an + b)



Псеудокласа :nth-child(an)



Псеудокласа :first-of-type

• Псеудокласа селектује први елемент одређеног типа и тај елемент не 
мора бити прво дете својих родитеља.

CSS синтакса

селектор:first-of-type{

CSS стилови

}

Пример:Селектује наслове h2 који су први од свог типа

h2:first-of-type{

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :first-of-type



Псеудокласа :last-of-type

• Псеудокласа селектује последњи елемент одређеног типа.

CSS синтакса

селектор:last-of-type{

CSS стилови

}

Пример: Селектује наслове h2 који су последњи од свог типа

h2:last-of-type{

background-color: yellow;

}



Псеудокласа :last-of-type



Псеудокласе са променом стања

• :link

• :visited

• :hover

• :active

• :focus



Псеудокласa :link

• Псеудокласа се користи за селекцију непосећених линкова.

CSS синтакса

селектор:link{

CSS стилови

}

Пример: Селектује све непосећене линкове

а:link{

color: red;

}



Псеудокласa :link



Псеудокласa :visited

• Псеудокласа се користи за селекцију посећених линкова.

CSS синтакса

селектор:visited{

CSS стилови

}

Пример:Селектује све посећене линкове

а:visited{

color: green;

}



Псеудокласa :visited



Псеудокласa :active

• Псеудокласа се користи за селекцију активних линкова. Линк постаје 
активан када кликнете на њега.

CSS синтакса

селектор:active{

CSS стилови

}

Пример:Селектује све активне линкове

а:active{

color: green;

}



Псеудокласa :active



Псеудокласa :hover

• Псеудокласа се користи за селекцију елемената када је показивач миша 
изнад њих. Селектор се може применити на све елементе, не само на 
линкове. Као селектор се може применити id атрибут, класу, назив тага... 

CSS синтакса

селектор:hover{

CSS стилови

}

Пример: Мења боју линка када је миш изнад њега

а:hover{

color: green;

}



Псеудокласa :hover



Псеудокласa :hover



Псеудокласa :hover



Псеудокласa :hover

• Иза :hover псеудокласе могу следити и додатни селектори: id
селектор, назив класе, назив HTML елемента,селектор деце, 
селектор потомака. 

• #div1:hover span

• #div1:hover >span

• #div1:hover .opis

• #div1:hover #opis



Псеудокласa :hover



Псеудокласе :link :visited :hover :active

• Редослед постављања псеудокласа за линкове је следећи:

• :link

• :visited

• :hover

• :active



Псеудокласе :link :visited :hover :active



Псеудокласa :focus

• Псеудокласа се користи за селекцију елемената када добију фокус, нпр. 
поље за унос текста добија фокус када се кликне на њега и тада се курсор 
миша појави у пољу. 

CSS синтакса

селектор:focus{

CSS стилови

}

Пример:Када се мишем кликне на поље за унос текста тада поље добија фокус

input:focus{

background-color: yellow;

}



Псеудокласa :focus



Псеудокласa :not()

• Псеудокласа се користи за селекцију елемената, осим оних који су 
наведени у заградама. 

• CSS синтакса
селектор:not(){

CSS стилови
}

Пример: Селектује све параграфе, осим оних који имају класу са
вредношћу “paragraph”
p:not(.paragraf){

background-color: yellow;
}



Псеудокласa :not()



Псеудоелементи

• Псеудоелементи се користе за додавање CSS стила одређеним 
деловима HTML елемента, одатле и назив псеудоелементи.

• Користе се за стилизовање првог слова  или првог реда текста, 
или за уметање садржаја испред или иза HTML елемента.



Псеудоелементи

• Основна синтакса:

селектор::псеудоелемент {   

листа декларација;

}

• Основну синтаксу чине селектор, затим симбол двоструке 
двотачке (::), назив псудокласе и листа декларација.  Дупла 
двотачка се користи за разликовање псеудоелемената од 
псеудоклса.

• Веб читач неће правити проблем ако се наведе само једна 
двотачка за псеудоелемент.



Псеудоелементи

1. ::first-line

2. ::first-letter

3. ::before

4. ::after

5. ::selection



Псеудоелемент ::first-line

• Псеудоелемент се користи за додавање стила првом реду текста, и 
примењује се на елементе блока.

CSS синтакса

селектор::first-line{

CSS стилови

}

Пример: Додаје стил првом реду текста за сваки параграф.

p::first-line {
color: blue;
font-size: 22px;

}



Псеудоелемент ::first-line



Псеудоелемент ::first-letter

• Псеудоелемент се користи за додавање стила првом слову текста, и 
примењује се на елементе блока.
CSS синтакса
селектор::first-letter{

CSS стилови
}

Пример: Додаје стил првом слову текста за сваки параграф.
p::first-letter {

color:red;
font-size: 56px;

}



Псеудоелемент ::first-letter



Псеудоелемент ::first-letter



Псеудоелемент ::before 

• Псеудоелемент се користи за додавање садржаја(текст или слика) испред садржаја 
HTML елемента.

• За додавање садржаја потребно је користити CSS својство content.

CSS синтакса

селектор::before{

CSS стилови

}

Пример: Додаје текст пре садржаја за сваки наслов трећег нивоа.

h3::before {

content: "Талић Александар";

color:red;

}



Псеудоелемент ::before 



Псеудоелемент ::before 



Псеудоелемент ::before 



Псеудоелемент ::after

• Псеудоелемент се користи за додавање садржаја(текст или слика) иза садржаја 
HTML елемента.

• За додавање садржаја потребно је користити CSS својство content.

CSS синтакса

селектор::after{

CSS стилови

}

Пример: Додаје текст иза садржаја за сваки наслов трећег нивоа.

h3::after {

content: "Талић Александар";

color:red;

}



Псеудоелемент ::after



Псеудоелемент ::after



Псеудоелемент ::after



Псеудоелемент ::selection 

• Псеудоелемент се користи за стилизовање селектованог текста.

• CSS синтакса

::selection{

CSS стилови

}

селектор::selection{

CSS стилови

}



Псеудоелемент ::selection 

Пример: Додаје стил селектованом тексту за све HTML елементе са 
текстуалним садржајем.

::selection{

color: red;

background: yellow;

}

Пример: Додаје стил селектованом тексту за наслов првог нивоа

h1::selection{

color: red;

background: yellow;

}



Псеудоелемент ::selection 



Псеудоелемент ::selection 


