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Модел кутије (Box model)

• Сви HTML елементи, било да су елементи блока или уметнути
елементи, се могу посматрати у форми правоугаоне површине –
кутије (енг. Box). Одатле је изведен израз Box model или Модел
кутије.

• Основне компоненте модела кутије (Box model-а) су: 
▪ садржај (content)

▪ падинг (padding)

▪ ивица (border)  

▪ маргина (margin)
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Модел кутије (Box model)

• Садржај (content) – представља садржај кутије у коме се смешта текст,
слика или други HTML елемент.

• Падинг (padding) – представља простор између садржаја и ивице
елемента. Позадинска боја падинга је транспарентна и падинг је
необавезан.

• Ивица (border) – представља линију које се може стилизовати и која
окружује падинг и садржај, тј. ако падинг није задат окружује садржај,
ако јесте окружује падинг. Ивица је необавезна.

• Маргина (margin) – представља простор изван ивице, маргина је
необавезна.



Модел кутије (Box model)



Димензије кутије

• По правилу ширину и висину елемента рачуна веб читач,
елементи блока заузимају максималну ширину у односу
родитељски елемент, док висина зависи од саржаја. Уметнути
елементи заузимају само онолико простора колико им је
потребно.

• Међутим, помоћу CSS својства width и height можемо подешавати
димензије елемената.



Димензије кутије

• У верзији CSS1 када поставите висину и ширину елемента, преко
CSS својства width и height, ви подешавте висину и ширину
садржаја (без падинга, ивица и маргине).

• Укупна ширина и висина елемента се добија када се саберу
вредности за садржај, падинг, ивицу.

• Укупна ширина: лева ивица + леви падиниг + ширина садржаја +
десна ивица + десни падниг

• Укупна висина: горња ивица + горњи падиниг + висина садржаја
+ доња ивица + доњи падниг



Димензије кутије – ширина и висина

• height (висина) и width (ширина ) својства могу имати вредности:
▪ auto – Ово је основно, читач рачуна висину и ширину.
▪ length – Дефинише висину/ширину нпр. у пикселима.
▪ % - Дефинише висину/ширину у процентима у односу на          

димензије родитељског елемента (користи се код прилагодљивог 
дизајна).

▪ inherit - висина/ширина се наслеђују од родитељског елемента

• Висина и ширина се могу подешавати само за елементе блока и 
нетекстуалне уметнуте елементе као што су слике, за текстуалне 
уметнуте елементе као што су <а> или <span> висина и ширина се 
не може подешавати. Али се то преко display својства може 
променити.
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Димензије кутије – ширина и висина

• Ново CSS3 својство box-sizing са вредношћу „border-box“,  нам 
омогућује да преко CSS својства width и height дефинишемо 
укупну ширину и висину елемента која укључује вредности за 
садржај, падинг и ивице.

• box-sizing својство
• Вредности: content-box | border-box

• Основно: content-box

• Примењује се на: све елементе

• Наслеђује: не
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Димензије кутије – ширина и висина

• Елементима такође можемо дефинисати максималну висину/ширину 
и минималну висину/ширину. 

• Својства која се користе су:
▪ max-height/max-width – максимална висина и ширина 
▪ min-height/min-width – минимална висина и ширина

• Вредности за својства су:
▪ none – Ово је основно, елементи немају подешену максималну и 

минималну вредност.
▪ length – Дефинише максималну/минималну вредност, нпр. у пикселима.
▪ % - Дефинише максималну/минималну вредност  у процентима у односу 

на  димензије родитељског елемента
▪ inherit - наслеђују од родитељског елемента



Overflow својство

• Када се дефинишу димензије елемента, постоји могућност да он 
буде премали да би унутар њега стао целокупан садржај. Шта се 
тада дешава са садржајем одређује оverflow својство.

• Overflow својство:
Вредности: visible | hidden | scroll| auto 

Основно: visible

Примењује се на:елементе блока

Наслеђује: не



Overflow својство

• visible – Основно, садржај изван „кутије“ је видљив и не одсеца 
се.

• hidden – Садржај изван „кутије“ одсеца се и није видљив.

• scroll – Вишак садржаја се скрива и додају се клизачи са стране.

• auto – Слично као scroll, али додаје клизаче само ако је то 
неопходни. 



Overflow својство



Падинг - padding

• Падинг додаје простор око садржаја. Падинг можете подесити за 
сваку страну појединaчно (горе, десно, доле, лево) или подесити 
групно својство за падинг.

• padding-top - горњи падинг

• padding-right - десни падинг

• padding-bottom - доњи падинг

• padding-left – леви падинг

• padding – групно својство за падинг



Падинг - padding

• padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
Вредности: дужина | проценат

Основно: 0

Примењује се: на све елементе

Наслеђује: не

• padding
Values:дужина | проценат

Основно: 0

Примењује се: на све елементе

Наслеђује: не
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Падинг - padding

• Уместо коришћења појединачних својстава за падинг, можете 
користити групно својство. 

• Ако групно својство за падинг има четри вредности онда се 
вредности примењују према правилу: горе десно доле лево:

padding: 25px 50px 75px 100px; 
• горњи падинг је 25px

• десни падинг је 50px

• доњи падинг је 75px

• леви падинг је 100px



Падинг - padding

• Ако групно својство за падинг има три вредности онда се вредности 
примењују према правилу: горе десно/лево доле:

padding: 25px 50px 75px;
• горњи падинг је 25px
• десни и леви падинг је 50px
• доњи падинг је 75px

• Ако групно својство за падинг има две вредности онда се вредности 
примењују према правилу: горе/доле десно/лево:

padding: 25px 50px;
• горњи и доњи падинг је 25px
• десни и леви падинг је 50pх



Падинг - padding

• Ако групно својство за падинг има само једну вредност онда се 
она примењује на свим странама:

padding: 25px;
• горњи, десни, доњи, леви падинг је 25px



Падинг - padding

• Правило је да ако елемент има одређену ширину падинг који се 
додаје том елементу утиче на укупну ширину.

• Ако користите својство box-sizing: border-box; елемент ће 
задржати своју ширину, без обзира на дужину падинга. Чак и ако 
повећавате падинг укупна ширина остаје иста али садржај 
елемента смањује. 



Ивицa - Border

• Ивица обухвата садржај и падинг (ако постоји). Ивице се, попут 
падинга, могу додати свим странама или само појединачној 
страни. 

• За ивице можемо подешавати стил, боју и дебљину, док нам CSS3
верзија нуди и могућност заобљених ивица.



Стил ивице – Border Style

• Стил ивице можете подесити за сваку страну појединaчно (горе, 
десно, доле, лево) или подесити групно својство за ивицу.

• border-top-style – стил горње ивице

• border-right-style - стил десне ивице

• border-bottom-style - стил доње ивице

• border-left-style - стил леве ивице

• border-style – групни стил



Стил ивице – Border Style

• border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
Вредности: none|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset

Основно: none

Примењује се на: све елементе

Наслеђује: не

• border-style
Вредности: none|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset

Основно: none

Примењује се на: све елементе

Наслеђује: не
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Стил ивице – Border Style



Дебљина ивице – Border width

• Дебљину ивице можете подесити за сваку страну појединaчно 
(горе, десно, доле, лево) или подесити групно својство за ивицу.

• border-top-width – дебљина горње ивице

• border-right-width - дебљина десне ивице

• border-bottom-width - дебљина доње ивице

• border-left-width - дебљина леве ивице

• border-width – групни стил



Дебљина ивице – Border width

• border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-
width

Вредности: јединица | thin | medium | thick 
Основно: medium
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не

• border-width
Вредности: јединица | thin | medium | thick 
Основно: medium
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не



Дебљина ивице – Border width



Боја ивице – Border color

• Боју ивице можете подесити за сваку страну појединaчно (горе, 
десно, доле, лево) или подесити групно својство за ивицу.

• border-top-color – боја горње ивице

• border-right-color - боја десне ивице

• border-bottom-color - боја доње ивице

• border-left-color - боја леве ивице

• border-color – групни стил



Боја ивице – Border color

• border-top-color, border-right-color,border-bottom-color, border-left-
color

Вредности: име боје RGB вредност ХЕКС вредност | transparent
Основно: зависи од color својства елемента
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не

• border-color
Вредности: име боје RGB вредност ХЕКС вредност | transparent
Основно: зависи од color својства елемента
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не



Боја ивице – Border color



Групно својство за ивицу 

• border-top, border-right, border-bottom, border-left
Вредности: border-style border-width border-color

Основно: Основне вредности ѕа свако својство

Примењује се на: све елементе

Наслеђује: не

• border
Вредности: border-style border-width border-color

Основно: Основне вредности ѕа свако својство

Примењује се на: све елементе

Наслеђује: не



Групно својство за ивицу 



Заобљене ивице - Rounded corners

• Заобљене ивице се могу поставити на све четри ивице или само 
на појединачној ивици. 

• Један од услова да елемент има заобљене ивице је:
▪ да елемент има постављене ивице (border својство) или

▪ да елемент има постављену позадинску боју (background-color) или

▪ да елемент има постављену позадинску слику



Боја ивице – Border color

• Заобљене ивице можете подесити за сваку ивицу појединaчно 
(горе-лево, горе-десно, доле-десно, доле-лево) или подесити 
групно својство за ивицу.

• border-top-left-radius - заобљена ивица горе-лево

• border-top-right-radius - заобљена ивица горе-десно

• border-bottom-right-radius - заобљена ивица доле-десно

• border-bottom-left-radius - заобљена ивица доле-лево

• border-radius – групно својство



Заобљене ивице - Rounded corners

• border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-right-
radius, border-bottom-left-radius

Вредности: јединица мере| проценат
Основно: 0
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не

• border-radius
Вредности: јединица мере| проценат
Основно: 0
Примењује се на: све елементе
Наслеђује: не



Заобљене ивице - Rounded corners



Заобљене ивице - Rounded corners



Маргина - margin

• Маргина представља простор изван ивице. маргину можете 
подесити за сваку страну појединaчно (горе, десно, доле, лево) 
или подесити групно својство за маргину.

• margin-top - горњa маргина

• margin-right - деснa маргина 

• margin-bottom - доњa маргина

• margin-left – левa маргина

• margin- групно својство за маргину



Маргина - margin

• margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
Вредности: дужина | проценат | auto

Основно: 0

Примењује се: на све елементе

Наслеђује: не

• margin
Values: дужина | проценат | auto

Основно: 0

Примењује се: на све елементе

Наслеђује: не



Маргина - margin



Маргина - margin

• Уместо коришћења појединачних својстава за маргину, можете 
користити групно својство. 

• Ако групно својство за маргину има четри вредности онда се 
вредности примењују према правилу: горе десно доле лево:

margin: 25px 50px 75px 100px; 
• горња маргина је 25px

• десна маргина је 50px

• доња маргина је 75px

• лева маргина је 100px



Маргина - margin

• Ако групно својство за маргину има три вредности онда се вредности 
примењују према правилу: горе десно/лево доле:

margin: 25px 50px 75px;
• горња маргина је 25px
• десна и лева маргина је 50px
• доња маргина је 75px

• Ако групно својство за маргину има две вредности онда се вредности 
примењују према правилу: горе/доле десно/лево:

margin: 25px 50px;
• горња и доња маргина је 25px
• десна и лева маргина је 50pх



Маргина - margin

• Ако групно својство за маргину има само једну вредност онда се 
она примењује на свим странама:

margin: 25px;
• горња, десна, доња, лева маргина је 25px



Маргина - margin

• Ако поставите вредност маргине на auto, можете извршити 
хоризонтално центрирање елемента.

• Ако поставите ширину (width) елементу и подесите вредност 
маргине на auto, елемент ће добити задату вредност за ширину, а 
простор са леве и десне стране биће подељен на једнаке делове 
за леву и десну маргину.



Маргина - margin



Сажимање маргина

• Горња и доња маргина се понекад сажимају у једну заједничку 
маргину која је једнака већој од две маргине. 

• Напомена: Ово не важи за леву и десну маргину.

• Ако елемент Е1 има доњу маргину 50px, а доњи елемент E2 горњу 
маргину од 20px, уместо да укупна маргина између елемената 
буде 70px (збир две маргине) укупна маргина биће 50px (већа 
вредност од две маргине).



Сажимање маргина



Негатива маргина

• Маргина може имати и негативну вредност, у том случају 
садржај,падинг и ивица се померају у супротном правцу у односу 
на позитивну вредност. 



Негатива маргина



display својство

• Својство одређује како ће елемент бити приказан, вредност 
зависи од типа HTML елемента тако да су две основне вредности 
block (елемент блока) и inline (уметнути елемент).

• Елементи блока увек почињу у новом реду и заузимају 
максималну ширину.

• Уметнути елементи не почињу у новом реду и заузимају само 
онолико простора колико им је потребно. 

• Помоћу display својства можемо променити уметнути елемент у 
елемент блока и обрнуто. 



display својство

• display
Вредности: inline|block|list-item|inline-block|table|inline-table|

table-row-group|table-header-group|table-footer-group|table-
row|table-column-group|table-column|table-cell|table- caption|none

Нове вредности у CSS3: flex|grid|inline-flex|inline-grid

Основно: зависи

Примењује се на: све елементе



display својство

• inline – приказује елемент као уметнути елемент, width и height 
својства немају ефекта

• block - приказује елемент као елемент блока

• inline-block – приказује елемент као комбинацију уметнутог 
елемента и елемента блока. Елемент не почиње у новом реду и 
даље се понаша као уметнут, али се сад могу подешавати висина 
и ширина елемента

• none – елемент се комплетно уклања из документа



display својство



display својство



display својство



display својство


