
Плутање и позиционирање



Плутање – плутајући елементи

• HTML елементи се у документу појављују на начин како је то 
означено у изворном коду странице. Елементи блока заузимају 
максималну ширину и увек су један изнад другог, док уметнути 
елементи заузимају простора само колико им је то потребно и 
увек су у истом реду.  

• Помоћу float својства можемо креирати другачији дизајн (изглед) 
странице, нпр. дизајн са више колона, такође можемо креирати 
елементе навигације, итд.



Плутање – плутајући елементи

• Постављањем float својства на HTML елемент он се уклања из 
„нормалног тока“ и помера се у крајњу леву или десну страну, 
омогућавајући да се садржај који следи иза њега прелама око њега. 

• CSS синтакса float:

1. Вредности: left | right | none | inherit

2. Основно: none

3. Примењује се: на све елементе

• У нашем примеру слика представаља плутајући елемент који се 
померу у леву-десну страну, док се текст у параграфу прелама око ње.



Плутање – плутајући елементи



Плутање – плутајући елементи



Чишћење плутајућих елемената

• CSS нам нуди да искључимо преламање око плутајућих елемената 
коришћењем clear својства. Својство се примењује на елемент 
који следи иза плутајућег елемента. 

• CSS синтакса clear:

1. Вредности: left | right | both | none | inherit 

2. Основно: none

3. Примењује се: на све елементе

• left не дозвољава плутање на левој страни, right не дозвољава 
плутање на десној страни, both не дозвољава плутање на обе 
стране.



Чишћење плутајућих елемената



Проблем са висином код плутајућих 
елемената
• Плутајући елементи се по правилу извлаче из свог нормалног 

тока, а елементи који следе иза се прелемају око плутајућих 
елемената. Међутим, могу се јавити два проблема код плутајућих 
елемената:

1. Ако имамо слику која плута  и текст (параграф) који се прелама 
око слике, пошто се слика извлачи из свог природног тока на 
страни, висина родитељског елемента тада зависи од висине 
текста (параграфа). Ако је висина слике већа од висине 
параграфа, слика излази изван оквира родитељског елемента.



Проблем са висином код плутајућих 
елемената



Проблем са висином код плутајућих 
елемената
2. Наредни проблем се јавља ако имамо родитељски елемент чија 

су сва деца плутајући елементи, овај проблем се јавља код 
креирања странице која садржи више колона. Пример може 
бити три параграфа која плутају један поред другог, родитељски 
елемент се скупи у висини и изгледа као да има вредност за 
висину 0. 
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Проблем са висином код плутајућих 
елемената
• Проблем се решава тако што иза плутајућих елемената следи 

неплутајући елемент који има clear: both својсвто и на тај начин 
искључује даље плутање.

• Родитељски елемент тада обухвата неплутајући елемент заједно 
са плутајућим елементима. Најчешче се користи псеудоелемент 
::after.

• родитељски_елемент::after {
content: "";
clear: both;
display: block;

}



Проблем са висином код плутајућих 
елемената



Проблем са висином код плутајућих 
елемената



Формирање структуре са три колоне

<p>Formiranje strukture sa tri kolone:</p>

<div class="red">

<div class="kolona">

<img src="img_5terre.jpg" alt="Italy" style="width:100%">

</div>

<div class="kolona">

<img src="img_forest.jpg" alt="Forest" style="width:100%">

</div>

<div class="kolona">

<img src="img_mountains.jpg" alt="Mountains" style="width:100%">

</div>

</div>



Формирање структуре са три колоне



Позиционирање

• HTML елемент се може поставити на позицију другачију од оне на 
којој се налази у документу, у том случају користимо CSS својство 
position. Типови позиционирања су: статичко (основно), 
релативно, апсолутно, фиксно.  

• CSS синтакса position:

1. Вредности: static | relative | absolute | fixed

2. Основно: static

3. Примењује се: на све елементе



Позиционирање

• Након одређивања типа позиционирања, његова коначна 
локација се одређује помоћу горњег, десног, доњег или левог 
својства. Дефинисање локације ништа не значи без одабира типа 
позиционирања.

• CSS синтакса top, right, bottom, left:

1. Вредности: дужина (пиксел) | проценат | auto 

2. Основно: auto 

3. Примењује се: на позициониране елементе чији је тип 
позиционирања релативан, апсолутнан или фиксан 

• Најчешће се користи комбинација top,left или right,bottom



Позиционирање



Статичко позиционирање - static

• Статичко позиционирање је основно или подразумевано. HTML
елементи се уклапају у нормални ток тако да се елементи блока  
постављају један испод другог и заузимају максималну ширину, 
док се уметнути елементи ређају  један поред другог.

• Вредности top, bottom, left, и right својства не утичу на позицију 
елемента.



Статичко позиционирање - static



Релативно позиционирање - relative

• Релативно позиционирање омогућава да се елементи помере у 
односу на своју оригиналну статичку позицију, и простор који је 
елемент имао у нормалном току се задржава тј. остали елементи 
неће попунити тај простор. 

• top и bottom својства дефинишу вертикалну локацију, док left и
right својства дефинишу хоризонталну локацију. 



Релативно позиционирање - relative



Поређење Статичко - Релативно 

top:120px

left:50px



Апсолутно позиционирање - absolute

• Код апсолутног позиционирања HTML елемент се позиционира у 
односу на родитељски елемент или елемент који представља његовог 
„претка“. Родитељски елемент или предак тада мора имати тип 
позиционирања другачији од статичке.

• Ако такав елемент не постоји, апсолутно позиционирање се врши у 
односу на елемент body.

• Ако се родитељски елемент или предак користити као омотач у коме 
ће се садржај позиционирати апсолутно, њему се обично само 
вредност својства position постави на relative без дефинисања top, 
right, bottom или left својства.

• Апсолутно позиционирани елемент се уклања из нормалног тока и 
простор који је он заузимао сада ће попунити остали елементи на 
страни. 



Апсолутно позиционирање - absolute



Апсолутно позиционирање - absolute

top:90px

left:190px



Апсолутно позиционирање - absolute



Поређење Статичко - Апсолутно



Фиксно позиционирање - fixed

• Код фиксног позиционирања елемент се позиционира у односу 
на ивице веб читача и не помера се приликом скроловања 
странице, простор који је елемент заузимао у нормалном току 
сада ће заузети други елементи.



Фиксно позиционирање - fixed



Фиксно позиционирање - fixed



z-index

• Код позиционирања елемената може доћи до њиховог међусобног 
преклапања. Редослед преклапања можемо изменити кошишћењем z-
index својства. 

• Елемент са већим z-index коефицијентом се налази изнад елемента са 
мањим коефицијентом. z-index вредности могу бити позитивне или 
негативне.

• CSS синтакса z-index :

1. Вредности: број | auto 

2. Основно: auto 

3. Примењује се: на позициониране елементе чији је тип 
позиционирања релативан, апсолутнан или фиксан 



z-index



z-index


