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Позадинска слика

• HTML елементу можемо додати позадинску слику коришћењем 
CSS својства background-image.

• CSS background-image својство

Вредности: url (локација слике) | none 

Основно: none

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не



Позадинска слика



Понављање слике

• По правилу слика се понавља у хоризонтали и вертикали.

• CSS својство background-repeat подешава да ли ће слика бити 
приказана само једном или ће бити понављана док не испуни 
целу ширину и/или висину елемента.

• CSS background-repeat својство

Вредности: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat 

Основно: repeat 

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не



Понављање слике

• repeat – слика се понавља и хоризонтално (ширина) и вертикално 
(висина)

• repeat-x – слика се понавља само хоризонтално (ширина) 

• repeat-y – слика се понавља само вертикално (висина)

• no-repeat – слика се не понавља (приказује се само једна копија)
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Позиција слике

• CSS својство background-position одређује позицију позадинске 
слике.

• CSS background-position својство

Вредности: јединица мере| проценат | left | center | right | top | 
bottom 

Основно: 0% 0% (left top)

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не



Позиција слике

• Уколико се наведу две вредности, прва одредује хоризонталну, а друга 
вертикалну позицију. Уколико се наведе само једна вредност, за другу 
се подразумева center.

• Вредности могу бити наведене на следећи начин:
➢дужина – позиција слике се поставља на тачку померену за наведене вредности 

у односу на горње лево теме елемента. Горе лево биће 0 0.

➢проценат – Процентуалне вредности су дате у хоризонталним/вертикалним 
паровима,  0% 0% што одговара горњем левом углу, а 100% 100% одговара 
доњем десном углу. Важно је напоменути да се вредност процента односи 
подручје елемента и на саму слику. На пример, вредност 100% поставља доњи 
десни угао слике у дно угла. Ако наведете само једану вредност, друга се 
претпоставља да је 50% (центрирано).



Позиција слике

• Кључне речи - left top, left center, left bottom, right top, right center,
right bottom, center top, center center, center, bottom

• Ако се наведе само једна кључна реч друга вредност биће center.
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Фиксирана слика

• Када је елементу постављена позадинска слика својством 
background-attachment се одређује да ли ће се приликом 
померања садржаја странице (тзв. скроловања) слика померати 
заједно са садржајем или ће остати фиксна у односу на прозор и 
посматрача.

• CSS background-attachment својство

Вредности:scroll | fixed 

Основно:scroll

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не



Фиксирана слика



Димензије слике

• За дефинисање димензија позадинске слике користимо CSS 
background-size својство. 

• CSS background-size својство

Вредности:јединица мере | проценат| auto | cover | contain

Основно: auto

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не



Димензије слике

• сover кључна реч говори веб читачу да позадинска слика треба да 
прекрије цео елемент, што може довести до проширења 
позадинске слике или пак одсецања једног дела (због очувања 
односа ширине и висине слике - aspect ratio).

• contain увек приказује целу слику што може довести до појаве 
празнине са леве или десне стране, или у доњем делу.
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Групно својство

• CSS background својство

Вредности:background-color background-image background-repeat 
background-attachment background-position 

Основно: види појединачна својства

Примењује се: све елементе

Наслеђује: не
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Више позадинских слика



Стрмина (Gradient)

• У CSS-у стрмина представља прелаз између две или више боја. 
Стрмина је слика коју креира веб читач, и због тога се користи 
background-image својство. 

• Постоје два типа стрмине:
1. Линеарна стрмина

2. Радијална стрмина



Линеарна стрмина

• За креирање линеарне стрмине потребно је одабрати правац и 
боје прелаза.

• Прелаз боја се врши са једне стране на другу.

• Синтакса:

background-image: linear-gradient(правац, боја 1, боја 2, ...);

• Основни правац, ако се не наведе, је од горе ка доле.

• Правац се даје помоћу кључних речи: to top, to right, to bottom, 
to left, to bottom right.
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Линеарна стрмина



Радијална стрмина

• За креирање радијалне стрмине потребно је одабрати облик и 
боје прелаза. Облици могу бити елипса (основно) и круг.

• Прелаз боја се врши из центра ка крајевима.

• Синтакса:

background-image: radial-gradient(облик, боја 1, боја 2, ...);
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Радијална стрмина


