
Израда и стилизовање 
табела



Израда табела

• Коришћењем HTML – а табела се креира коришћењем
<table>...</table> тагова. Табела има почетни и завршни таг.

• Свака табела састоји се од редова (енг. row). Редови се смештају
између почетног и крајњег <table>...</table> тага. Таг за креирање
реда је <tr>...</tr> (table row). Редови имају почетни и завршни
таг.

• Унутар редова између почетног и завршног <tr>...</tr> елемента
смештају се две врсте тага: тагови за заглавље табеле и тагови за
смештање података у табели (заједнички назив за ова два тага је
ћелија табеле (енгл. table cell)).



Израда табела

• Тагови за заглавље табеле се креирају помоћу <th>...</th> тага (енгл.
table header). Заглавље табеле формирамо када хоћемо да обележимо
називе колона у табели: име, презиме, место рођења,датум рођења...

• По правилу заглавља у табели су центрирана и подебљања.
<table>

<tr>
<th>Име</th>
<th>Презиме</th>
<th>Место рођења</th>

</tr>
</table>
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Израда табела

• Тагови за смештање података у табели се креирају помоћу <td>...</td> тага (енгл. table data).

<table>

<tr>

<th>Име</th>

<th>Презиме</th>

<th>Место рођења</th>

</tr>

<tr>

<td>Александар</td>

<td>Талић</td>

<td>Неготин</td>

</tr>

</table>
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Додавање ивица у табели

• По правилу табеле у документу приказују без ивица (енгл. border), 
па се ивице морају додати коришћењем CSS-а. Ивице се додају 
самој табели, као и ћелијама табеле (th и td).

CSS синтакса

table, th, td {

border: 1px solid black;

}



Додавање ивица у табели

• Својство border (ивица) представља скраћеницу за три вредности:

1. Ширина или дебљина ивице (border-width)- вредност се мери 
пикселима

2. Стил ивице (border-style) – вредности могу бити solid (ивица без 
прекида), dashed (испрекидана ивица), double (дупла ивица)...

3. Боја ивице (border-color) – вредност може бити кључна реч, 
хексадецимална вредност или ргб вредност боје

Синтакса

border: border-width border-style border-color;

border:ширина_ивице  стил_ивице   боја_ивице;
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Спајање ивица

• Да би се ивице табеле спојиле са ивицама ћелија и формирале 
једну ивицу морамо користити CSS својство border-collapse.

• border-collapse

1. Вредности: separate | collapse | inherit

2. Подразумевано: separate

3. Примењује се: на табелу и уметнуте елементе табеле

4. Наслеђује: да

• Вредност separate означава да су ивице табеле и ћелија 
радвојене и то је подразумевано. Ако желимо да се ивице споје 
користимо collapse вредност. 



Спајање ивица



Димензије табеле

• Димензије табеле се дефинишу помоћу својстава width (ширина) и height (висина). 
Најчешће се width својство користи за подешавање ширине на нивоу целе табеле, 
док се height својство користи за подешавање висине ћелија. 

• Вредности за ширину могу бити пиксели или проценти, док вредност за висину се 
најчешће даје у пикселима. 

CSS синтакса

table {

width: 500px;

}

th,td {

height:50px;

}
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Хоризонтално поравњање текста

• За хоризонтално поравњање текста користи се text-align својство, 
вредности могу бити: left(лево), right(десно) или center
(центрирано).

• По правилу садржај у <th> елементима су центрирани, а у <td> 
елементима лево поравњани. 
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Вертикално поравњање текста

• За вертикално поравњање текста користи се vertical-align својство, 
вредности могу бити: top(горе), bottom(доле) или middle
(средина).

• По правилу вертикално поравњање садржаја у <th> и  <td> је 
средина (middle). 



Вертикално поравњање текста



Падинг у табели

• Падинг у табели представља простор између садржаја ћелија и 
ивице ћелија. 

• За подешавање падинга користимо padding својство. 

• CSS синтакса

• Пример: Поставља се својство падинга на вредност од 15 пиксела 
у свим правцима (горе, десно, доле, лево) у ћелијама табеле.

th, td {

padding: 15px;

}
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Проширивање ћелија

• Понекад је потребно направити табелу тако да се ћелија простире на 
више колона или редова.

• Ако се ћелија простире на више колона тада је потребно користити 
colspan атрибут. Ако се ћелија простире на више редова тада је 
потребно користити rowspan атрибут. 

• colspan и rowspan атрибути се постављају у почетном <th> или <td>
тагу.

Пример: Ћелија заглавља се проширује на 3 колоне

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

Пример: Ћелија заглавља се проширује преко 2 реда

<th rowspan="2"></th>
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Проширивање ћелија на више редова



Додавање наслова табели

• За додавање наслова табели користи се <caption>...</caption> таг. 
Наслов се додаје одмах након <table> тага. 

• По правилу наслов табеле се смешта изнад табеле, мада се преко 
CSS-а то може изменити. Поребно је користити caption-side
својство. Вредности су top (горе) или bottom(доле). 

• caption-side

1. Вредности: top|bottom|initial|inherit;

2. Подразумевано: top

3. Примењује се: на табелу

4. Наслеђује: не
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Стилизовање табеле



Стилизовање табеле



Напредни елементи табеле

• Елементи унутар табеле се могу груписати у 3 дела: заглавље 
табеле (thead), тело табеле (tbody) и футер табеле (tfoot). На овај 
начин можемо лакше да уређујемо и стилизујемо поједине 
делове табеле.

• Унутар <thead> тага стављамо заглавље табеле.

• Унутар <tbody> тага стављамо главни садржај табеле.

• Унутар <tfoot> тага стављамо футер табеле.
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