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CSS Трансформација

• CSS трансформација нам омогућава да HTML елемент ротирамо, 
померамо, увећамо/умањимо или искосимо. Трансформација 
може бити дводимензионална (2D) или тродимензионална (3D).

• CSS transform синтакса: 

Вредности: функција(е) трансформације| none

Основно: none

Примењује се: елементе блока, inline-block, слике

Наслеђује: не

• Напомена: Може се применити више функција трансформације



Функције трансформације – 2D

• rotate() 

• translate(), translateX(), translateY()          

• scale(), scaleX(), scaleY() 

• skew(), skewX(),skewY()     

• matrix()



Функције трансформације – 2D



Ротација елемента

• Ротација елемента се врши коришћењем rotate() функције. 
Елемент се ротира у смеру казаљке на сату (позитивна вредност 
угла) или супротно од казаљке на сату (негативна вредност угла).

• Ротација се врши око средишње тачке елемента.



Ротација елемента



Ротација елемента



Померање елемента

• Померање елемента се врши помоћу translate(), translateX(), 
translateY() функција. 

• Функација translate() помера елемент дуж  х/y-осе (translate(х,y)), 
translateX() само дуж х-осе, а translateY() дуж y-осе.

• Вредности за померање се могу дати у пикселима или процентима. 
Вредност у процентима се рачуна у односу на димензије елемента који 
се помера.

• Вредности могу бити и негативне, у том случају елемент се помера у 
супротом правцу.

• Ако се користи translate() функција са само једном вредношћу, она се 
поставља за х-осу. Вредност за y-осу тада износи 0.



Померање елемента
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Померање елемента



Померање елемента



Померање елемента



Померање елемента



Померање елемента



Увећање/умањење елемента

• Увећање/умањење елемента се врши помоћу scale(), scaleX(), scaleY() 
функција. 

• Функација scale() увећава/умањује елемент по хоризонтали (ширина) и 
вертикали (висина), scaleX() само по хоризонтали (ширина), scaleY() 
само по вертикали (висина).

• Вредности предстаљају фактор увећања/умањења, тј. однос за колико 
се елемент увећава/умањује  у односу на своје димензије. 

• Вредности за увећање елемента су веће од 1 (без јединица мере), 
вредности за умањење елемента су мање од 1 (без јединица мере).

• Ако се користи scale() функција са само једном вредношћу она се 
односи на оба смера.



Увећање/умањење елемента



Увећање/умањење елемента



Увећање/умањење елемента



Увећање/умањење елемента



Искошење елемената

• Искошење елемената се врши помоћу skew(), skewX(), skewY()
функција. 

• Функација skew() искосује елемент по x/y-оси, scaleX() само по x-
оси, scaleY() само y-оси.

• Вредности угла искошења се дају у степенима, могу бити 
позитивне и негативне вредности. 

• Ако се користи skew() функција са само једном вредношћу она се 
односи x-осу, вредност за y-осу биће 0.



Искошење елемената
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Искошење елемената



Примена више функција трасформације

• На елемент се може применити више од једне функције 
трасформације, функције се тада наводе једна за другом 
раздвојене размацима. 

• Пример:

transform: функција1(вредност) функција2(вредност) функцијаN(вредност);

• Трансформације се примењују према редоследу навођења.

transform:scale(1.5) rotate(-15deg) translate(50px,30px);

• Елемент се прво увећава, затим ротира и на крају помера.
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Примена више трансформација

• Ако елемент има задату трансформацију, а жели се додати 
додатна трансформација нпр. при коришћењу :hover псеудокласе, 
морамо у стиловима за :hover псеудокласу поновити све 
трансформације дефинисане у HTML елементу.



Примена више трансформација
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Порекло трансформације

• transform-origin својство се користи заједно са transform својством и 
служи за померање почетне тачке трансформације. Почетна тачка 
трансформације је увек центар елемента. 

• transform-origin: x-оса y-оса z-оса;

• CSS transform-origin синтакса:

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

Основно:50% 50% 0%

Примењује се: елементе са transform својством

Наслеђује: не

За 2Д трансформације користи се само x-оса y-оса, за 3Д и z-оса



Порекло трансформације


