
ОБНАВЉАЊЕ 
 

 

HTML је скраћеница од Hyper Text Markup Language, што се на српски може превести као Језик за 

означавање хипер текстова. Хипер текстови су текстови који поред речи садрже и слику, видео и 

аудио записе. HTML је подскуп једног ширег језика, SGML-a (Standard General Markup Language) и 

користи се за дефинисање изгледа  World Wide Web докумената (страница) као и за успостављање 

веза (линкова) међу документима (подразумева се да документ садржи текст, слику, звук, 

графику).  

HTML користи тагове да помоћу њих укаже претраживачу  како неки текст или слика треба да буду 

приказани на екрану. Тагови се стављају унутар  < > заграда. У већини случајева, тагови се 

постављају на почетак неког дела документа, а на крају тог дела документа поставља се таг 

завршетка. 

На пример да направите наслов документа користите следећи опис: 

 <title>Moj prvi Dokument na vebu</title> 

Уочите ова два тага, <title> и </title> између којих се налази текст наслова документа. Видите да се 

таг завршетка разликује од тага почетка по косој црти (/). 

Сваки HTML документ мора да садржи одређене HTML тагове. На почетку документа мора бити 

таг <html> и документ се мора завршити са тагом </html>. Остали део документа се састоји од два 

дела: 

▪ HEAD - заглавље (почиње са <head> а завршава са </head>) 

▪ BODY - тело (почиње са <body> а завршава са </body>) 

HEAD - заглавље садржи обавезно: 

▪ TITLE - наслов (почиње са <title> а завршава са </title>).  

BODY - тело садржи стварни текст који чине параграфи, листе, као и остали елементе.  

Таг html 

<html>  таг означава почетак HTML програма (кода). 

<html> таг се обично поставља на почетак документа, као прва наредба за претраживаче. На крају 

документа поставља се таг завршетка </html>. Између ова два тага налазиће се сви остали тагови 

као и сам садржај документа. 

Таг head 



<head> таг је таг који служи за почетак једног посебног дела документа које се назива заглавље 

документа. Заглавље се неће приказивати на екрану.Оно служи да се унутар њега дефинишу неке 

карактеристике документа, као што је наслов. 

Заглавље се описује између тагова <head> и </head>. 

Сада можемо дати пример документа који садржи заглавље у којем је дефинисан назив 

документа таговима <title> и </title>: 

<html>  

<head>  

<title>Moj prvi HTML dokument</title>  

</head> 

Title таг 

<title> таг вам омогућава да дефинишете назив вашег документа. То се постиже на следећи начин: 

<title>Moj prvi HTML dokument</title> 

Назив документа, пошто се налази у заглављу, неће бити приказан на екрану, али ће се појавити 

на разним другим местима (на врху прозора, у букмарк-у страница и сл.) 

Body таг 

<body> и </body>  тагови дефинишу почетак и крај садржаја вашег документа. Сав текст, све слике 

и линкови на друге документе налазиће се унутар ових тагова. 

p и br таг (Параграф) 

Таг за прелазак у нови ред је <br> таг. Он не захтева одговарајући завршни таг (што је и 

разумљиво). 

Прелазак у нови одељак постиже се <p> тагом.  

Хиперлинкови 

<a href="url">link text</a> 

Ево и пример хиперлинка: 

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Posetite HTML tutorial</a> 

Боја позадине 

< body style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</ body > 

Или: < body style="background-color:red;">...</ body > 

  



НА КРАЈУ НЕШТО НОВО: 

ПОСТАВЉАЊЕ СЛИКА У ВАШ 

ДОКУМЕНТ 
<img src="url"> ЈЕ ТАГ КОЈИМ ПОСТАВЉАМО СЛИКУ НА НАШУ СТРАНИЦУ. 

<img src="slika.jpg"  width="500" height="600"> приказује слику под именом slika.jpg која је 

сачувана у истом фолдеру као и ваш рад, димензија 500х600 пиксела. 

 Подсећање: ваш рад можете радити у програму Бележница (Notepad) једино је битно код 

чувања документа у на крају имена написати .html 

 

ОНИ КОЈИ МИ ЈОШ НИСУ ПОСЛАЛИ ТЕМУ ЗА СВОЈ ПРОЈЕКАТ ТРЕБА 

ТО ШТО ПРЕ ДА УРАДЕ. 

Сви треба да отпочну рад на свом пројекту. Очекујем да ми стигну радови 

барем са насловом и постављеном бојом позадине.  

 

Они који желе да знају више, могу пронаћи додатне материјале за рад на 

адреси: https://www.w3schools.com/ 

Адреса на коју треба да ми шаљете ваше радове 

(osjpvesnalazarevic@gmail.com), такође служи и да ми поставите сва 

питања која имате у вези вашег рада. 

 

 

 

https://www.w3schools.com/

