
1 
 

ИНФОРМАТИВНИ И CLICKBAIT НАСЛОВИ – презентација 

https://view.genial.ly/5f095ed328ac660da5ade753/presentation-untitled-genially 

 

CLICKBAIT 

• Сензационалистички наслови, привлаче пажњу с циљем да читатељ кликне на 

садржај  

• По правилу такви наслови не одражавају садржај текста или се иза њих крију   

информативно безвредни садржаји 

• Рачунају на емоције и знатижељу 

• Неки примери мамаца:  “Нећете веровати овоме”, “Ово морате видети”, “Оно 

што се догодило следеће ће вас шокирати” 

• Посебно се шире путем друштвених мрежа 

 

ИНФОРМАТИВНИ НАСЛОВИ 

• Циљ им је заинтересовати читатеља, али и укратко описати садржај чланка  

• Део опреме текста, кратка занимљива мисао, реченица, порука или исечак из 

текста који јасно, сажето и занимљиво говори о чему је реч у тексту 

• Даје комплетну и недвосмислену информацију о садржају текста 

• Истакнут (већим словима, потцртан, боја…) 

 

Приликом припрема наслова треба водити бригу о следећем:  

• коју основну информацију текст преноси читатељима? 

• добар наслов пружа обавештење, привлачи пажњу и изазива знатижељу, али не 

открива све 

• текст мора испунити обећање из наслова 

• наслов не сме преварити читаоце (то је одлика сензационалистичких наслова) 

  

Наслови на интернету 

• Привлачење пажње кључном речи (врло важно због претраживача) 

• Важно одредити и циљану групу људи па ускладити кључну реч  

• Претраживачи воле наслове, поднаслове, линкове и болдани текст 

• Дужина наслова 

• Код штампаних листова зависи од дизајна листа (препоручује се до 8 речи) 

• На интернету до 14 речи (према истраживањима за дужи наслов од 15 речи 

читатаоцу треба више труда и времена у скенирању кључних речи, те одмах 

проради обрамбени механизам који неће допустити да се потенцијални читалац 

удуби у чланак) 
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ПОДНАСЛОВ 

    • Шире информише о садржају текста 

    • Садржи најјаче и најважније реченице из текста  

    • Део из написаног текста 

    • Парафразиран део тј. сажето препричан део из текста 

      Дужина поднаслова 

    • Може бити дужи и састојати се и од неколико реченица 

 

НАДНАСЛОВ 

• Садржи опште податке написане у тексту 

• Кратак, јасан и сажет 

• Одвојен од наслова 

• Зависи од новинарске врсте (нпр. у интервјуу име и презиме интервјуисане 

особе, у анкети тема анкете) 

• Краћи новински облици не захтевају наднаслов 

Дужина наднаслова 

• Изрећи га кратком реченицом 

 

 

ПРИМЕРИ  ИНФОРМАТИВНИХ НАСЛОВА 

 

ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

Богати Кинези шаљу дјецу у вртиће интернате и виђају их само током викенда 

Родитељи верују да ће се њихова деца на тај начин осамосталити и бити способна 

преживети у данашње доба (Јутарњи лист) 

 

АНТОНОВ 225, НАЈВЕЋИ АВИОН НА СВЕТУ СЛЕТЕО У ЗАГРЕБ  

Трансформатор тежак 210 тона радило је више од 100 инжењера 

 

НОЋНА ВОЖЊА Због превоза трансформатора кроз Загреб морао се резати семафор  
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УЛАЖУ У ЈАХТЕ, АВИОНЕ И УМЕТНИНЕ 

У четири године број милијардера у свету скочио с 880 на чак 2170  

Лекари уместо тумора нашли газу стару скоро 20 година  

 

Због лекарске грешке и заборављене газе у трбуху Сање Крајцер, ријечки КБЦ 

проглашен је кривим. Потврди ли се првостепена пресуда, платиће скоро милијун куна 

 

СНИЖЕЊА  

ЧАК 95 посто производа с Црног петка исту или нижу цену имаће и након акције 

Истраживање друштва за заштиту потрошача доказало  

 

ПРИМЕРИ СЕНЗАЦИОНАЛИСТИЧКИХ НАСЛОВА 

 

ШИРИ СЕ ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА  

Хоће ли се школска година понављати због штрајка? Кружи вест да хоће, ево о чему се 

ради  

Оно што је сигурно је да штрајк још увек траје и да синдикати још нису прихватили 

понуду коју им је дала Влада, а судећи према досадашњим реакцијама, ни неће 

 

ХАОС У БОЛНИЦИ 

Жена је дошла с јаким боловима, а кад су је лекари отворити, видели су хорор, а онда 

се десило чудо 

 

Како избећи срчани удар? Учини ово двапут на дан по 7 секунди 

 

БРУТАЛНА ТРАГЕДИЈА 

Знате га из 'Рана' и хита 'Ми нисмо анђели', а од детаља смрти овог глумца окренуће 

вам се желудац. Нико му није помогао... 
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ВАЖНО: 5 знакова да носите непријатеља у себи. Како се решити паразита из 

организма?  
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