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	 Систем	 визуелних	 комуникација	
Универзитета	у	Бањој	Луци,	презентован	у	Књизи	
графичких	 стандарда,	 има	 за	 циљ	 	 подизање	
видљивости	 и	 препознатљивости	 Универзитета	
у	Бањој	Луци,	 као	 и	 градњу	позитивног	 имиџа	
у	широј	 јавности	и	 	окружењу.	Циљ	пројекта	 је	
усмјерен	 ка	 даваоцима	 и	 корисницима	 услуга	
високог	 образовања,	 односно	 наставном	
кадру	 и	 студентима,	 те	 стручној	 јавности	 у	
земљи	 и	 окружењу.	 Такође,	 систем	 визуелних	
комуникација	ће	послужити	и	подизању	рејтинга	
Универзитета	 у	 Бањој	 Луци	 на	 свјетским	 ранг-
листама.

	 Систем	 визуелних	 комуникација,	
презентован	 у	 Књизи	 графичких	 стандарда	
Универзитета	 у	 Бањој	 Луци,	 	 реализован	
је	 у	 складу	 са	 свјетским	 страндардима	 уз	
иновативност,	 креативност,	 досљедност	 и	
поштовање	 досадашње	 видљивости	 визуелног	
идентитета	Универзитета	у	Бањој	Луци.	

	 Истовремено,	 систем	 визуелних	
комуникација	 доприноси	 позиционирању	 и	
препознатљивости	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци	
као	 једног	 од	 стубова	 Републике	 Српcке.	
Овај	 пројекат	 омогућава	 наставном	 особљу	 и	
студентима,	 те	 институцијама	 система,	 висок	
степен	препознатљивости	и	видљивости	у	области	
високог	образовања	у	земљи	и	иностранству.

	 Пројекат	 новог	 система	 визуелних	
комуникација	Универзитета		у		Бањој	Луци		захтјева	
одређени	 временски	 период	 имплементације	 и	
доношење	плана	реализације	која	би	се	обављала	
поступно,	у	складу	са	расположивим	средствима	

1 / ПРЕДГОВОР

Универзитета,	те	ангажованошћу	стручног	особља	
Академије	умјетности	и	руководећег	кадра	свих	
организационих	јединица	Универзитета	у	Бањој	
Луци.
 



1 / УВОД      7 
  
	 Универзитет	у	Бањој	Луци	

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП  13

	 Основна	варијанта	знака	и	логотипа
 Основна	варијанта	знака
	 Позитив	и	негатив
	 Линијски	знак	-	контура	и	тонска	варијанта
 Основна	варијанта	логотипа
 Основна	варијанта	знака	и	логотипа
	 Знак	и	логотип	-	позитив
 Знак	и	логотип	-	негатив
	 Знак	и	логотип	-	линијски
	 Знак	и	логотип	-	контурни
 Знак	и	логотип	-	лијево	равнање
 Знак	и	логотип	-	десно	равнање
 Однос	величина	-	најмања	дозвољена	величина
	 Дозвољена	и	недозвољена	употреба	знака	и	логотипа	у	односу	на	боју	подлоге
 Зона	интегритета	основног	знака	и	логотипа
	 Недозвољена	употреба	знака	и	логотипа
	 Заштитни	златни	и	сребрни	отисак

 

3 / ТИПОГРАФИЈА   33

	 Основна	типографија
	 Помоћна	типографија

4 / ПАЛЕТА БОЈА  41

	 Основна	палета	боја	
	 Помоћна	палета	боја

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  47

	 Меморандум	ректора	-	свечани
 Меморандум	ректора	-	пословни
 Меморандум	ректората
	 Меморандум	ректората	-	линијски
	 Меморандум	факултета
	 Коверта	ДЛ	формат
 Коверта	Ц5	формата
 Коверта	Ц4	формата
	 Посјетница	Ректорат
 Посјетница	за	факултете
 Фасцикла	варијанта	један
 Фасцикла	варијанта	два
	 Позивница	једнолисна
	 Позивница	дволисна
	 Промотивни	блок
	 Паковање	за	CD	и	DVD
	 Пропусница
	 Акредитација
	 Регистратори
	 Корице	за	дипломски,	мастер	и	докторски	рад
	 Брошуре
	 Летак
	 Дизајн	књиге	Б5
	 Почетна	страна	за	презентације	за	ректора
	 Следеће	стране	презентације	за	ректора
	 Почетна	страна	презентације	зниверзитета
	 Следећа	страна	презентације	универзитета
	 Почетна	страна	универзалне	презентације
	 Следеће	стране	универзалне	презентације
	 Почетна	страна	презентације	за	факултете	и	научне		
	 скупове
 Следеће	стране	презентације	за	факултете	и	научне		

САДРЖАЈ



	 скупове
 Диплома
	 Корице	за	диплому	са	златотиском
	 Студентска	књижица	индекс
	 Признања
	 Захвалнице
	 Печат
	 Плакете
	 Плакете	за	факултете
	 Медаље
	 Значке	и	медаља	за	најбоље	студенте	Универзитета
 
 

6 / ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА  99

	 Информативне	табле
	 Информативне	табле	-	путокази
 Информативне	табле	-	путокази	у	Универзитетском	граду
 Службена	табла	за	факултет
 

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 105
 
	 Апликација	знака	и	логотипа	на	папирне	врећице
 Апликација	знака	и	логотипа	на	шољу
 Апликација	знака	и	логотипа	на	качкет
 Апликација	знака	и	логотипа	на	мајицу
 Апликација	знака	и	логотипа	на	билборде
 Апликација	знака	и	логотипа	на	оловку	и	канцеларијски	материјал
 Апликација	знака	и	логотипа	на	бандеролу
 Натпис	на	столу
 Апликација	знака	и	логотипа	на	стоне	заставице
	 Женска	униформа
	 Мушка	униформа
	 Комбинезон

 Апликација	на	аутомобил
 Апликација	на	аутобус
 Апликација	на	комби
	 Преносиви	штанд	Универзитета
	 Копче,	упаљачи,	привјесци	и	подметачи
	 Зид	и	говорница	за	конференцију	за	штампу
	 Маскота
	 Етикета	за	вино
	 Тога
 

8 / АПЛИКАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ    129
 
	 Апликација	за	веб-сајт
 Апликација	за	њузлетер	Унинфо	
 Апликација	за	Фејсбук
 Апликација	за	мобилне	софтвере
	 Електронски	потпис

САДРЖАЈ





1    УВОД





9Књига графичких стандарда / Универзитет у Бањој Луци  /

1 / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

	 Као	 водећа	 институција	 високог	
образовања	 у	 Републици	 Српској,	 Универзитет	 у	
Бањој	 Луци	 више	 од	 четири	 деценије	 преноси	 и	
шири	постојећа	и	развија	нова	знања,	доприносећи	
на	 тај	 начин	 интелектуалном	 и	 сваком	 другом	
напретку	Републике	Српске.	
 
	 Основан		је	7.	новембра	1975.	године,	као	
други	по	реду	универзитет	у	Босни	и	Херцеговини,		
и	данас	у	свом	саставу	има	17	факултета:	Академију	
умјетности,	Архитектонско-грађевинскo-геодетски	
факултет,	 Економски	 факултет,	 Електротехнички	
факултет,	 Машински	 факултет,	 Медицински	
факултет,	 Пољопривредни	 факултет,	 Правни	
факултет,	 Природно-математички	 факултет,	
Рударски	факултет,	Технолошки	факултет,	Факултет	
безбједносних	 наука,	 Факултет	 политичких	
наука,	 Факултет	 физичког	 васпитања	 и	 спорта,	
Филолошки	 факултет,	 Филозофски	 факултет	 и	
Шумарски	факултет.	 	У	саставу	Универзитета,	као	
18.	 организациона	 јединица	 дјелује	 Институт	 за	
генетичке	ресурсе.
 
	 Од	2007.	године,	Универзитет	у	Бањој	Луци	
је	интегрисан,	са	факултетима	као	организационим	
јединицама.	 	 Универзитетом	 управљају	 Управни	
одбор,	Сенат	и	ректор	коме	у	раду	помажу	четири	
проректора.
 
	 На	 факултетима	 УНИБЛ	 	 постоји	 58	
студијских	 програма	 првог	 циклуса	 студија,	 66	
програма	другог	циклуса	и	10	студијских	програма	
трећег	 циклусa	 студија.	 Наставу	 изводи	 811	
наставника	 и	 сарадника	 у	 пуном	 радном	 односу.	
Поред	 њих,	 на	 Универзитету	 је	 ангажовано	 170	
наставника	 у	 допунском	 радном	 односу,	 168	
гостујућих	професора	из	иностранства	и	121	стручни	
сарадник	за	потребе	реализације	клиничке	праксе.	
Административно-техничку	 подршку	 пружа	 559	
службеника.		

		 Универзитет	 у	 Бањој	 Луци	 	 је	 препознат	
као	лидер	у	промоцији	научне	мисли	и	позитивних	
процеса,	квалитета	високог	образовања,	генератор	
знања	 и	 прогреса	 у	 друштву.	 Већ	 дуже	 вријеме	
припадa	 Европској	 асоцијацији	 универзитета,	
чланица	 је	 Европског	 истраживачког	 простора	 и	
прва	 научноистраживачка	 институција	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	којој	је	Европска	комисија	додијелила	
Лого	изврсности	у	истраживању.
 
	 Универзитет	 	активно	учествује	у	бројним	
националним	 и	 међународним	 пројектима,	 те	
образовним	 програмима	 размјене	 студената	 и	
особља,	a	са	универзитетима,	институтима	и	другим	
партнерима	широм	 свијета	 до	 сада	 је	 закључено		
преко	200	споразума	о	сарадњи.
 
	 Тренутно	 на	 Универзитету	 студира	 око	
18.000	студената,	што	је	близу		40%	укупног	броја	
студената	у	Српској.	До	сада	је		дипломе	основних	
студија	 стекло	 31.500	 студената,	 350	 студената	
мастер	 студија,	 1.150	 магистара	 и	 645	 доктора	
наука.
 
	 Бринући	за	подмладак		научног	и	наставног	
особља,	 	 а	 у	 жељи	 да	 задржи	 најквалитетнији		
кадар,	 Универзитет	 својим	најбољим	 	 студентима	
омогућава	 	 обављање	 приправничког	 стажа	 на	
матичним	факултетима,	чиме	они	добијају	прилику	
да	 стекну	 првo	 радно	 искуство	 и	 да	 напредују	 у	
струци.
 
	 Наши	студенти	биљеже	запажене	резултате	
у	 настави	 и	 научноистраживачком	 раду,	 што	 се	
поготово		види	кроз	признања	и	освојена	прва	мјеста		
на	међународним	такмичењима,	конференцијама,		
дебатама,	 али	 и	 кроз	 резултате	 које	 остварују		
на	 престижним	 универзитетима	 и	 компанијама	
широм	свијета	након	стицања	диплома	на	нашем	
Универзитету.

	 Студенти	 су	 укључени	 у	 сва	 академска	 и	
управљачка	тијела	Универзитета,	као	и	у	наставно-
научна/умјетничка	вијећа	факултета.
 
	 Кровно	 представничко	 тијело	 студената		
је	 Студентски	 парламент	 	 који	 организује	 бројне	
активности	 на	 нивоу	 Универзитета.	 	 Једна	 од	
најзначајнијих	јесте	научно-	стручна	конференција	
„Студенти	 у	 сусрет	 науци“	 са	 међународним	
учешћем	 (Students	 encountering	 science	 -	 StES).	
StES	се	одржава	сваке	године	у	посљедњој	седмици	
новембра	и	до	сада	је	успјешно	организован	девет	
пута,	уз	учешће	преко	хиљаду	младих	истраживача	
из	14	земаља.
 
	 У	 априлу	 2017.	 године,	 Студентски	
парламент	је	по	први	пут	организовано	десетодневну	
манифестацију	 „Дани	 студената	 Универзитета	 у	
Бањој	 Луци“	 	 која	 је	 окупила	 неколико	 хиљада	
учесника,	 те	 обухватила	 бројне	 спортске,	
едукативне,	 културне,	 волонтерске	 и	 забавне	
садржаје	 кроз	 које	 су	 промовисане	 вриједности	
студентског	живота,	Универзитет	у	Бањој	Луци,	те	
град	Бања	Лука	и	Република	Српска	као	заједница	
младих,	креативних	и	образованих	људи.
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	 Основна	варијанта	логотипа	представља	
визуелно	 средство	 презентације,	 а	 његова	
конзистентна	 и	 јасна	 употреба	 помаже	
квалитетној	 изградњи	 препознатљивости	
Универзитета	у	Бањој	Луци.

	 Ова	 књига	 стандарда	 дефинише	 све	
параметре	знака	и	логотипа,	њихове	пропорције,	
боје,	међусобне	односе,	исправно	и	неисправно	
кориштење,	 те	 основну	 подјелу	 употребних	
фонтова.	 Детаљно	 се	 описују	 сви	 параметри	
основних	предмета	промоције.

	 Дефиниције	знака	и	логотипа	предочене	
у	 овом	 поглављу	 од	 највећег	 су	 значаја	
за	 одржавање	 константности	 идентитета	
универзитета.	 Апсолутно	 никаква	 одступања,	
изузев	 наведених,	 нису	 дозвољена.	 Знак	
и	 логотип	 није	 допуштено	 цртати,	 поново	
конструисати,	 искривљивати,	 ни	 мијењати	
односе	унутар	њих.
Знак	 и	 логотип	 се	 смију	 пропорционално	
повећавати	 или	 смањивати	 до	 утврђене	
димензије.

	 Логотип	 се	 састоји	 из	 кружног	 знака	
у	 плавој	 боји	 са	 типографијом	 и	 натписом	
„Универзитет	 у	 Бањој	 Луци”	 на	 српском	
језику	 и	 ћириличним	 писмом	 и	 на	 енглеском	
језику.	 У	 средишњем	 дијелу	 имамо	 визуелно	
рјешење	 преузето	 са	 тренутно	 актуелног	
знака	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци	 које	 је	
благо	 модификовано	 у	 формалном	 смислу	 и	
представља	отворену	књигу	са	писаљком	изнад	
која	је	уједно	и	визуал	„споменика	на	Бањ	брду”	
једним	од	симбола	Бање	Луке.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ОСНОВНА ВАРИЈАНТА ЗНАКА

	 Основна	 варијанта	 знака	 представља	
редизајнирани	 постојећи	 знак	 Универзитета	 у	
Бањој	Луци	у	којој	су	задржани	основни	графички	
елементи:	писаљка,	споменик	 	на	 	Бањ	брду	и	
отвoрена	 књига.	 Основна	 измјена	 претходног	
знака	 се	 огледа	 	 у	 стилизацији	 и	 повећању	
графичких	елемената,	као	и	у	увођењу	круга	око	
знака	 и	 године	 оснивања.	 Текстуални	 дио	 на	
ћириличном	 	и	латиничном	писму	су	задржани	
као	на	претходном	визуелном	рјешењу.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП  /  ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ

Негатив	 представља	 варијанту	 знака	 сведеног	
на	 бијелу	 боју,	 а	 примјењује	 се	 када	 знак	
технички		није	могуће	извести	у	боји,	или	је	боја	
подлоге	на	који	се	примјењује	изразито	тамна.



18 /  КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЛИНИЈСКИ ЗНАК - КОНТУРА И ТОНСКА ВАРИЈАНТА

	 Линијски	 знак	 представља	 варијанту	
знака	 када	 није	 могуће	 употријебити	 основну	
верзију	знака	због	малих	димензија	или	штампе	
на	појединим	подлогама.	
 
	 Кoнтурна	 варијанта	 знака	 представља	
знак	сведен	на	контурне	линије.	Овакав	облик	
знака	 користи	 се	 само	 у	 случају	 када	 је	 знак	
технички	 немогуће	 извести	 другачије	 (нпр.	
реклама	од	неонских	цијеви	или	за	резање	на	
фолији).	

	 Дебљина	 контурне	 линије	 на	 овдје	
приказаном	 примјеру	 износи	 0,6	 мм.	 Она	 се	
пропорционално	 скалира	 при	 увећавању	 или	
умањењу	 знака	 и	 логотипа.	 Дозвољене	 боје	
контуре	су	плава,	сива	или	бијела.

	 Тонска	 варијанта	 основног	 знака	
се	 користи	 у	 специјалним	 приликама	 када	
визуелно	 рјешење	 на	 ком	 се	 аплицира	 знак	
захтијева	 тонску	 варијанту.	 Тонска	 варијанта	
знака	се		реализује	у	20%	и	40%	црне.
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	 Логотип	је	изведен	у	фонту	ClearSans	са	
текстом	исписаним	 	 ћириличним	и	латиничним	
писмом	 и	 као	 такав	 представља	 недјељиву	
цјелину	 уколико	 апликација	 не	 захтијева	
другачије.	 Величина	 кориштених	 фонтова	 у	
основној	варијанти	су	25pt	и	23pt	у	ћириличном	
писму	 и	 21pt	 и	 19pt	 у	 латиничном	 писму.	
Основна	 варијанта	 подразумијева	 централно	
позиционирање	текста	у	два	реда	и	реализацију	
у	сивој	боји,	са	процентима	црне	боје	од	80%	за	
текст	и	40%	за	линију.

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ОСНОВНА ВАРИЈАНТА ЛОГОТИПА 

UNIVERSITY OF BANJA LUKA



20 /  КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ОСНОВНА ВАРИЈАНТА ЗНАКА И ЛОГОТПА

	 Знак	 и	 логoтип	 у	 боји	 је	 примарна	
варијанта	 знака	 и	 логотипа	 и	 примјењује	 се	
када	год	је	то	технички	могуће.		Однос	знака	и	
логотипа	приказује	најважније	пропорције	које	
одређују	знак	и	логотип,	а	које	се	морају	Морају	
се	 строго	 поштовати	 приликом	 репродукције	
знака	и	логотипа.

	 По	правилу,	знак	и	логотип	у	боји	треба	
примјењивати	 искључиво	 на	 бијелој	 подлози.	
У	 посебним	 случајевима,	 односно	 када	 бијела	
подлога	није	могућa,	може	се	примијенити	и	на	
осталим	свијетлим	подлогама.

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
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	 Позитив	 представља	 варијанту	 знака	
и	 логотипа	 сведеног	 на	 црну	 боју,	 а	 користи	
се	 када	 знак	 и	 логотип	 технички	 није	 могуће	
извести	другачије.	Знак	и	логотип	у	позитиву	се	
у	већини	случајева	користе	на	бијелој	подлози.

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП - ПОЗИТИВ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA



22 /  КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

	 Негатив	 представља	 варијанту	 знака	 и	
логотипа	сведеног	на	бијелу	боју,	а	примјењује	
се	 када	 знак	 и	 логотип	 технички	 	 није	 могуће	
извести	 у	 боји,	 или	 је	 боја	 подлоге	 на	 који	 се	
примјењује	изразито	тамна.

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП - НЕГАТИВ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
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	 Линијски	 знак	 и	 логотип	 представљају	
варијанту	 знака	 и	 логотипа	 када	 није	 могуће	
употријебити	основну	верзију	знака	и	логотипа	
због	малих	димензија	или	штампе	на	појединим	
подлогама.	

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП - ЛИНИЈСКИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП - КОНТУРНИ

	 Кoнтурна	 варијанта	 знака	 и	 логотипа	
представља	знак	и	логотип	сведен	на	контурне	
линије.	 Овакав	 облик	 знака	 користи	 се	 само	 у	
случају	 да	 је	 знак	 технички	 немогуће	 извести	
другачије.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП ЛИЈЕВО РАВНАЊЕ

	 Помоћна	варијанта	знака	и	логотипа	 је	
конструисана	тако	да	је	типографија	смјештена	
поред	 знака	 са	 лијевим	 равнањем.	 Оваква	
помоћна	варијанта	знака	и	логотипа	се	користи	
у	случајевима	када	основну	верзију	није	могуће	
аплицирати.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗНАК И ЛОГОТИП ДЕСНО РАВНАЊЕ

	 Помоћна	варијанта	знака	и	логотипа	 је	
конструисана	тако	да	је	типографија	смјештена	
поред	 знака	 са	 десним	 равнањем.	 Оваква	
помоћна	варијанта	знака	и	логотипа	се	користи	
у	случајевима	када	основну	верзију	није	могуће	
аплицирати.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ОДНОС ВЕЛИЧИНА - НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА ВЕЛИЧИНА

	 Дате	 су	 основне	 величине	 знака	 и	
логотипа	 –	 основна	 варијанта	 са	 централним	
равнањем	 -	 у	 размјери	 1:1	 и	 1:2.	 Да	 би	 се	
осигурала	 сигурна	 апликативност	 знака	 и	

логотипа,	 увијек	 се	 мора	 водити	 рачуна	 о	
минимално	 дозвољеној	 величини.	 Величина	

самог	 знака	 	 не	 смије	 бити	испод	промјера	 10	
милиметара,	односно	42	пиксела.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ДОЗВОЉЕНА И НЕДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА ЗНАКА И ЛОГОТИПА У ОДНОСУ НА БОЈУ ПОДЛОГЕ

A. Дозвољене подлоге

B. Недозвољене подлоге

	 Оснoвна	 варијанта	 знака	 и	 логотипа	 се	
примјењује	 на	 бијелој	 и	 свијетлим	 подлогама.	
Није	дозвољено	користи	основну	верзију	знака	
и	 логотипа	 на	 тамним	 подлогама	 и	 подлогама	
са	тонским	градацијама.
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2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗОНА ИНТЕГРИТЕТА ОСНОВНОГ ЗНАКА И ЛОГОТИПА

	 Зона	 интегритета	 се	 дефинише	 као	
минималан	 допуштени	 простор	 који	 мора	
окруживати		логотип	како	би	се	задржала	његова	
максимална	читљивост	и	препознатљивост.	
	 Минимално	подручје	се	користи	увијек,	
посебно	 када	 се	 логотип	 поставља	 у	 групи	

са	 другим	 логотипима,	 када	 је	 неопходно	
осигурати	његову	максималну	видљивост,	те	у	
случају	израде	сигнализације,	као	и	постављања	
у	 различитим	 штампаним	 и	 промотивним	
материјалима	и	сл.	

	 Ово	 подједнако	 вриједи	 за	 позитив	 и	
негатив	 варијанту.	 Минимални	 простор	 око	
знака	и	логотипа	је	дефинисан	великим	словом	
Н	које	је	додано	са	свих	страна	шест	пута.	



30 /  КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / НЕДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА ЗНАКА И ЛОГОТИПА

	 Овдје	су	приказане	забрањене	употребе	
знака	 и	 логотипа,	 као	 и	 примјери	 забрањене	
измјене	 односа	 између	 знака	 и	 логотипа.	 Није	
допуштено	 мијењати	 положај	 појединачних	
елемената	знака.	

	 Није	 допуштено	 смањивати	 или	
повећавати	 појединачне	 елементе	 знака.	 Није	
допуштено	мијењати	боје	знака.	

	 Није	 допуштено	 ротирање	 знака	 и	
логотипа.	 Није	 допуштена	 примјена	 знака	 и	
логотипа	 супротно	 заданом	 позиционирању	
дефинисаном	у	овој	књизи	графичких	стандарда.

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
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	 Линијска	 варијанта	 знака	 се	 користи	
за	 златотисак	 у	 златној	 и	 сребрној	 варијанти	
на	 различитим	 подлогама.	 Рељефна	 варијанта	

2.7 Отисак у злату, отисак у сребру и рељфни отисак знака 2 / ЗНАК И ЛОГОТИП / ЗАШТИТНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРНИ ОТИСАК

основног	 знака	 се	 може	 користити	 са	
одговарајућим	 шаблоном	 и	 пресом/кљештима	
за	 утискивање	 знака	 без	 фолије	 /blindruck/	

и	 ca	 фолијама	 које	 могу	 бити	 у	 златној	 и	
сребрној	боји,	обично	на	дипломама	и	свечаним	
материјалима.





3.   ТИПОГРАФИЈА
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3 / ТИПОГРАФИЈА / ОСНОВНА ТИПОГРАФИЈА

	 Логотип	је	дефинисан	фонтом	ClearSans.	
Овај	фонт	се	налази	знаку	у	логотипу	ћириличним	
и	латиничним	писмом	на	енглеском	језику.

	 За	 кореспонденцију	 у	 Ректорату	 и	 на	
факултетима	је	одређен	фонт	Times	New	Roman.	

ClearSans 

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Times New Roman
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Типографија логотипа Типографија кореспонденције
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	 Фонт	 Arial	 и	 Arial	 Narrow	 се	 користе	
у	 изради	 промотивних	 материјала.	 Ово	 je	
системскo	 писмо	 и	 доступно	 је	 код	 свих	
комерцијалних	 дистрибутера	 и	 произвођача	
писма	/Adobe,	Bistream,	Corel	itd./

3 / ТИПОГРАФИЈА / ПОМОЋНА ТИПОГРАФИЈА

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Arial Narrow
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Помоћна типографија Помоћна типографија
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	 Фонтови	 PF	 Din	 Text	 Cond	 Pro	
и	 	 PF	 Din	 Display	 Pro	 се	 користе	 у	 изради	
промотивних	 материјала.	 Овај	 фонт	 је,	 због	
своје	 једноставности,	 примјењив	 уз	 различите	
стилове	дизајна	у	појединим	апликацијама.

3 / ТИПОГРАФИЈА / ПОМОЋНА ТИПОГРАФИЈА

PF Din Text Cond Pro 
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

PF	Din	Display	Pro	
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Помоћна типографија Помоћна типографија
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3 / ТИПОГРАФИЈА / ПОМОЋНА ТИПОГРАФИЈА

Resavska BG Sans 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Influ BG
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстуфхцчџш
0123456789!@#$%^&*()_+=-±

Помоћна типографија Помоћна типографија

	 Фонтови	 Resavska	 BG	 Sans	 и	 Influ	
BG	 се	 примјењују	 	 у	 свечаним	 материјалима.	
Фонтови	 су	 дизајнирани	 као	 ћирилично	 и	
латинично	писмо	са	свим	словима	и	знаковима	

прилагођеним	 српском	 језику.	 Ови	 фонтови	 су	
настали	 у	 Београду	 у	 пројекту	 „Ћирилица	 на	
поклон”.







4.  ПАЛЕТА БОЈА
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	 Примарне	боје	-	боје	кориштене	у	знаку	
и	 логотипу	 су	 плава	 и	 сива.	 Када	 се	 користе	
боје,	обавезно	 је	поштовати	тачно	дефинисане	
нијансе	тих	боја.	Боје	су	дефинисане	кориштењем	
Pantone	и	CMYK	скале	за	штампане	материјале,	
RGB	 за	 веб	 и	 видео	 апликације.	 Примарне	
боје	аплицирају	се	у	CMYK	скали	гдје	год	је	то	
могуће.	Остале	скале	(RGB,	Pantone)	користе	се	
у	 ситуацијама	 које	 траже	 другачија	 техничка	
рјешења	 (екрански	 приказ,	 веб,	 ситоштампа	
штампа,	тампон	штампа	и	сл.).

4 / ПАЛЕТА БОЈА / ОСНОВНА ПАЛЕТА БОЈА

ZA WEB
Red:  000
Green:  093  
Blue:  138 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  95
Magenta: 30
Yellow:  02
Key:  40

PANTONE: 

ZA WEB
Red:  167
Green:  169
Blue:  171

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 00
Yellow:  00
Key:  40

PANTONE: P 179-6 U

ZA WEB
Red:  102
Green:  104
Blue:  106

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 00
Yellow:  00
Key:  73

PANTONE: P 179-11 U 

ZA WEB
Red:  209
Green:  210
Blue:  212

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 00
Yellow:  00
Key:  20

PANTONE: P 179-3 U
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ZA WEB
Red:  000
Green:  093  
Blue:  138 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  95
Magenta: 30
Yellow:  02
Key:  40

PANTONE: 

ZA WEB
Red:  136
Green:  141
Blue:  144

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 00
Yellow:  00
Key:  54

PANTONE: P 179-8 U

ZA WEB
Red:  209
Green:  210
Blue:  112

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 00
Yellow:  00
Key:  20

PANTONE: P 179-3 U 

ZA WEB
Red:  259
Green:  072
Blue:  061

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 87
Yellow:  80
Key:  00

PANTONE: P 48-7 U

ZA WEB
Red:  000
Green:  093  
Blue:  138 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  95
Magenta: 30
Yellow:  02
Key:  40

PANTONE: 

ZA WEB
Red:  231
Green:  228
Blue:  226

ZA ŠTAMPU
Cyan:  08
Magenta: 07
Yellow:  08
Key:  00

PANTONE: P 169-1 U

ZA WEB
Red:  242
Green:  108
Blue:  096

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 72
Yellow:  59
Key:  00

PANTONE: P 54-6 U 

ZA WEB
Red:  161
Green:  210
Blue:  206

ZA ŠTAMPU
Cyan:  33
Magenta: 00
Yellow:  17
Key:  04

PANTONE: P 127-10 U
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ZA WEB
Red:  000
Green:  093  
Blue:  138 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  95
Magenta: 30
Yellow:  02
Key:  40

PANTONE: 

ZA WEB
Red:  136
Green:  186  
Blue:  188 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  36
Magenta: 00
Yellow:  15
Key:  17

PANTONE: P 126-2 U

ZA WEB
Red:  214
Green:  218
Blue:  166

ZA ŠTAMPU
Cyan:  08
Magenta: 00
Yellow:  36
Key:  10

PANTONE: P 164-1 U 

ZA WEB
Red:  253
Green:  196
Blue:  122

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 25
Yellow:  59
Key:  00

PANTONE: P 17-5 U

ZA WEB
Red:  000
Green:   093  
Blue:  138 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  95
Magenta: 30
Yellow:  02
Key:  40

PANTONE P 114-8 U 

ZA WEB
Red:  136
Green:   186  
Blue:  188 

ZA ŠTAMPU
Cyan:  36
Magenta: 00
Yellow:  15
Key:  17

PANTONE P 126-2 U

ZA WEB
Red:  214
Green:   218
Blue:  166

ZA ŠTAMPU
Cyan:  08
Magenta: 00
Yellow:  36
Key:  10

PANTONE P 164-1 U 

ZA WEB
Red:  253
Green:   196
Blue:  122

ZA ŠTAMPU
Cyan:  00
Magenta: 25
Yellow:  59
Key:  00

PANTONE P 17-5 U





5.  КОРПОРАТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ
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	 Пословна	 кореспонденција	 -	 све	
наведене	димензије	у	овом	поглављу	изражене	
су	 у	 милиметрима.	 Мања	 одступања	 су	
дозвољена,	 али	 композиција,	 типографија	 и	
генерални	однос	елемената	морају	бити	строго	
поштовани.	Боје	које	се	користе	су	дефинисане	
у	претходном	поглављу.

	 Меморандум	се	штампа	у	 стандардном	
формату	 А4	 (297х210	 mm),	 логотип	 је	 у	 боји.	
Уколико	 постоји	 потреба	 за	 дужим	 текстом,	
постоји	и	друга	(пратећа)	страница.	Меморандум	
се	штампа	 у	 офсет	штампарији,	 на	 бездрвном,		
80	 g	 бијелом	 папиру.	 To	 je	 папир	 немасне	
површине	 на	 ком	 би	 се	 избјегле	 мрље	 од	
печата	или	потписивања	наливпером	те	мрље	у	
случају	исписа	на	инџект	штампачима.	Штампа	
је	 двобојна,	 према	 бојама	 које	 су	 дефинисане	
раније	у	овом	приручнику.

Меморандум	за	ректора	и	Ректорат	-	варијанта	
за	пословну	кореспонденцију	и	уговоре.

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

dr Petar Petrović, rektor

Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука 
Република Српска, БиХ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Univerzitetski grad
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka 
The Republic of Srpska, B&H

UNIVERSITY OF BANJA LUKA

info@unibl.org
www.unibl.org

+387 (0) 51 32 11 71 
+387 (0) 51 32 11 74
+387 (0) 51 31 56 94
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40mm

14.5mm

76.1mm

297mm

210mm
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Меморандум	за	ректора	-	варијанта	за	пословну	
кореспонденцију	и	уговоре.

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

dr Petar Petrović, rektor

Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука 
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	 Меморандум	за	Ректорат	–	основни	знак	
и	логотип.

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

dr Petar Petrović, rektor
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	 Меморандум	за	Ректорат	–	основни	знак	
и	логотип	у	линијској	варијанти	која	се	користи	
да	би	се	избјегли	технички	проблеми	приликом	
фотокопирања	или	факсирања.

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

dr Petar Petrović, rektor

Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
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	 Меморандуми	за	све	факултете	обавезно	
треба	 да	 садрже	 знак	 и	 логотип	 Универзитета	
у	 Бањој	 Луци	 јер	 су	 то	његове	 организационе	
јединице.
	 Обавезни	елементи	су	знак	и	текстуални	
назив	 појединих	 факултета,	 као	 и	 њима	
припадајући	подаци.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / МЕМОРАНДУМ ФАКУЛТЕТА

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОВЕРТА - ДЛ ФОРМАТ

	 Kоверте	 DL	 формата	 са	 прозорчићима	
или	 без	њих	 -	 димензија	 220	 х	 110	mm	 служе	
за	 доставу	 докумената	 као	 што	 су	 писма,	
позивнице,	 промотивни	 материјали	 и	 сл.	 У	

10
m

m

10mm

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

коверту	се	ставља	допис	или	документ	формата	
A4,	 пресавијен	 двапут	 на	 трећине.	 Коверту	 је	
пожељно	наручити	од	у	истој	врсти	папира	од	

које	је	сачињен	и	меморандум,	чиме	се	ставља	
нагласак	 на	 једнообразност	 и	 озбиљност	
наступа.
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Kоверте	C5	формата	-	димензија	229	x	162		mm	
служе	за	доставу	докумената	као	што	су	писма,	
позивнице,	 материјали	 и	 сл.	 У	 коверту	 C5	 се	

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОВЕРТА – Ц5 ФОРМАТА

20
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m

20mm

20
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m

20mm

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ставља	 документ	 формата	 A5,	 или	 документ	
A4	пресавијен	једанпут.	У	коверту	C4	се	ставља	

документ	A4	без	пресавијања.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОВЕРТА – C4 ФОРМАТА

20
m

m

20mm

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Kоверте	C4	формата	-	димензија	324	x	229	mm	
служе	за	доставу	докумената	као	што	су	писма,	
позивнице,	 материјали	 и	 сл.	 У	 коверту	 C4	 се	
ставља	документ	A4	без	пресавијања.
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Рјешење	за	ректора	и	за	зaпослене	у	Ректорату	
–	варијанта	три.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОСЈЕТНИЦА – РЕКТОРАТ

Проф. др Петар Петровић
Ректор

Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука 
Република Српска

petarpetrovic@unibl.rs
www.unibl.org

+387 (0) 51 32 11 71 
+387 (0) 51 32 11 74
+387 (0) 51 31 56 94

Тел: 

Факс: 

Petar Petrović, PhD
Rector

Univerzitetski grad
Bulevar vojvode Petra Bojovica 1A
78000 Banja Luka 
The Republic of Srpska

petarpetrovic@unibl.rs
www.unibl.org

+387 (0) 51 32 11 71 
+387 (0) 51 32 11 74
+387 (0) 51 31 56 94

Tel: 

Faks: 
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Проф. др Петар Петровић
Декан

Саве Мркаља 14
78000 Бања Лука
Republika Srpska

www.med.unibl.org
info@med.unibl.org

Тел: 

Факс: 

+387 (0) 51 23 41 00 
+387 (0) 51 21 54 54
+387 (0) 51 21 54 54

Prof. Petar Petrović, PhD
Dean

Save Mrkalja 14
78000 Banja Luka
Republika Srpska

www.med.unibl.org
info@med.unibl.org

Tel: 

Fax: 

+387 (0) 51 23 41 00 
+387 (0) 51 21 54 54
+387 (0) 51 21 54 54

Рјешење	за	поједине	факултете	–	варијанта	два.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОСЈЕТНИЦА ЗА ФАКУЛТЕТЕ
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Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука 
Република Српска

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Републикa Српска

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
The Republic of Srpska

info@unibl.rs
www.unibl.org

Тел:  +387 (0) 51 32 11 71 
   +387 (0) 51 32 11 74
Факс: +387 (0) 51 31 56 94

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

	 У	 свакодневној	 намјени	 користимо	
фасциклу	 као	 заштитну	 кошуљу	 свих	
докумената,	 која	 садржи	 мјесто	 за	 посјетницу	

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ФАСЦИКЛА - ВАРИЈАНТА ЈЕДАН

стандардних	 димензија.	 Фасцикла	 се	 штампа	
у	 офсет	 штампарији,	 на	 300	 g	 мат	 кунстдрук	
папиру.
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Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука 
Република Српска

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Републикa Српска

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
The Republic of Srpska

info@unibl.rs
www.unibl.org

Тел:  +387 (0) 51 32 11 71 
   +387 (0) 51 32 11 74
Факс: +387 (0) 51 31 56 94

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ФАСЦИКЛА - ВАРИЈАНТА ДВА

	 Рјешење	за	фасциклу	-	варијанта	два.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fermentum dictum ante 
ullamcorper facilisis. In urna nisi, semper vitae fermentum eu, pretium sed urna. 
Donec nec pulvinar leo. Integer vitae cursus diam. Integer pulvinar vulputate euismod. 
Sed leo velit, luctus eget nisi sed, tristique fermentum magna. 

Fusce maximus vehicula porta.
Aliquam rhoncus volutpat consequat.

	 Позивница	 димензије	 100	 х	 200	 mm	
израђује	се	на	250	g	мат	кунстдрук	или	лајнен	
папиру.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЗИВНИЦА ЈЕДНОЛИСНА
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЗИВНИЦА ДВОЛИСНА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fermentum dictum ante 
ullamcorper facilisis. In urna nisi, semper vitae fermentum eu, pretium sed urna. 
Donec nec pulvinar leo. Integer vitae cursus diam. Integer pulvinar vulputate euismod. 
Sed leo velit, luctus eget nisi sed, tristique fermentum magna. 

Fusce maximus vehicula porta.
Aliquam rhoncus volutpat consequat.

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

	 Позивница	 димензије	 200	 х	 200	 mm	
израђује	се	на	250	g	мат	кунстдрук	или	лајнен	
папиру.	 За	 посебне	 прилике	 логотип	 на	
насловној	страни	може	се	извести	у	сребру	или	
блинддрук	штампом.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПРОМОТИВНИ БЛОК

Блок	за	поруке	се	израђује	у	формату	А5	-	148	х	
210	mm	и	формату	А6		-	148	х	105	mm.	Корице	су	
штампане	на	папиру	250	gr/m2			обострано	мат	
пластифицираном.
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Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПАКОВАЊЕ ЗА CD И DVD

	 Рјeшења	за	паковање	CD		и	DVD.
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Петар Петровић
Библиотекар

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПРОПУСНИЦА

Рјешење	 за	 пропуснице	 за	 запослене	 у	
Ректорату.
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Проф. др Петар Петровић
Проректор за кадровске и

 материјалне ресурсе

Проф. др Петар Петровић
Проректор за кадровске и

 материјалне ресурсе

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АКРЕДИТАЦИЈА

Визуелно рјешење акредитација за запослене и 
за госте Ректората Универзитета у Бањој Луци. 
Акредитације могу бити са фотографијом или 
без ње.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / РЕГИСТРАТОРИ

Рјешење	за	регистраторе.



67Књига графичких стандарда / Универзитет у Бањој Луци  /

НАЗИВ РАДА
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Бања Лука, април 2017. године

Ментор: 
Проф . др. Петар Петровић, ред. проф.

Кандидат:
мр Јанко јанковић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Бања Лука, април 2017. године

Ментор: 
Проф . др. Петар Петровић, ред. проф.

Кандидат:
мр Јанко Јанковић

НАЗИВ РАДА
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОРИЦЕ ЗА ДИПЛОМСКИ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИ РАД
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НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hen

НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

Република Српска

The Republic of Srpska
UNIVERSITY OF BANJA LUKA

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Република Српска

The Republic of Srpska
UNIVERSITY OF BANJA LUKA

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Lorem ipsum 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in h
 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in h
 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in h
 

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / БРОШУРЕ

Рјешења	за	ДЛ	формат	лице	и	наличје.	Брошуре	
се	штампају,	зависно	од	рјешења,	у	четири	боје	
обострано	на	бездрвном	мат	папиру	135	гр/м2		
са	два	пресавијања.
Позиција	 знака	 и	 логотипа	 Универзитета	 је	
непромјенљива.
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НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hen

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / БРОШУРЕ

Рјешења	 за	 	 брошуре	 A4	 формат	 –	 корица,	
отворено.	 Брошуре	 се	 штампају	 зависно	 од	
рјешења,	у	четири	боје	обострано	на	бездрвном	
мат	папиру	135	gr/m2		са	једним	пресавијањем.	
Позиција	 знака	 и	 логотипа	 Универзитета	 је	
непромјенљива.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / РЈЕШЕЊЕ ЗА БРОШУРУ

Рјешења	за	брошуру	20	х	20	формата.	Брошуре	
се	штампају	зависно	од	рјешења	у	четири	боје	
обострано	 на	 бездрвном	 мат	 папиру	 135	 gr/
m2		са	 једним	пресавијањем.	Позиција	знака	и	
логотипа	Универзитета	је	непромјенљива.

НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen
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НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
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НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hen

НАСЛОВ ПРОСПЕКТА
Поднаслов

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in h
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in henen
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hen

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЛЕТАК

Рјешења	за	летак	А5	и	А6	формата	лице	и	наличје.	
Леци	се	штампају	зависно	од	рјешења,у	четири	
боје	обострано	на	бездрвном	мат	папиру	135	гр/
м2	 	 са	 једним	пресавијањем.	Позиција	знака	и	
логотипа	Универзитета	је	непромјенљива.
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Петар Петровић

ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ 
АСПЕКТИ ИСТРАЖИВАЊА

ПОДНАСЛОВ

Бања Лука, април 2017. године

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ДИЗАЈН КЊИГЕ Б5

Рјешење	 за	 књигу	 Б5	 формата,	 затворено,	
изводи	 се	 у	 предложеном	 облику,	 водећи	
рачуна	 о	 	 дефинисаним	фонтовима	 и	 позицији	
знака	на	корицама.
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Петар Петровић

ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ 
АСПЕКТИ ИСТРАЖИВАЊА

ПОДНАСЛОВ

Бања Лука, април 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ДИЗАЈН КЊИГЕ Б5

Рјешење	 за	 књигу	 Б5	 формата,	 затворено,	
изводи	 се	 у	 предложеном	 облику	 за	 поједине		
организационе	 једнинице,	 водећи	 рачуна	 о		
дефинисаним	 фонтовима	 и	 позицији	 знака	 на	
корицама.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКТОРА

	 На	 почетној	 страници	 презентације	
ректора	 у	 програму	 Powerpoint	 се	 обавезно	
примјењује	 основни	 знак	 и	 логотип,	 назив	
презентације,	 аутор,	 мјесто	 и	 вријеме	
одржавања...

UNIVERSITY OF BANJA LUKA

Ректор
Проф. др Петар Петровић

Бања Лука, јун 2017. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКТОРА

На	 сљедећим	 страниама	 презентације	 ректора	
у	 програму	 Powerpoint	 користи	 се	 рјешење	 са	
приказаним	грaфичким	елементима.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:
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Ректор
Проф. др Петар Петровић
Бања Лука, јун 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:

НАСЛОВ ТЕМЕ    ПОДНАСЛОВ ТЕМЕ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА
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Ректор
Проф. др Петар Петровић
Бања Лука, јун 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:

НАСЛОВ ТЕМЕ    ПОДНАСЛОВ ТЕМЕ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА



80 /  КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА / УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

НАЗИВ И ЛОГОТИП 
НАУЧНОГ СКУПА

Презентатор
Проф. др Петар Петровић

Бања Лука, јун 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА УНИВЕРЗАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:

НАЗИВ И ЛОГОТИП НАУЧНОГ СКУПА НАСЛОВ И ПОДНАСЛОВ ТЕМЕ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
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НАЗИВ И ЛОГОТИП 
НАУЧНОГ СКУПА

Презентатор
Проф. др Петар Петровић

Бања Лука, јун 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И НАУЧНЕ СКУПОВЕ

	 На	 почетној	 страници	 презентације	
поједних	 организационих	 јединица	 и	 научних	
скупова	 у	 програму	 Powerpoint	 се	 обавезно	

примјењује	 основни	 знак	 и	 логотип,	 назив	
презентације,	 аутор,	 мјесто	 и	 вријеме	
одржавања...
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НАЗИВ НАУЧНОГ СКУПА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И НАУЧНЕ СКУПОВЕ

На	сљедећим	страницама	презентације	поједних	
организационих	 јединица	 и	 научних	 скупова 
у	 програму	 Powerpoint	 користи	 се	 рјешење	 са	
приказаним	грaфичким	елементима.
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НАЗИВ И ЛОГОТИП 
НАУЧНОГ СКУПА

Презентатор
Проф. др Петар Петровић

Бања Лука, јун 2017. године

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПОЧЕТНА СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И НАУЧНЕ СКУПОВЕ
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НАЗИВ НАУЧНОГ СКУПА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum:

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И НАУЧНЕ СКУПОВЕ
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ДИПЛОМА

	 Диплома	 је	 у	 облику	 листа,	 величине	
250	 mm	 х	 350	 mm.	 У	 дипломи	 је	 утиснут	
амблем	 Републике	 Српске	 	 у	 прописаним	
бојама.	 Диплома	 се	 штампа	 на	 250-грамском	
мат	 кунсдрук	 папиру	 бијеле	 подлоге,	 садржи	
ауторизовану	 високосигурносну	 уништавајућу	
сребрну	 холограмску	 наљепницу	 величине	
15	мм	х	25	мм	и	лого	високошколске	установе	
који	 се	 налази	 у	 позадини	 текста.	 Текстуални	
дио	 дипломе	 за	 различите	 степене	 студија	 је	
дефинисан	 Правилником	 о	 садржају	 јавних	
исправа	које	издају	високошколске	установе.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Петар (Петра) Петровић

ДИПЛОМА
рођен 27. маја 1983. године у Бањој Луци, општина Бања Лука, 

држава Босна и Херцеговина, држављанство Босне и Херцеговине и Републике Српске,
уписан академске 2012/2013. године, завршио 13.01.2017. године академске студије првог циклуса

на студијском програму Ликовне умјетности у трајању од четири године, 
са постигнутим укупним бројем од 240 (двјестачетрдесет) ECTS бодова.

На основу тога издаје се диплома 
о завршеном првом циклусу и стеченом академском звању

Ректор

Проф. др Петар Петровић

Декан

Проф. др Петар Петровић

Број: 1234/2017
У Бањој Луци, 27. 05 2017. године

ДИПЛОМИРАНИ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР - 240 ECTS
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	 Корице	 за	 диплому	 се	 раде	 од	 3	 mm	
љепенке	 пресвучене	 еко-кожом,	 у	 основној	
плавој	 боји	 са	 знаком	 Универзитета	 у	 Бањој	
Луци	 утиснутим	 у	 техници	 златотиска.	
Димензије	корица	за	диплому	су	260	mm	х	360	
mm	затворено.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ /  КОРИЦЕ ЗА ДИПЛОМУ СА ЗЛАТОТИСКОМ
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА ИНДЕКС

СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА 
ИНДЕКС

УНИВЕРЗИТЕТ 
У

БАЊОЈ ЛУЦИ

	 Индекс	 је	 јединствен	 за	 све	
високошколске	установе	у	оквиру	Универзитета	
у	 Бањој	 Луци.	 Индекс	 је	 у	 облику	 књиге,	
величине	105	mm	х	160	mm.	Корице	индекса	су	у	
меком	повезу,	у	основној	плавој	боји	са	називом	
високошколске	 установе,	 линијским	 знаком	 и	
исписом	 СТУДЕНТСКА	 КЊИЖИЦА	 ИНДЕКС	 у	
два	реда	у	техници	златотиска.
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ПРИЗНАЊЕ

Lorem Ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis fermentum dictum ante ullamcorper facilisis. 

In urna nisi, semper vitae fermentum eu, pretium sed urna. 

Donec nec pulvinar leo. Integer vitae cursus diam. 

Integer pulvinar vulputate euismod. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПРИЗНАЊА

	 Признања	 се	 реализују	 према	 датом	
рјешењу	 на	 Фабриано	 крем	 папиру	 250	 gr/m2		
блиндруком	и	фолијом	или	без	њих.
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ЗАХВАЛНИЦА

Lorem Ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis fermentum dictum ante ullamcorper facilisis. 

In urna nisi, semper vitae fermentum eu, pretium sed urna. 

Donec nec pulvinar leo. Integer vitae cursus diam. 

Integer pulvinar vulputate euismod. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЗАХВАЛНИЦЕ

	 Захвалнице	 се	 реализују	 према	 датом	
рјешењу	 на	 Фабриано	 крем	 папиру	 250	 gr/m2		
са	или	без	блинддрука	или	фолије.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПЕЧАТ

	 Печат	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци	
је	 округли	 пречника	 32	 mm	 према	 важећим	
прописима.

Размјера	1:1

Размјера	2:1
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UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПЛАКЕТЕ

	 Плакете	 са	 медаљоном	 се	 израђују	 од	
злата	и	сребра,	кружног	су	облика	пречника	70мм	
и	дебљине	5	mm	упаковане	у	картонску	кутију	
постављену	 плишом	 у	 претходно	 дефинисаној	
плавој	боји.	Ове	плакете	се	додјељују	за	посебна	
достигнућа	на	Универзитету	у	Бањој	Луци.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПЛАКЕТЕ ЗА ФАКУЛТЕТЕ

	 Плакете	 са	 медаљоном	 се	 израђују	 од	
злата	и	сребра,	кружног	су	облика	пречника	70mm		
и	 дебљине	 5мм	 упаковане	 у	 картонску	 кутију	
постављену	 плишом	 у	 претходно	 дефинисаној	
плавој	боји.	Ове	плакете	се	додјељују	за	посебна	
достигнућа	 на	 организационим	 јединицама	
Универзитета	у	Бањој	Луци.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / МЕДАЉА

	 Медаље	 се	 израђују	 од	 злата	 и	
сребра,	 кружног	 су	 облика	 пречника	 50mm	
и	 дебљине	 5мм.	 изнад	 медаље	 се	 налази	
трака	причвршћена	 за	 носач	 од	плексигласа	 у	
претходно	 дефинисаној	 плавој	 боји.	 Овај	 тип	
медаља	се	носи	на	сакоу	закачен	на	џеп.
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5 / КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЗНАЧКЕ И МЕДАЉА ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ УНИВЕРЗИТЕТА

	 Значке	 се	 израђују	 од	 метала	 у	 плавој		
боји	 која	 је	 дефинисана	 у	 овој	 књизи	 у	 једној	
варијанти,	злата	или	позлате	у	другој	варијанти,	
пречника	 10mm.	 	 Значке	 се	 каче	 на	 одјећу	
помоћу	копче	која	се	налази	на	другој	страни.
	 Медаља	 са	 ликом	 Николе	 тесле	 се	
додјељује	најбољем	студенту	на	Универзитету	у	
Бањој	Луци.	Пречник	медаље	је	50mm.	





97Књига графичких стандарда / Универзитет у Бањој Луци  /





6.  ОБИЉЕЖАВАЊЕ И 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА



100 / КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА - УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - ВЕРЗИЈА 1.0. МАРТ 2017.

Табла која означава улаз у зграду Ректората

Табла вертикални формат

Табла која оѕначава улаз у кабинет Ректора (15x30 cm)

Ректор
Rector

РЕКТОРАТ

РЕКТОРАТ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

	 Службена	табла	Ректората	Униврезитета	
У	 Бањој	 Луци	 садржи	 основну	 верзију	 знака	
и	 логотипа,	 одштампану	 или	 гравирану,	 на	
металној		или	пластичној	табли.

6 / ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА / ИНФОРМАТИВНЕ  ТАБЛЕ  
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	 Путокази	 за	 интерну	 сигнализацију	 се	
израђују	 у	 освијетљеној	 или	штампаној	форми,	
на	металу	или	плексигласу.

Тоалети
Toilets

Амбуланта
Ambulance

Деканат
Deanery

Кантина
Canteen

Путокаѕзи (350x1000)

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

Кантина
Canteen

6 / ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА / ИНФОРМАТИВНЕ  ТАБЛЕ  - ПУТОКАЗИ 
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Путокази за појединачне факултетима (100x30)

Филолошки факултет
Faculty of Phylology

Филозофски факултет
Faculty of Phylosophy

Медицински факултет
Faculty of Medicine

Пољопривредни факултет
Faculty of Agriculture

6 / ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА / ИНФОРМАТИВНЕ  ТАБЛЕ  - ПУТОКАЗИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ГРАДУ

	 Путокази	 за	 сигнализацију	 у	
Универзитетском	 	 граду	 се	 израђују	 у	
освијетљеној	 или	штампаној	 форми,	 на	 металу	
или	плексигласу.
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6 / ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА / СЛУЖБЕНА ТАБЛА ЗА ФАКУЛТЕТ 

	 Информативне	 табле	 организационих	
јединица	 се	 израђују	 у	 	 штампаној	 форми,	 на	
металу	или	плексигласу.





ПРОМОТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ

7.  
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UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ UNIVERSITY OF BANJA LUKA

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

6 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА ПАПИРНЕ ВРЕЋИЦЕ

	 Промотивне	папирнате	врећице	израђују	
се	у	стандардној	димензији	оквирно	25x35	cm.	
Штампа	је	двобојна	у	случају	бијеле	или	плаве	
позадине,	 те	 једнобојна	 ако	 се	 штампа	 само	
сребрном	бојом	Пантоне	877

	 Папирне	поклон	врећице	за	винску	боцу	
израђују	се	у	стандардној	усправној	димензији	
оквирно	12x30	cm	.	Штампа	је	двобојна	у	случају	
бијеле	или	плаве	позадине,	те	једнобојна	ако	се	
штампа	само	сребрном	бојом	Пантоне	877.
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www.zippypixels.com

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА ШОЉУ

	 На	 керамичке	 промотивне	 шоље	 се	
аплицира	 основни	 знак	 у	 позитиву	 и	 негативу	
зависно	 од	 бојe	 шоље	 која	 може	 бити	 бијела	
или	плава.
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	 На	 промотивне	 капе	 се	 аплицира	
основни	знак	у	позитиву	и	негативу	зависно	од	
боји		капе	која	може	бити	бијела	или	плава.

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА КАЧКЕТ
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UNIVERSITY OF BANJA LUKA
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА МАЈИЦУ

	 На	 промотивне	 мајице	 се	 аплицира	
основни	знак	у	позитиву	на	предњој	страни,	као	
и	 знак	 и	 логотип	 на	 леђима	 мајице.	 Квалитет	
мајица	 треба	бирати	у	 складу	са	предвиђеном	
намјеном	и	тиражом.
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	 На	 билбордима	 и	 свјетлећим	 паноима	
се	 користи	 основни	 знак	 у	 негативу	 на	 плавој	
подлози	 са	 	 слоганом	 Универзитета	 у	 Бањој	
Луци.

Слоган иде овдје

Слоган иде овдје

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА БИЛБОРДЕ
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА ОЛОВКУ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

	 На	оловкама	се	примјењује	основни	знак	
у	позитиву	и	негативу	зависно	од	боји	оловке.	
На	остале	помоћне	канцеларијске	предмете	се	
примјењује	основна	варијанта	знака	у	негативу.	
Квалитет	 оловака	 треба	 бирати	 у	 складу	 са	
предвиђеном	намјеном	и	тиражом.
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Слоган иде овдје Слоган иде овдје

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА НА БАНДЕРОЛУ

	 На	 бандeролама	 на	 стубовима	 за	
расвјету	 се	 користи	 основна	 варијанта	
знака	 у	 негативу	 са	 припадајућим	 слоганом.	
На	 хоризонтално	 постављеним	 заставама	
се	 примјењује	 	 основна	 варијанта	 знака	
у	 негативу	 и	 одговарајућим	 промотивним	
текстом	са	лијевим	равнањем.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / НАТПИС НА СТОЛУ

	 На	 натписима	 на	 столу	 за	 научне	
скупове	и	конференције	се	примјењује	основни	
знак	 и	 логотип	 у	 позитиву	 и	 негативу,	 а	може	
се	 додати	 име	 учесника	 конференције	 испод	
умањеног	знака	и	логотипа.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЗНАКА И ЛОГОТИПА НА СТОНЕ ЗАСТАВИЦЕ

	 На	 стоним	 заставицама	 се	 примјењује	
основни	 знак	 и	 логотип	 у	 позитиву	 и	 негативу	
зависно	 од	 боје	 подлоге	 заставице.	 Дате	 су	
двије	основне	варијанте	стоних	заставица.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЖЕНСКА УНИФОРМА

	 Униформе	 за	 жене	 које	 се	 користе	 за	
свечане	прилике,	за	представљање	Универзитета	
у	Бањој	Луци	на	сајмовима,	или	за	друге	намјене.	
Униформе	 треба	 да	 су	 од	 квалитетног	 текстила,	

у	плавој	боји	из	основне	палете	боја	дефинисане	
у	 овој	 књизи.	 Дата	 су	 рјешења	 са	 прслуком	 и	
костимом	у	 	варијнатама	са	кратким	и	дугачким	
рукавима,	као	и	украсне	мараме.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / МУШКА УНИФОРМА

	 Униформе	за	мушкарце	које	се	користе	
за	 свечане	 прилике,	 за	 представљање	
Универзитета	у	Бањој	Луци	на	сајмовима,	или	
за	друге	намјене.	Дата	су	рјешења	за	кошуље	

кратких	и	дугих	рукава,	као	и	свечано	одјело	
са	 амблемом	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци.	
Неопходно	 је	 за	 израду	 одијела	 и	 кравате	
користити	 квалитетан	 текстил.	 Одијело	 је	

тамно	 сиво,	 кошуља	 је	 бијела,	 а	 кравата	 је	
плаве	боје	из	основне	палете	боја	дефинисане	
у	овој	књизи.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОМБИНЕЗОН

Радни	комбинезони	у	варијантама	са	кратким	и	
дугим	рукавима	су	у	плавој	боји	дефинисаној	у	
основној		палети	боја.	На	комбинезону	се	налази	
знак	Универзитета	у	Бањој	Луци	у	негативу.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА НА АУТОМОБИЛ

Апликација	знака	на	путничка	возила	зависи	од	
модела	на	који	се	примјењују	основне	боје	као	
и	основни	знак.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА НА АУТОБУС

Апликација	основног	знака	на	аутобус	зависи	од	
модела	аутобуса	и	сходно	томе	се	предложени	
дизајн	примјењује	према	моделу	шасије.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА НА КОМБИ

Апликација	 знака	 на	 транспортна	 средства	
зависи	од	тога	да	ли	се	ради	о	моделу	и	да	ли	
се	 ради	 о	 путничком	 или	 транспортном	 комби	
возилу	на	који	се	примјењују	основне	боје	као	
и	основни	знак.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ПРЕНОСИВИ ШТАНД УНИВЕРИТЕТА

With compliments...

With compliments...

	 Преносиви	монтажни	штанд	Универзитета	
у	Бањој	Луци	се	користи	за	сајамске	наступе	и	
поједине	 догађаје	 као	 инфо-пулт	 и	 панел	 за	
дистрибуцију	 промотивног	 материјала.	 Боје	 су	
плава	и	бијела,	са	основним	знаком	и	логотипом	
Универзитета.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / КОПЧЕ, УПАЉАЧИ, ПРИВЈЕСЦИ И ПОДМЕТАЧИ

	 Промотивни	 подметачи	 и	 пепељаре	 се	
израђују	 са	 основним	 знаком.	 Подметачи	 се	
израђују	од	тврдог	мат-пластифираног	картона	
или	обичног	упијајућег	картона.	Пепељаре	могу	
бити	изведене	од	бијеле	керамике	или	прозирног	
стакла.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЗИД И ГОВОРНИЦА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА ШТАМПУ 

	 Пано	 за	 прес-конференције	 на	
Универзитету	 у	 Бањој	 Луци	 је	 покретни	
монтажни	пано	димензија	4	х	2.50	m	на	којем	је	
мултиплициран	основни	знак.
	 Говорница	 	 у	 корпоративној	 боји	 треба	
да	садржи	основни	знак	и	логотип.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / МАСКОТА

	 Маскота	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци,	
названа	по	народном	имену	Васо,	стилизована	
je	 сова	 која	 представља	 симбол	 мудрости	 и	
знања.	 На	 глави	 носи	 капу	 од	 свечане	 одјеће	
са	 наочарима	 и	 основним	 линијским	 	 знаком	

Универзитета	 на	 грудима.	 Требала	 би	 се	
израђивати	 у	 меким	 плишаним	 материјалима	
и	 поклањати	 као	 симбол	 Универзитета	 у	
одговарајућим	 приликама.	 Висина	 маскоте	 је	
око	20	центиметара.	
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЕТИКЕТА ЗА ВИНО

	 Визуелно	 рјешење	 етикете	 за	 вино	
се	 састоји	 од	 плаве	 траке	 на	 врху	 и	 основног	
знака	и	логотипа.	Испод	се	налази	стилизована	
зграда	 у	 којој	 се	 налази	Ректорат.	Назив	 вина	
је	”РЕКТОРСКО	ВИНО”	са	исписом	испод	„Вино	
бањолучке	 регије”.	 У	 самом	 дну	 се	 налазе	
информасије	 о	 вину,	 са	 годином	 бербе	 на	

корпоративној	плавој	боји	у	негативу.	У	позадини	
у	 свијетло	 зеленој	 боји	 из	 помоћне	 палете	
боја	 имамо	 визуал	 дрвореда	 који	 се	 налази	
у	 Универзитетском	 граду	 на	 прилазу	 згради	
у	 којој	 се	 налази	 Ректорат.	 Типографски	 дио	
етикете	 је	декоративан	и	 са	исписом	латинске	
пословице	 ”Dies	 diem	 docet”	 или	 ”Дан	 је	 дану	

поука”,	а	што	има	везе	са	основном	дјелатношћу	
Универзитета	 у	 Бањој	Луци.	 Ово	 	 етикети	 даје	
класичну	 ноту.	 Етикета	 на	 полеђини	 садржи	
основне	 информације	 о	 производу.	 Етикете	 се	
штампају	на	 текстурираном	мат	папиру	 са	мат	
бојама	и	сјајним	лаком	на	дијелу	са	латинском	
пословицом.

3 8 7 7 0 0 0 0 7 5 0 0 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.t 

 
Производи и пуни: 

Број рјешења: 02-330-29963/08, МПШиВ Републике Српске
Рок трајања неограничен 
Садржи сулфите.
Датум пуњења: 23.02.2015. год.
Лот број 678/16
Запремина: 0.75 L
Алкохол: 13.0 % vol.““

РЕКТОРСКО ВИНО

2012



127Књига графичких стандарда / Универзитет у Бањој Луци  /

7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ТОГА
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ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА WEB SITE

	 ВЕБ-САЈТ	 -	 Правилна	 употреба	 знака,	
логотипа,	 фонта,	 боја	 и	 графичких	 елемената	
дефинисаних	 у	 Књизи	 графичких	 стандарда	
УНИБЛ	 примјењује	 се	 и	 у	 дигиталним	
медијима.	Боје	званичне	интернет	презентације	
Универзитета	у	Бањој	Луци	(веб-сајт)	дефинисане	
су	 RGB	 системом.	 Конзистентна	 употреба	
дефинисаних	 елемената,	 поред	 штампаних,	 у	
дизајну	дигиталних	медија	омогућава	повећање	
видљивости	 и	 препознатљивости	 Универзитета	
у	Бањој	Луци.	
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА ЊУЗЛЕТЕР	УНИНФО

	 NEWSLETTER	 УНИНФО	 –	 Приликом	
креирања	 њузлетера	 поштују	 се	 правила	
дефинисана	 употребом	 фонта,	 његовом	
величином	 и	 укупном	 организацијом	 стране.	
Позиција	елемената	у	заглављу	се	не	мијења.	
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА НА FACEBOOK

	 ФЕЈСБУК	 	 –	Правилна	 употреба	 знака,	
логотипа,	 фонта,	 боја	 и	 графичких	 елемената	
дефинисаних	 у	 Књизи	 графичких	 стандарда	
УНИБЛ	примјењује	се	и	за	уређивање	профила	
на	 друштвеним	 мрежама.	 На	 слици	 профила	
налази	се	знак	Универзитета	у	Бањој	Луци,	док	
је	на	насловној	слици	представљен	логотип,	уз	
одговарајућу	подлогу.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / АПЛИКАЦИЈА НА МОБЛНЕ СОФТВЕРЕ

	 Профилна	 слика	 за	 вајбер	 групу	
представљена	 је	 знаком	Универзитета	 у	Бањој	
Луци,	 у	 варијантама	 дозвољеног	 коришћења	
и	 подлога	 дефинисаним	 у	 Књизи	 графичких	
стандарда.
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7 / ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ / ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 

	 Електронски	 потпис	 се	 интегрише	 у	
имејл	у	величини	100	килобајта	у	гиф	формату.

Проф. др Петар Петровић
Декан

Саве Мркаља 14
78000 Бања Лука
Republika Srpska

www.med.unibl.org
info@med.unibl.org

Тел: 

Факс: 

+387 (0) 51 23 41 00 
+387 (0) 51 21 54 54
+387 (0) 51 21 54 54
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