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На основу члана 54. став (4) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 67/20) и члана 7. став (4) Статута Универзитета у Бањој Луци 

Сенат Универзитета, на 90. сједници одржаној 23.02.2023. године, донио је  

  

П Р А В И Л Н И К  

                      O ИЗГЛЕДУ, САДРЖИНИ И УПОТРЕБИ ЗНАКА,       

УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ОБИЉЕЖЈА, ЗАСТАВЕ, ХИМНЕ  И  

ПЕЧАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

  

  

I  ОПШTЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

Овим Правилником ближе се регулише изглед, садржина и употреба знака, 

универзитетских обиљежја и заставе Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: 

Универзитет), изглед, садржај, начин употребе, чувања сувог печата (жига) и печата 

Универзитета.  

  

Члан 2.  

(1) Универзитет има свој знак, суви печат (жиг), печат, штамбиљ и заставу.  

(2) Универзитетска обиљежја су: 

- ректорски ланац и тога (огртач) за ректора,  

- тога за проректоре и  

- декански ланац, тога за декане и тога за директора Института. 

(3) У оквиру своје основне дјелатности чланице Универзитета у Бањој Луци (у даљем 

тексту: чланице Универзитета) користе знак, печат и заставу Универзитета, допуњене 

својим називом или обиљежјима.  

  

 

II   ИЗГЛЕД, САДРЖАЈ И УПОТРЕБА ЗНАКА УНИВЕРЗИТЕТА  

  

Члан 3.  

Знак Универзитета је у облику круга и испуњен у средишту симболом отворене 

књиге над којом су нацртани обриси споменика палим Крајишницима на Бањ Брду, испод 

књиге број „1975“, година када је основан Универзитет у Бањој Луци.  

Ове симболе на ободу круга окружује назив „Универзитет у Бањој Луци“ писан 

ћирилицом и енглеским језиком.  

  

Члан 4.  

(1) Знак Универзитета се употребљава:  

- у сувом жигу и печатима Универзитета и печатима чланица Универзитета,  

- на меморандумима Универзитета, меморандумима чланица Универзитета и 

Студентског парламента,  

- у службеним натписима Универзитета, чланица Универзитета и Студентског 

парламента,  

- на објектима Универзитета, чланица Универзитета и Студентског парламента.  

(2) Знак Универзитета се може употребљавати:  

- приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (научних, 

културно-умјетничких, спортских и других),  
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- на повељи, плакети, захвалници и другим признањима које додјељује Универзитет 

или његове чланице,  

- на званичним позивницама, честиткама и другим актима које користи 

Универзитет и чланице Универзитета,  

- на службеним актима, омотима и другим материјалима Универзитета и чланица 

Универзитета.  

  

Члан 5.  

Изворник (Еталон) знака Универзитета и његових чланица објављују се у прилогу 

у изворном тексту и чине саставни дио овог Правилника ( Прилог 1.).  

  

  

III   ИЗГЛЕД, САДРЖАЈ И УПОТРЕБА ЖИГА, ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА 

УНИВЕРЗИТЕТА   

  

  

Члан 6.  

(1) Печат Универзитета је округлог облика пречника 35 мм (велики печат), односно 25 

мм (мали печат) и садржи знак Универзитета и текст: Универзитет у Бањој Луци, 

исписан ћириличним писмом, као и текст на енглеском језику „University of Banja 

Luka“. 

(2) Суви печат Универзитета (у даљем тексту: жиг) је идентичног облика као печат из 

претходног става овог члана и употребљава се за овјеру диплома које издаје 

Универзитет. 

 

 Члан 7.  

(1) Велики печат Универзитета служи за овјеру исправа у домаћој комуникацији 

(увјерења и потврда) које издаје Универзитет, овјеру додатка дипломе, радних 

књижица, здравствених књижица, овјеру дописа, преписа, општих аката и других 

писмена који се отпремају са Универзитета.  

(2) Мали печат, пречника 25 mm, се употребљава за овјеру студенских индекса, 

рачуноводствених докумената, легитимација и слично.  

(3) Печатима Универзитета се могу овјеравати потписи ректора, проректора, генералног 

секретара Универзитета и финансијског директора Универзитета.  

(4) Ректор Универзитета рјешењем одређује лице одговорно за употребу и чување жига 

и печата Универзитета.  

 

Члан 8.  

(1) Жигом Универзитета се овјеравају дипломе и друге исправе у међународној 

комуникацији, које на темељу јавног овлашћења издаје Универзитет.  

(2) О употреби жига, осим у случајевима из става 1. овог члана, одлучује ректор 

Универзитета за сваки појединачни случај. 

 

Члан 9.  

(1) Универзитет има и штамбиљ за пријем и отпрему поште, правоугаоног облика, са 

исписаним текстом ћириличним писмом „УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ“ и 

простором за број дјеловодног протокола и датум.  

(2) Ректор Универзитета ће посебним актом регулисати број, начин употребе и 

коришћење печата и штамбиља Универзитета.  
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Члан 10.  

(1) Чланице Универзитета користе печат и штамбиљ Универзитета допуњен својим 

називом, а други облици институционалног организовања само по овлашћењу 

Управног одбора.  

(2) Чланица Универзитета је дужна прије израде и употребе печата доставити ректору 

идејно рјешење изгледа печата у изворном облику (еталон печата).  

(3) Чланице Универзитета могу имати своје симболе, који се користе и истичу само уз 

симбол Универзитета.  

(4) Назив и сједиште чланице Универзитета на печатима се исписује унутар 

концентричног круга, испод назива Универзитета.   

(5) Изворници печата и обиљежја чланица Универзитета чувају се заједно са 

изворником знака и печата Универзитета.  

(6) За чување и употребу печата чланице Универзитета одговоран је секретар чланице 

Универзитета, односно лице запослено на одређеној чланици које он рјешењем 

именује.  

 

  

IV   ИЗГЛЕД, САДРЖАЈ И УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ УНИВЕРЗИТЕТА И 

ЧЛАНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА  

  

Члан 11. 

(1) Застава Универзитета је плаве боје златно обрубљена са златним знаком 

Универзитета у средини, чији промјер износи једну половину ширине заставе.  

(2) Однос дужине и ширине је два према један.  

(3) Саставни дио овог Правилника представља графички и визуелни приказ изгледа и 

садржаја заставе Универзитета. (Прилог број 2.).  

 

Члан 12. 

(1) Универзитет има своју Химну под називом „У знању је моћ“.  

(2) Текст химне се налази у Прилогу број 3. и чини саставни дио овог Правилника.  

(3) Химна Универзитета изводи се на свим свечаним церемонијама Универзитета и 

његових чланица. 

   

Члан 13. 

(1) Чланице Универзитета могу имати своје заставе на којима су истакнути симболи 

чланице.  

(2) Назив чланице Универзитета на застави, уколико је исписан уз симбол, мора 

садржавати пуни назив Универзитета у Бањој Луци са називом чланице.  

(3) Застава чланице се истиче уз заставу Универзитета и то на јарболима који се налазе 

паралелно један уз други.  

(4) Чланице Универзитета су дужне прије израде заставе прибавити сагласност Управног 

одбора Универзитета.  

(5) Скице визуелног изгледа и садржаја застава регулисаће се општим актом чланице 

Универзитета.  

 

V   УНИВЕРЗИТЕТСКА ОБИЉЕЖЈА  

  

Члан 14.  

(1) Ректорски ланац је израђен филигранском техником у сребру, а садржи знак 

Универзитета и ликове српских православних просветитеља Св. Ћирила и Методија.  

(2) Ректорски ланац носи ректор на церемонијама којима предсједава, односно на којима 

представља Универзитет.  
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Члан 15.  

(1) Тога (огртач) Универзитета ради се у изворним  бојама Универзитета (плаве боје са 

оковратником и опшивеним ивицама у златној боји).  

(2) Ректор, проректори и декани/директор носе тоге на церемонијама Универзитета, 

односно на церемонијама на којима представљају Универзитет.  

(3) Универзитет има и свечану одежду коју носе лица која се промовишу у звање доктора 

наука, односно лица којима се додјељује почасни докторат Универзитета.  

(4) Свечана одежда из става 3. овог члана је црне боје са оковратником и опшивеним 

ивицама у златној боји.  

  

  

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 16.  

Измјене и допуне овог Правилника доносе се на начин и поступку за његово 

усвајање.  

  

Члан 17. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе Правилник о изгледу, 

садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета у 

Бањој Луци, број: 05-1147-XI-7.1/09 од 27.03.2009. године и Одлука о измјенама и 

допунама Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, 

заставе и печата Универзитета у Бањој Луци, број: 03/04-3.3585-4/15 од 27.10.2015. 

године. 

 

Члан 18.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци.  

  

  

  

Број: 02/04-3.356-9/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  

         Р Е К Т О Р 

                  

                                                                                         Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 

                                                   


