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Увод
Зашто је визуелни идентитет важан?

Визуелни идентитет је комплетно графичко решење које даје јасну представу о једној установи и 
њеној делатности.

Елементи визуелног идентитета су: 
• логотип,
• типографија (фонтови),
• боја, форма и облик.

У књизи графичких стандарда дефинишу се изглед, варијанте и коришћење сваког елемента 
понаособ.
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Логотип
Логотип је основни елемент визуелног идентитета и, по правилу, када се једном креира, никада се 
више не мења. На сваких десет година обично доживљава редизајн како би се ускладио са новим 
трендовима.

Логотип је скуп графичких и типографских решења (слика и слова) уклопљених у јединствену целину и 
на јединствен начин. 

У публикацијама Републичког завода за статистику (РЗС) дозвољена је примена логотипа  само на 
једнобојној подлози.
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Логотип
Осим логотипа у боји, по стандарду је дозвољено коришћење црно-беле и негатив верзије, као и 
тродимензионалног логотипа у боји.

Црно-бела верзија (grayscale) примењује се 
за штампу у црно-белој техници (на белој 
подлози).

Негатив верзија се употребљава ако 
је подлога црна или тамна.

Тродимензионална верзија се користи 
искључиво у промотивне сврхе.
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Корице публикација
Корица се дели на три целине:
• предњи део корице,
• задњи део корице, и
• рикна (уколико постоји).
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Корице публикација

s

Предњи део корице
• Заглавље
• Наслов и поднаслов публикације
• Информација о издању
• Место и година издања
• Редни број серијске публикације TITLE OF PUBLICATION

SUBTITLE OF PUBLICATION

50информација о издању



14 Kњига графичких стандарда

Елементи заглавља
Заглавље се поставља на једнобојну подлогу, димензија 210 х 35 mm (за корицу 
формата А4). 

Мали грб Републике Србије – РЗС, као државни орган, уз свој логотип користи и Мали грб, 
који се поставља у горњи леви угао, на удаљености 15 mm од рикне.

Логотип РЗС-а се поставља у горњи десни угао, на удаљености 15 mm од ивице корице.

Назив институције поставља се између грба и логотипа (у средини) и исписује неким 
од следећих фонтова: Open Sans, Candara и Play. Није дозвољено коришћење курзива, 
подвлачење и наглашавање фонта. У зависности од позадине, боја фонта се може мењати. 
Величина фонта за формат А4 мора бити у складу са величином грба и логотипа.

Корице публикација
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Корице публикација

За корицу формата А4 дефинисане су димензије грба и логотипа.

РЗС објављује и двојезичке публикације – на српском и енглеском језику, те се у заглављу наводи и 
назив институције на енглеском језику.

25 mm

6.2 mm15 mm 

7.5 mm
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Корице публикација
Величина заглавља, са свим елементима, сразмерно се прилагођава димензијама корице – однос 
висине и ширине се не сме мењати.

Оригинални однос величине 
грба и логотипа

(H x W)

Правилно 
умањен однос

(H x W)/2

Неправилно 
умањен однос

H

W

W

H
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Правила за коришћење амблема Европске уније:
• минимална висина амблема је 1 cm;
• увек се мора наводити пуни назив Европске уније (није дозвољено користити скраћеницу ЕУ);
• фонтови који се користе уз амблем: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma или Verdana. Није 

дозвољено коришћење курзива, подвлачење и наглашавање фонта;
• у зависности од позадине, фонт може бити црн, бео или исте плаве боје као што је застава ЕУ 

(сјајно плава).

Корице публикација
Уколико се публикација израђује у сарадњи са неком институцијом, заглавље корице мора да 
садржи: 
• Мали грб Републике Србије – у центру заглавља;
• логотипе институција – са обе стране грба, померени вертикално на доле у односу на грб, и
• називе институција – који се пишу испод одговарајућих логотипа.

Фонт којим се исписује назив РЗС-а усклађује се са фонтом који се користи уз амблем Европске 
уније (ЕУ).
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Корице публикација
Наслов публикације
Наслов публикације је доминантан на корици. Величина фонта се прилагођава дужини наслова. 
Код двојезичких публикација у првом реду налази се наслов на српском језику, а у другом реду наслов 
на страном језику. 
Код серијских публикација наслов је назив серије (Месечни статистички билтен, Трендови, Статистички 
годишњак Републике Србије...) са хронолошком одредницом. 
Збирке и серијске монографије, поред јединственог назива публикације, имају и назив едиције у 
оквиру које се објављују (Билтен, Саопштење, Методологије и стандарди...).

Поднаслов публикације
Публикација може имати поднаслов који се исписује испод наслова, истом врстом фонта, али је мање 
наглашен (мања величина фонта, није болдиран, друге је боје ...).

Информација о издању
Информација о издању (измењено издање, поновљено издање, допуњено издање), уколико постоји, 
поставља се у доњем делу корице, изнад места и године издања.

Место и година издања
Информација о месту и години издања поставља се у доњем делу корице.

Редни број серијске публикације
Поставља се у доњем десном углу, на подлози која не угрожава читљивост информације.
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www.stat.gov.rs ISSN / ISBN

Задњи део корице

Корице публикација

Апстракт

Задњи део корице садржи: 

• неки од елемената са предњег дела корице 
(нпр. слика, део слике, наслов, број серијске 
публикације...), који се налази у горњем 
левом углу; 

• адресу веб-сајта, у доњем левом углу;

• ISSN/ISBN, у доњем десном углу, и

• апстракт (ако га има).
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Корице публикација

Уколико дебљина књиге дозвољава, наслов публикације наводи 
се на рикни. Наслов публикације је постављен на средини рикне, 
исписан слева на десно када је публикација задњим делом 
корице окренута нагоре.
На горњи део рикне поставља се редни број публикације (ако 
постоји).
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Корице публикација
Изглед корице по типовима публикација (примери)

Статистички годишњак Општине и региони

ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 

www.stat.gov.rs 2017

Република Србија
Републички завод за статистику ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
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Statistical Office of the Republic of Serbia
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Корице публикација
Билтен Месечни билтен

01/2018

MЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН

MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

Република Србија
Републички завод за статистику 

Statistical Office of the Republic of Serbia

www.stat.gov.rs

01/2018

Београд / Belgrade 2018ISSN 2217-2092

MЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН
MONTHLY STATISTICAL BULLETIN
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Корице публикација
Методологије и стандарди Радни документ

МЕТОДОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ

www.stat.gov.rs

 
Београд 2018.

БРОЈ 70

БРОЈ70
МЕТОДОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ

Номенклатура индустријских производа

за годишње истраживање индустрије, 2017.

Република Србија
Републички завод за статистику

Statistical Office of the Republic of Serbia

ISSN 1451-7477

Оцењивање стандардне грешке индекса 
у случају координираних узорака

        РАДНИ ДОКУМЕНТ

Београд, 2017.

Год. LIII
Број 102

Република Србија
Републички завод за статистику

ISSN 1820-0141www.stat.gov.rs

РАДНИ ДОКУМЕНТ Број 102
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Корице публикација
Статистички календар

www.stat.gov.rs

СТАТИСТИЧКИ КАЛЕНДАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
STATISTICAL POCKETBOOK OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Београд / Belgrade 2018

1815 - 2015

Република Србија
Републички завод за статистику

Statistical Office of the Republic of Serbia

2018

2018ISSN

2018

СТАТИСТИЧКИ КАЛЕНДАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

STATISTICAL POCKETBOOK OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Посебне публикације
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Корице публикација
Публикација на CD-у
На омоту CD-а налазе се сви елементи као и на корици публикације. 
Димензије омота су 120 x 120 mm.

Статистички годишњак 
Републике Србије

Statistical Yearbook 
of the Republic of Serbia

2017Београд/Belgrade 2017w
w

w
.s

ta
t.

g
o

v.
rs

јубиларно

50
издање

Републички завод за статистику
Statistical Oce of the Republic of Serbia

Република Србија
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Издања без 
корице
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Уместо корице, саопштења имају дефинисано заглавље. 
Фонт који се користи у саопштењима је Arial.
• Саопштење се пише великим словима – 24 pt + болд
• Датум објављивања и број саопштења – 10 pt
• Област статистике – 12 pt + болд
• Ознака саопштења – 24 pt + болд
• ISSN – 10 pt

У дну последње стране налази се импресум, који се исписује фонтом величине 9 pt.

gordana.bjelobrk@stat.gov.rs -12-  
 

-12- -11-260 • www.stat.gov.rs 
 
 

Саопштења

Издања без корица
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На корицама публикација РЗС-а најчешће се користе следећи фонтови: Open Sans, Candara и Play. 

Фонтови

ОПЕН САНС / опен санс

OPEN SANS / open sans

OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / open sans
OPEN SANS / opens san

ЦАНДАРА / цандара

CANDARA / candara
CANDARA / candara
CANDARA / candara
CANDARA / candara

ПЛЕЈ / плеј

PLAY / play
PLAY / play
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Пословни 
материјал
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Пословни материјал
Визиткарте

Формат визиткарте је 90 х 50 mm.

Штампају се двострано и двојезичке 
су (са једне стране налази се текст 
на српском, а са друге стране на 
енглеском језику).

Заглавље визиткарте садржи исте 
елементе као и заглавље корице 
сваке публикације.

Визиткарта садржи графички елемент 
на коме је исписан веб-сајт РЗС-а.

Фонт који се користи на визиткартама 
је Arial.
• Име и презиме – 10 pt  + болд
• Остали подаци – 7.5 pt 

w
w

w.
st

at
.g

ov
.rs

ime.prezime@stat.gov.rs
01
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City, address and number

+381 6X XXXX XXX; +381 6X XXXX XXX

name.surname@stat.gov.rs
+381 XX XXXX XXX  ext. XXX

Name Surname
Title

Name of sector, department or group
?????

Statistical Office 
of the Republic of Serbia

w
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50 mm

50 mm

90 mm
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Пословни материјал
Меморандум
Формат меморандума је А4 (210 х 297 mm).

У горњем левом углу налази се Мали грб Републике 
Србије. Испод њега исписује се назив институције, 
број предмета, датум израде документа и место.

Фонт који се користи у меморандуму је Arial.

Наслов документа: титула, име и презиме, функција 
и назив институције адресата: 12 pt,  центрирано.

Поштански број, место и улица адресата: 9 pt, десно 
равнање.

Предмет документа: 10.5 pt + болд, лево равнање, 
увучено 12.7 mm.     

Текст документа: 10.5 pt, Justified, First line 12.7 mm.  

Потпис адресанта: 10.5 pt, доњи десни угао.

У дну меморандума исписује се адреса, телефон, 
факс, имејл и веб-сајт Завода: 7 pt  + болд.

Меморандум  је доступан у електронском 
формату, на следећој адреси:                                                                     
https://www.statsrb.lan/MAIN/DefaultMAIN.aspx

1 1 0 5 0  Б е о г р а д , М и л а н а Р а к и ћ а  5 , т е л . 2 4 1 2 - 9 2 2 , ф а к с  2 4 1 1 - 2 6 0 , e - m a i l : s t a t @ s t a t . g o v . r s ,  w w w . s t a t . g o v . r s  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Први ред – титула, име и презиме адресата, функција 
Други ред – назив институције 

(не треба наводити институцију уколико је посреди Влада) 
 

 
                                                                        Поштански број и место 

                                                                  Улица 
 

Предмет:                       
 

 
Поштовани, 
 

 „Статистички годишњак Србије, 2010“ представља најзначајнију публикацију 
Републичког завода за статистику јер садржи бројне статистичке податке из свих области 
привредног и друштвеног живота у Републици Србији.  

Вредност ове комплексне статистичке публикације огледа се у томе што она пружа низ 
могућности за разноврсну аналитичко-квантитативну интерпретацију и поређења (по материји, у 
времену и простору) стања појава, успостављених односа и испољених тенденција и трендова, 
као и нивоа развоја у појединим областима привредних и друштвених активности. Поред 
података из редовних статистичких истраживања које спроводи Завод, објављени су и подаци 
статистичких истраживања којa спроводе органи овлашћени за њихово спровођење, као и 
подаци преузети од међународних статистичких институција. 

Републички завод за статистику омогућио је корисницима да „Статистички годишњак 
Србије“ (почев од 1998. године) добију на компакт-диску (у pdf-у). 

Остале заводске публикације можете погледати на нашој интернет страници 
(www.stat.gov.rs) и у нашој електронској библиотеци. 
 

                                                                                                                                    
Директор 

 
                 Др Миладин Ковачевић 
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34 Kњига графичких стандарда

Пословни материјал
Подлога за презентацију
Подлога за презентацију садржи графички елемент у 
плаво-сивој боји (плава R:68 G:114 B:196, сива R:165 
G:165 B:165) на белој позадини (види слику).

У врху насловне стране презентације налази се логотип 
и назив институције (Република Србија исписује 
се црвеном бојом: R:170 G:0 B:0, фонт Calibri 18 pt; 
Републички завод за статистику исписује се у другом 
реду сивом бојом: R:106 G:106 B:106, фонт Calibri 16 pt). 

Наслов презентације позициониран је на средини 
стране и исписује се плавом бојом: R:68 G:114 B:196, 
фонт Calibri 34 pt и центриран је.

Испод наслова исписују се имена аутора сивом бојом: R:106 G:106 B:106, фонт Calibri 24 pt, центрирано.

У дну насловне стране налазе се место и датум одржавања презентације (сива R:106 G:106 B:106, фонт 
Calibri 18 pt, центрирано).



35Kњига графичких стандарда

Пословни материјал
Садржај презентације чине текст, слике, табеле, 
графикони, мултимедијални ефекти.

Слајдови морају бити униформни (позадина слајдова 
садржи дефинисани графички елеменат на белој 
позадини). Наслов теме исписује се фонтом Calibri 28 pt 
плавом бојом: R:68 G:114 B:196, а текст фонтом Calibri              
20 pt. Не треба да буде више од 5 до 7 редова на слајду. 

У доњем десном углу слајда налазе се веб-сајт и имејл 
адреса Завода (исписују се сивом бојом: R:106 G:106 
B:106, фонт Calibri 14 pt).

Подлога за презентацију је доступана у 
електронском формату, на следећој адреси:                                                                     
https://www.statsrb.lan/MAIN/DefaultMAIN.aspx




