
КЊИГА
ГРАФИЧКИХ
СТАНДАРДА

Дом омладине Београда
Београд 2013.

Дом
омладине
Београда



Цегер

Мајица Беџ

При изражавању визуелног идентитета кроз 
средства репрезентације Дом омладине 
Београда користи мајице, беџеве и цегере.
На средства репрезентације аплицира се 
цео заштитни  знак или само знак пропраћен 
адресом веб сајта Дома омладине Београда.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - средства репрезентације
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ



ИМПРЕСУМ

ВД директор
Марко Стојановић
Одговорни уредник
Драган Амброзић
Дизајн
Јаков Поњавић
Дизајн и графичка опрема књиге
Мина Симић

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА



Ово је прво издање књиге графичких стандарда 
Дома омладине Београда. Израђена је у јулу 2013. 
креативним радом професионалних дизајнера.
Књига графичких стандарда (енг. Brаnd Mаnuаl) 
садржи скуп стандардних смерница које је 
потребно поштовати при употреби примарних и 
секундарних графичких, визуелних и других 
елемената.
Књигом графичких стандарда обухваћен је 
дизајн знака, типографија и њихова примена на 
свим врстама апликација, како је прописано овом 
књигом. Смисао ових смерница је поштовање 
доследног визуелног презентовања у јавности, 
чиме се ствара препознатљив визуелни 
идентитет.
Свако и најмање одступање од наведених 
стандарда посматрач несвесно, али непогрешиво 
тумачи као недоследност, неверодостојност и 
неозбиљност.

УВОД

5





ЗНАК

Коверат је стандардног америкен формата. 
Штампа се у пуном колору.

 
  
 

Makedonska 22/IV, 11 000 Belgrade, Serbia
tel: +381 11 3220 127 fax: +381 11 3222 226
dobinfo@domomladine.org
www.domomladine.org

Македонска 22/IV, 11 000 Београд
тел: 011 3220 127 факс: 011 3222 226

dobinfo@domomladine.org
www.domomladine.org

www.domomladine.org

Коверат
предња страна

Коверат
задња страна

ПОСЛОВНА ГРАФИКА - коверат
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Фасцикла је стандардног А4 формата. 
Штампа се у пуном колору.

 
  
 

ПОСЛОВНА ГРАФИКА - фасцикла
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Македонска 22/IV, 11 000 Београд
тел: 011 3220 127 факс: 011 3222 226

dobinfo@domomladine.org
www.domomladine.org

Makedonska 22/IV, 11 000 Belgrade, Serbia
tel: +381 11 3220 127 fax: +381 11 3222 226
dobinfo@domomladine.org
www.domomladine.org

PIB: 100049621                          MATIČNI BROJ: 07023855                                  TR 840-526668-60  Uprava za Trezor 

УСТАНОВА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

Општи меморандум је стандардног А4 
формата (210 џ 297мм , штампа се на 
офсетном 80 грамском папиру у пуном 
колору.

 
  
 

ПОСЛОВНА ГРАФИКА - меморандум
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Dom
omladine
Beograda

Дом
омладине
Београда

Основни заштитни знак / латиничним писмом

Основни заштитни знак / ћириличним писмом

Знак је осмишљен 1964. по узору на скулптуру 
уметника Душана Џамоње која се налази на 
улазу у Дом омладине Београда. Својом 
једноставношћу и дуготрајношћу знак 
одржава препознатљив визуелни идентитет 
већ скоро 50 година.
Заштитни знак је редизајниран 2006. додатно 
је поједностављен и геометризован, а логотип 
је модернизован, промењен је фонт и 
постављен је са десне стране знака.
Нови дизајн има задатак да представи Дом 
омладине Београда као модерну институцију 
са дугачком традицијом.

 
  
 

ЗНАК - знак и логотип
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Dom
omladine
Beograda

Дом
омладине
Београда

Елементи заштитног знака

знак логотип знак логотип

Dom
omladine
Beograda

Дом
омладине
Београда

Оптичко поље заштитног знака

Dom
omladine
Beograda

15 mm
Дом
омладине
Београда

15 mm

Максимално умањење заштитног
знака до А5 формата

Максимално умањење заштитног
знака на форматима већим од А5

Заштитни знак Дома омладине Београда 
дефинисан је знаком и логотипом.  Овако 
дефинисан знак није пожељно мењати, а у 
прилогу су дате могуће графичке 
комбинације изгледа заштитног знака.
Дефинисана је и промена логотипа  у  
ћириличној верзији заштитног знака.  при 
овој промени мења се само логотип а знак 
остаје исти. Латинична и ћирилична верзија 
се равноправно користе,  према потребама.

Оптичко поље заштитног знака Дома 
омладине Београда представља простор у 
коме се не сме наћи ни један други графички 
елемент. 
Ширина оптичког простора дефинисана је 
величином малог слова м у обе верзије 
логотипа.

Заштитни знак Дома омладине Београда се 
на формату А5 и мањим форматима може 
највише умањити до ширине од 15 мм. На 
форматима већим од А5 минимална 
ширина заштитног знака једнака је 1/10, 
односно десетом делу ширине уже 
странице формата.

ЗНАК - графичке дефиниције
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моб. xxx xxx xx xx
тел.  011 xxxx xxx

Македонска 22/IV

11 000 Београд

Србија

dobinfo@domomladine.org

www.domomladine.org

Дом омладине Београдатитула
Име и презиме

mob.  (+ 381 xx) xxx xx xx
tel.  (+ 381 xx) xxxx xxx

Makedonska 22/IV

11 000 Belgrade

Serbia

dobinfo@domomladine.org

www.domomladine.org

Belgrade Youth Centretitle
Name & Last Name

Визит карта
Предња страна

Визит карта
Задња страна

Визит карта је димензије 96 џ 56 мм, штампа 
се двострано у пуном колору, са предње 
стране ћирилицом, а са задње на енглеском 
језику. Елементи који се морају наћи на 
визит карти дати су у прилогу.

 
  
 

ПОСЛОВНА ГРАФИКА - визит карта
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ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčćdđefghijklmnoprsštuvzž
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
1234567890

Фонт логотипа

Myriad Pro
Bold Condensed

Фонт осталих текстова 
и пословне коресподенције

Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold

ЗНАК - типографија
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Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Оригинална боја знака Негатив

Промена боје знака

Примена на 
фотографији

Употреба знака
без логотипа

Знак се може примењивати у својој 
оригиналној,  црној  боји или као негатив.

Дозвољено је мењати боју знака  према 
потребама дизајна, али се мора водити 
рачуна да се његова видљивост не умањи. 

Уколико се знак поставља преко 
фотографије или било које површине која 
умањује његову видљивост неопходно је 
знак поставити на једнобојну површину 
величине оптичког поља.  

Употреба знака без логотипа дозвољена је у 
посебним приликама, али у његовој 
близини мора јасно бити истакнуто име 
Дома омладине Београда. 

Иста правила се односе и на ћирилични знак.

ЗНАК - дозвољене модификације
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ПОСЛОВНА
ГРАФИКА



DomomladineBeograda
Dom
omla

dine

Beog
rada

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Dom
omladine
Beograda

Деформација Ротација

Сечење Дислокација елемената

Комбиновање са другим
графичким елементима

Визуелно раздвајање
знака и логотипа

Апликација на неодговарајућу позадину

Заштитни знак Дома омладине Београда се 
не сме графички модификовати.
Не сме се  ни на који начин деформисати, 
ротирати, сећи, не смеју се дислоцирати 
положаји елемената,  визуелно се одвајати знак 
од логотипа, нити се заштитни знак може 
комбиновати са другим графичким елементима. 
Такође није дозвољена апликација знака на 
неодговарајућу подлогу која умањује његову 
видљивост. 

 
  

ЗНАК - недозвољене модификације
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Заштитни знакови дати у прилогу су део 
архиве Дома омладине Београда и ни у ком 
случају се не смејју користити за званичну 
репрезентацију ове установе.

 
  
 

ЗНАК - историја графичких решења
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