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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

3Увод

Визуелни идентитет неке институције већ је одавно 
посао о коме се брину посебни тимови стручњака 
и чему се, у развијеном пословном свијету поклања 
изузетна пажња. Колико год било важно каква је 
слика институције према корисницима њених услуга, 
исто толико је неопходно да се тај визуелни изглед 
стандардизује, те да има континуитет свугдје и на 
сваком мјесту. Под појмом ”свугдје и на сваком мјесту” 
подразумијевамо примјену графичког рјешења знака 
или симбола институције, боје која се користи, типа 
слова те различитог аплицирања. 

Веома је важно да се упутства из ове књиге стандарда 
стриктно примјењују, јер она представљају оптимална 
рјешења у којима се водило рачуна да се поштују 
визуелна и естетска правила, а да при томе обиљежје 
институције буде довољно уочљиво, те да при томе 
остане довољно простора и за друге садржаје које 
захтијева конкретна примјена. Прихватањем оваквих 
правила улазите у свијет савременог визуелног 
обликовања и представљања што је основни 
предуслов и препознатљив корак у актуелним 
свјетским трендовима.
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4Захтјеви

Овом Књигом извршен је редизајн и стандардизовање, 

као и прописивање одређених приоритетних визуелних 

елемената постојећег логотипа Адвокатске коморе 

Републике Српске, те њених чланица (Адвоката, 

Адвокатских канцеларија и Заједничких адвокатских 

канцеларија). Овим редизајном обухваћено је и 

стандардизовање боја, односа, као и типографије 

кориштене у свакодневном раду Коморе.

Основна идеја кориштења знака параграфа као 

симбола адвокатуре као професије задржана је и 

у редизајну Знака, а детаљнијим подешавањем и 

уклапањем визуелних тежина ознаке параграфа са 

кругом у подлози направљена је једна уравнотежена 

и оку угодна форма Знака чија је примјена даље 

разрађивана у овој Књизи. 

Основна Плава боја, задржана је по основу захтјева 

Коморе, а уведена је Сива као додатна носећа боја, а 

исте су разрађене по различитим колор системима. 

Проширена је апликација логотипа у верзији са 

натписом са десне стране, због честе потребе за тим 

начином примјене, те стандардизована типографија за 

свечане материјале.

Надамо се да су смјернице које су постављене 

довољне за креирање материјала који овом Књигом 

нису прописани, а за које се указала потреба. Уколико, 

пак, нису, биће нам задовољство да пружимо помоћ у 

реализацији специфичних захтјева који се у пракси могу 

појавити!
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ЛОГОТИП

Логотип Адвокатске коморе Републике Српске дат је 
на слици. 

Лого се састоји од Знака, Натписа, те евентуалног 
Додатног натписа. Конструкција Знака описана је у 
наставку ове Књиге.

Симболика логотипа објашњена је у Захтјевима.

Додатно су приказани логотипи за Адвоката, 
Адвокатско друштво, те Заједничку адвокатску 
канцеларију.

МАРКО МАРКОВИЋ
Адвокат

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 
Адвокатско друштво

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
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7Елементи логотипа

ЕЛЕМЕНТИ ЛОГОТИПА

Лого Коморе  Републике Српске дат је на слици. 

Логотип се састоји од:

•	 Знака, на слици приказаном у у форми круга са 
симболом параграфа и

•	 Натписа и додатног натписа, као осталог дијела 
логотипа

Конструкција Знака описана је у наставку ове Књиге, а 
Натпис је изведен из фонта фамилије Георгиа. 

Натпис

Додатни натпис

Логотип

Знак

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
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Габарити Знака

ГАБАРИТИ ЗНАКА

Однос габарита Знака је А:Б=1:1. Преко Знака и 
натписа постављена је нешто детаљнија мрежа 
хоризонталних и вертикалних линија који знак дијеле 
у 21 дио по висини и ширини, гдје се виде односи 
између појединих елемената логотипа. Ова мрежа 
је изабрана због кориштења елемента димензије “а” 
даље у овој Књизи, при чему димензија “а” износи 1/21 
ширине Знака.

На доњој шеми приказан је симбол параграфа 
издвојен од подлоге, гдје се може видјети да је однос 
габарита симбола ширина:висина=9а:18а (односно 1:2).

На геометријској прецизности уклапања појединих 
елемената се није инсистирало јер су се при изради 
Логотипа настојала задржати визуелна и естетска 
правила о расподјели визуелних тежина појединих 
елемената.

Препоручује се да се Логотип не конструише 
самостално, већ да се користи готова векторска 
верзија достављена на пратећем ЦД-у уз ову Књигу.
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ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Плава

Тамно сива Црна

Свијетло сива

Свијетло сива

0 / 0 / 0 / 10CMYK

Тамно сива

0 / 0 / 0 / 60

150 / 149 / 148

30 / 1 / 59

62 / 0 / 0 

877 C

CMYK

RGB

HSB

Lab

Pantone

Црна

0 / 0 / 0 / 100

0 / 0 / 0

30 / 1 / 0

0 / 0 / 0 

Process black C

CMYK

RGB

HSB

Lab

Pantone

Плава

100 / 40 / 0 / 10

0 / 105 / 170

203 / 100 / 67

40 / -18 / -47 

641 C

CMYK

RGB

HSB

Lab

Pantone

Дефиниција боја

ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ БОЈЕ

Основне боје за извођење логотипа и докумената 
Коморе су дате на слици. Ове боје су редом: 

•	 PANTONE 641C, у даљем тексту референцирана 
као Плава, којој приближно одговара процесна 
C-100, M-40, Y-0, K-10 боја;

•	 PANTONE 877C, у даљем тексту референцирана 
као Сива, којој приближно одговара процесна C-0, 
M-0, Y-0, K-60 боја;

•	 PANTONE Process Black C, у даљем тексту 
референцирана као Црна, којој одговара процесна 
C-0, M-0, Y-0, K-100 боја.

Уз ове основне боје дефинише се Свијетло сива боја 
као проценат Црне боје у интензитету до максималних 
40% Црне, те остале боје по потреби.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

10Типографија: 
основни фонт 

СЛУЖБЕНИ ФОНТ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ

За службене документе и остале намјене предвиђено 
је кориштење фонтова из фамилије Георгиа, са свим 
својим варијацијама (Регулар, Болд, Италиц, и сл.) 

Овај фонт је изабран због олакшане читљивости у 
свим величинама, које га чине изузетно употребљивим 
за израду разних врста графичких материјала.

У случају немогућности кориштења овог фонта, 
изнимно је дозвољено кориштење фонта Тимес, али се 
његово кориштење, у општем случају, не препоручује.

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ 
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ

1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ 
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ

1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ  
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ  
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

Георгиа Регулар

Георгиа Италик

Георгиа Болд Италик

Георгиа Болд



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

11Типографија: 
свечани фонт abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ 
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ 
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ  
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

abcčćdđefghijklmnoprsštuvxyzzž
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVXYZZŽ  
абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890

ФОНТ ЗА СВЕЧАНЕ ПРИМЈЕНЕ

За свечану примјену (дипломе, захвалнице, признања 
и сл.) предвиђено је кориштење фонтова из фамилије 
Палатино, са свим својим варијацијама (Регулар, Болд, 
Италиц и сл).

Палатино Регулар

Палатино Италиц

Палатино Болд Италик

Палатино Болд



12ДИО 2.

ПРИМЈЕНА



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

13Минимални простор 
око логотипа

a

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 
Адвокатско друштво

ПРОСТОР ОКО ЛОГОТИПА

Минимални слободни простор око логотипа на слици 
је приказан преко сивог квадрата чија је димензија 
дефинисана на Знаку на скици “а”, износи половину 
висине Знака.  

Овај простор се око логотипа поставља са свих 
страна, да би логотип могао доћи до изражаја и да 
се не би визуелно сударао са околним графичким 
елементима. Ово растојање може бити како од ивице 
графичког материјала (визит карта, меморандум и 
сл.), као и од графичких елемената на страни (текст, 
фотографија, цртеж и сл.).

У специјалним случајевима је могуће одступати од 
датог правила, али такве ситуације, у начелу, треба 
избјегавати.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

14Постављање натписа

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 
Адвокатско друштво

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

МАРКО МАРКОВИЋ
Адвокат

e

4/3e

ПОСТАВЉАЊЕ ЗНАКА У ОДНОСУ НА 
НАТПИС

Знак се у односу на натпис поставља на један од два 
приказана начина.

При постављању Знака са лијеве стране Натписа, 
растојање је означено димензијом е, која износи 
3а (величина “а” је дефинисана на страни Габарити 
логотипа и износи 1/21 висине Знака), односно 1/7 
висине Знака.

За случај постављања Знака изнад Натписа, растојање 
износи 4/3е (на слици приказано наранџастом бојом).

Растојања између натписа и додатних натписа по 
висини износе е.

У специјалним случајевима је могуће одступати од 
датих правила, али такве ситуације, у начелу, треба 
избјегавати.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

15Комбинације боја на 
логотипу

Колор варијанта

Колор варијанта негатив

Црно бијела варијанта - позитив

Црно бијела варијанта - негатив

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

ОСНОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ БОЈА

Логотип се, у основи изводи из Плаве и Сиве боје. 
Међутим, уколико се укаже потреба за другим 
комбинацијама боја, на слици су приказане неке од 
дозвољених комбинација, зависно од примјене.

У Црно-бијелој изведби, лого се примјењује на неки од 
два начина, зависно од боје подлоге, приказаним на 
слици.

Осим ових, дозвољене су и неке друге комбинације 
боја, што ће бити објашњено у наставку ове Књиге.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

16Дозвољени начини 
примјене

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОЗВОЉЕНЕ КОМБИНАЦИЈЕ БОЈА 
ЛОГОТИПА И ПОДЛОГЕ

У основној верзији, логотип се примјењује на бијелој 
боји подлоге. У случају да је лого неопходно поставити 
на неку другу боју подлоге, логотип се аплицира као 
на сликама лијево. Генерално, на свијетлије подлоге, 
логотип се може поставити у изворној верзији (слике 
1 и 2).

За кориштење на тамнијим подлогама, примјењује 
се лого са Натписом у бијелој и Сивој боји или 
као комплетан у бијелој боји (негатив изведба) - 
слике 3 и 4.

За неке комбинације боја могу се користити Основне 
боје логотипа (слика 5), док је за ситуације које 
потенцијално могу бити проблематичне због односа 
Основних боја са бојом подлоге, пожељно користити 
монохроматске (Црне и бијеле) боје елемената 
логотипа (слика 6).

На сликама 7 и 8 дат је примјер изведбе логотипа у 
бојама које нису ни стандардне ни дефинисане, за 
кориштење у случајевима гдје је неизведива примјена у 
основним бојама. У свим овим случајевима неопходно 
је водити рачуна да изведба логотипа у односу на 
подлогу буде довољно контрастна (негатив изведба на 
тамнијим подлогама).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
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НЕДОЗВОЉЕНЕ КОМБИНАЦИЈЕ БОЈА 
ЛОГОТИПА И ПОДЛОГЕ

Обзиром да се при примјени логотипа Коморе могу 
појавити разне боје подлога, на сликама су дати 
примјери недозвољених комбинација боја логотипа и 
подлоге.

Боје кориштене на логотипу не би смјеле бити сличног 
интензитета, а дијаметралне у спектру (апликација на 
црвеним и наранџастим нијансама боје подлоге), као 
што је приказано на сликама 1 и 2.

Не би требале бити сличног колорита, а мале разлике 
у интензитету боја логотипа и подлоге (слике 3 и 4).

Боје логотипа не би требале бити мало контрастне у 
односу на боју подлоге, да се логотип не би уклопио у 
њу (слике 5 и 6).

При апликацији на тамним бојама подлоге није 
дозвољено користити тамније (позитив) верзије 
логотипа, већ искључиво негатив (свјетлије, односно 
бијеле) верзије логотипа (слике 7 и 8).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

18Стандардне текстуре§ ПОМОЋНИ ГРАФИЧКИ ЕЛЕМЕНТ: 
ТЕКСТУРА

На слици је приказан начин креирања текстуре која се 
састоји од знака параграфа. Понављањем овог знака 
по шеми датој на слици лијево добија се стандардни 
облик текстуре, чијим се бојењем добијају двије 
основне варијације приказане на десним сликама.

У случају потребе, дозвољено је и бојење елемената 
текстуре и подлоге другим бојама.

У специјалним случајевима је могуће одступати од 
датих правила, али такве ситуације, у начелу, треба 
избјегавати.
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ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДИО 3.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

20Меморандум

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

Адвокат

21. јануар 2009.
Петар Петровић
фунфција
Назив фирме, организације
23457 Име Града
Назив дрзаве

МЕМОРАНДУМ-ИЗГЛЕД

Меморандум се ради на бијелом папиру, формата 
А4, изгледа приказаног на слици. У врху се налази 
Лого са адресом, а у дну се постављају генералне 
информације (жиро рачуни и слично). Са лијеве стране 
меморандума налази се стандардна текстура која се 
протеже од врха до дна.

Кориштени фонт за све садржаје меморандума је 
Георгиа.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

21Меморандум:
Основни изглед

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

ИЗГЛЕД ПРАЗНОГ МЕМОРАНДУМА

На слици је приказан изглед празног меморандума. 
Сви остали садржаји се исписују на штампачу.

Кориштени фонт за све садржаје меморандума је 
Георгиа.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

22Меморандум:
Посебан случај

МАРКОВИЋ • СИМИЋ
Адвокатско друштво

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

МОНОХРОМАТСКИ МЕМОРАНДУМ

На слици је приказан изглед празног меморандума 
који је дозвољено користити у посебним случајевима, 
када није могуће користити стандардни меморандум 
са елементима у боји. Ова верзија је, између осталог, 
намјењена комплетном испису на црно бијелом 
штампачу. Кориштење ове верзије се не препоручује.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

23Меморандум: 
универзални попуњени

УНИВЕРЗАЛНИ МЕМОРАНДУМ - 
ПОПУЊЕНИ

На слици је приказан изглед попуњених меморандума, 
намјењених за службену комуникацију (дописе, одлуке, 
рјешења и сл), за све врсте чланица Коморе. Сав 
садржај се исписује на штампачу.

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
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фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
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фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

24Меморандум: 
димензије

ДИМЕНЗИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА 
МЕМОРАНДУМА

На слици су приказане димензије појединих елемената  
меморандума, са њиховим међусобним односима.

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

25Меморандум: 
дефиниција поља

ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЉА МЕМОРАНДУМА

На слици су приказана поља за поједине садржаје 
меморандума. Садржај поља ни у ком случају не би 
требао излазити ван граница поља.

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
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фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, 
маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет 
дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

26Меморандум: изглед 
структуре документа

МЕМОРАНДУМ: СТРУКТУРА 
САДРЖАЈА

На слици је приказан изглед испуњеног Меморандума 
са дефиницијама величина фонтова и њиховом бојом.

За све случајеве који се могу појавити у пракси, а који 
нису обухваћени овим дефиницијама, апликација се 
врши у духу приказаних дефиниција.

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ

Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Сед дуи аугуе, гравида сед

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
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фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, 
посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис 
улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл фауцибус 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

27Меморандум: 
друга страна

МЕМОРАНДУМ: ПРИМЈЕР ИЗГЛЕДА 
ДРУГЕ И ОСТАЛИХ СТРАНА

На слици је приказан примјер изгледа друге и 
осталих страна меморандума. У врху се поставља 
поједностављена верзија података, ради везе са 
претходним странама, а у дну стране се поставља 
пагинација (ознака броја страна).

На слици су наглашене и посебне врсте натписа које 
се могу појавити при изради службених докумената, 
а које не спадају у стандардно прописану структуру 
(центрирани текстови, посебно наглашени наслови 
и слично). Ови елементи се форматирају слободно, 
водећи рачуна о границама доброг укуса и примјене 
правила да би требало избјегавати мјешање 
поравнања (лијево, десно, центрирано и сл.) у оквиру 
једног документа, јер то производи визуелно шаренило 
у документима.

Посебно се наглашава да на почетку пасуса не постоји 
увлака, већ се параграфи раздвајају растојањем у 
величини једног реда текста.

Подаци у врху и дну стране су опциони и зависе од 
намјене меморандума.

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен

ТУЖБА
Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. 

Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис ин ферментум аццумсан, ипсум анте 
темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Пхаселлус цонсељуат ест нец лецтус. 
Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. 

•  Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
• Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
• Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

• Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Нам анте ерос
Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. 

Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. 
Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. 
Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид 
ерат. Донец елементум диам нон теллус 

ПРЕСУДУ
Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елитцонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант 
морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, 
рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, 
пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. 

Пуномоћник,
Перо Љ. Перовић, адвокат

У Бањој Луци, Август 18. 2011. године

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе 
сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум 
масса долор, ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт 
малесуада. Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

28Меморандум 
Адвокатске коморе

МЕМОРАНДУМ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

На слици је приказан изглед меморандума Адвокатске 
коморе, са основним габаритима. Знак се изводи 
техником златотиска. Кориштени папир је шамоа, 
граматуре минимално 100гр/м2. Формат документа је 
стандардни А4.

Кориштени фонт за садржај меморандума је Георгиа.

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Поштовани Петре,

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис 
гравида ест сит амет лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. 
Морби дигниссим елементум фелис. Дуис метус нељуе, елементум витае, цонсељуат 
ат, темпор ац, сапиен. Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. 
Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум 
а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна ми цонгуе пурус, нон 
вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар нон, 
темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец 
алиљуам, фелис ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио 
турпис сит амет нисл. Алиљуам рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.

Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. 
Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам 
дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус 
вариус лео, ет дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 
Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра 
нисл, ат хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат 
рисус нон урна елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе 
хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, ултрициес ид, 
фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе 
пенатибус ет магнис дис партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. 
Донец елементум диам нон теллус цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант 
морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Маурис 
ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум 
велит. Ин содалес тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе 
арцу ет љуам.

Лорем ипсум 
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

29Изглед меморандума 
Адвокатске коморе

ПРАЗАН МЕМОРАНДУМ АДВОКАТСКЕ 
КОМОРЕ

Слика приказује празан лист меморандума Адвокатске 
коморе, који се може користити и као предложак за 
писмо.

Кориштени фонт за садржај меморандума је Георгиа.

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

30Писмо

ПИСМО

На слици је приказан изглед непопуњеног писма, 
намјењеног за нпр. неслужбену коресподенцију, 
уговоре и слично. Службени подаци се у дну писма 
не појављују, а комплетан садржај се исписује на 
штампачу.

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

31Писмо: 
изглед попуњеног

ПИСМО ПОПУЊЕНИ ИЗГЛЕД

На слици је приказан изглед испуњеног писма 
за слање, да би се добио утисак изгледа писма у 
стварности. Садржај на слици је само илустрација 
примјене.

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

Поштовани Петре,

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест 
сит амет лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим 
елементум фелис. Дуис метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 
Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим 
лигула. Ут рисус лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, 
урна ид тинцидунт орнаре, магна ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. 
Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. 
Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис ин ферментум аццумсан, 
ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам рутрум јусто 
љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.

Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. 
Проин сем. Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам 
дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус 
лео, ет дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. Проин 
малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат 
рисус нон урна елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант 
морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод 
лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. 
Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам 
ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис партуриент монтес, насцетур 
ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус цонсецтетур дицтум. 
Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци 
орци, соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум 
велит. Ин содалес тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу 
ет љуам.

Лорем ипсум 



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

32Визит карта 1

Адвокатски приправник

Николе Тесле 13

78000 Бања Лука

тел. +387 51 213 201

факс +387 51 213 201 

e-mail: cizmovic@inecco.net 

Марко Марковић

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат
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Николе Тесле 13, 78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201, факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 
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ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

ВИЗИТ КАРТА - КОНСТРУКЦИЈА

Визит карта се ради у формату 90x55мм, са 
елементима који су приказани на слици. Сви натписи 
се изводе из Сиве боје. Кориштени фонт је Георгиа за 
све натписе.

Визит карта се изводи на 300гр мат кунстдруцк 
папиру, или на посебним ексклузивнијим бијелим 
папирима у договору са штампаром. Врста папира се 
не мијења за сваки поједини случај, већ се изабрани 
папир користи за све упосленике једне организационе 
јединице.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

33Визит карта 2

Адвокатски приправник

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

Петар Петровић

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ
Адвокатско друштво 

Адвокатски приправник

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

Петар Петровић

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ • СИМИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

Николе Тесле 13, 78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201, факс +387 51 213 201 
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ВИЗИТ КАРТА - ИЗГЛЕД

На слици су дати прикази изгледа визит карата за 
остале чланице Коморе, као и за адвокате (колона 1), 
те за приправнике (колона 2).

Напомиње се да због специфичности визит карте, 
правило о минималном растојању Логотипа од ивице 
није могло бити испоштовано.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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ВИЗИТ КАРТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

На слици је дат приказ изгледа визит карте Адвокатске 
Коморе, која се у основи разликује чињеницом да је за 
ову верзију Знак изведен техником златотиска.

Горња слика приказује основне односе који би се 
могли разликовати у односу на стандардни изглед 
визит карте, а димензије које нису наглашене исте су 
као за основну верзију исте.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

35Факс

ФАКС

На слици је приказан изглед испуњене факс поруке, 
за прву и остале стране. У лијевом врху се Налази 
логотип, а испод се поставља табела са подацима 
везаним за факс. Факс се изводи у формату А4.

Испод табеле се уноси садржај факса, фонтом 
минималне величине 12пт, због боље видљивости при 
слању факсова.

Сав текст се изводи фонтом из фамилије Георгиа.

Свијетло плавом линијом приказане су маргине за 
унос садржаја факс поруке и оне се у документу не 
појављују.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. In id erat diam. Donec varius mi nunc, et commodo nunc. Nullam 
condimentum vestibulum justo et feugiat. Nunc egestas adipiscing fermentum. In 
pharetra dui varius risus vulputate aliquet. Mauris interdum tortor at risus congue ut 
mollis enim aliquet. Aliquam erat volutpat. Donec nec pharetra nibh. Nunc feugiat 
arcu non leo consectetur ac egestas magna ultricies. Duis quis accumsan felis. Fusce id 
varius turpis. Vivamus arcu ipsum, eleifend a adipiscing varius, adipiscing vitae justo. 
Quisque diam arcu, venenatis non ultricies vel, egestas at odio. Vestibulum in arcu 
diam.

Duis pretium sapien at eros suscipit porta. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur ante lacus, ullamcorper eget 
mattis sed, adipiscing id justo. Nulla a molestie enim. Fusce commodo tincidunt 
mauris, sit amet scelerisque purus mollis at. Quisque fringilla gravida ligula a dictum. 
Sed placerat pellentesque mattis. Phasellus porta consequat eros in commodo. 
Suspendisse potenti. Fusce consectetur, augue vitae mattis semper, quam purus 
faucibus felis, imperdiet interdum sem nisi placerat ipsum.

Fusce vel ipsum ipsum, consectetur bibendum lacus. Nam turpis augue, pellentesque 
a porta vitae, lobortis eget dui. Duis sollicitudin condimentum sem a fermentum. In 
hac habitasse platea dictumst. Nunc quis tellus eu sapien aliquet ullamcorper. 
Praesent ut mauris est. Donec eu quam a purus porta porttitor in nec dui. Donec 
tempus suscipit libero, eu aliquet urna consectetur feugiat. Cras semper, tortor in 
adipiscing scelerisque, orci lacus luctus lacus, vel egestas nulla magna et lectus. Proin 
viverra erat in est elementum ut bibendum sem cursus. Aliquam erat volutpat. 
Praesent nec nisl orci. Fusce sit amet risus nulla, eu mattis lectus. Etiam nec velit ut 
tortor vulputate tempus. Donec augue sapien, aliquam a bibendum et, commodo id 
velit. Curabitur et orci justo.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dolor 
enim, luctus eu facilisis sit amet, condimentum sed risus. Sed a mauris 
sapien, quis lacinia nisi. Sed sed est purus, elementum dapibus tortor. 
Suspendisse accumsan semper pulvinar. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. In id erat diam. Donec varius mi nunc, et commodo nunc. Nullam 
condimentum vestibulum justo et feugiat. Nunc egestas adipiscing fermentum. In 
pharetra dui varius risus vulputate aliquet. Mauris interdum tortor at risus congue ut 
mollis enim aliquet. Aliquam erat volutpat. Donec nec pharetra nibh. Nunc feugiat 
arcu non leo consectetur ac egestas magna ultricies. Duis quis accumsan felis. Fusce id 
varius turpis. Vivamus arcu ipsum, eleifend a adipiscing varius, adipiscing vitae justo. 
Quisque diam arcu, venenatis non ultricies vel, egestas at odio. Vestibulum in arcu 
diam.

Duis pretium sapien at eros suscipit porta. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur ante lacus, ullamcorper eget 
mattis sed, adipiscing id justo. Nulla a molestie enim. Fusce commodo tincidunt 
mauris, sit amet scelerisque purus mollis at. Quisque fringilla gravida ligula a dictum. 
Sed placerat pellentesque mattis. Phasellus porta consequat eros in commodo. 
Suspendisse potenti. Fusce consectetur, augue vitae mattis semper, quam purus 
faucibus felis, imperdiet interdum sem nisi placerat ipsum.

Fusce vel ipsum ipsum, consectetur bibendum lacus. Nam turpis augue, pellentesque 
a porta vitae, lobortis eget dui. Duis sollicitudin condimentum sem a fermentum. In 
hac habitasse platea dictumst. Nunc quis tellus eu sapien aliquet ullamcorper. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit
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НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Коверат Американ

КОВЕРАТ АМЕРИКАН

На слици је приказан изглед Американ коверте, као и 
позиција Логотипа на коверти. Логотип се од горње 
и лијеве ивице одмиче за 1,5 ширине Знака. Висина 
Знака на коверти би требала бити 10-12мм.

Коверта је стандардних димензија, бијеле боје. 
Службени подаци се постављају на полеђину коверте 
(на клапну).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Николе Тесле 13, 78000 Бања Лука
тел. +387 51 213 201, факс +387 51 213 201 
e-mail: cizmovic@inecco.net 

Коверте средње и 
велике

СРЕДЊЕ (А5) И ВЕЛИКЕ (А4) КОВЕРТЕ

На слици је приказан изглед средње и велике коверте, 
као и позиција Логотипа на коверти. Логотип се од 
горње и лијеве ивице одмиче за 1,5 ширине Знака. 
Висина Знака на коверти је 13-17мм.

Коверте су стандардних димензија, бијеле боје, у 
моделима доступним на тржишту. Службени подаци се 
постављају на полеђину коверте (на клапну).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Коверат Адвокатске 
коморе

КОВЕРАТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

На слици је приказан изглед Американ коверте, за 
кориштење у Адвокатској комори као и позиција 
Логотипа и осталих елемената на коверти. Знак се 
изводи техником златотиска, а сав текст је изведен у 
Црној боји.

Коверта је стандардних димензија, а боја зависи 
од понуде на тржишту, с тим што се препоручује 
кориштење коверата Фабриано Writech fabria BS.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Блок А4 и А5

БЛОК А4 И А5

Блок А4 израђује се како је приказано на слици. 
Корица се изводи у Плавој боји (на слици је дат 
приједлог изгледа који није стриктно прописан), а 
књижни блок у Плавој и Сивој. На предњу страну блока 
поставља се Знак центрирано по ширини и висини, 
пожељно техником златотиска фолијом сребрне 
боје. Са задње стране могуће је постављање општих 
информација (адресе, телефони, информативни текст, 
обиљежје јубилеја и сл.). Опште информације је могуће 
поставити и на књижни блок на дну стране, у једној 
или двије линије, уколико се за тим укаже потреба. 
Информативни текст би од дна стране требао бити 
одмакнут минимално 5мм.

Увез блока се ради спиралом, по могућности Бијеле, 
Сребрне или Плаве боје, у главу (са горње стране). 
Корице се раде на 300г/м2 кунстдруцк папиру, мат 
пластификација, а књижни блок на 90г/м2 офсетном 
папиру.

Нотес се може радити и са кашираном корицом 
(тврдом).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Свеска - роковник А4 
и А5

СВЕСКА-РОКОВНИК А4 И А5

Свеска се израђује како је приказано на слици. Корица 
се изводи у Плавој боји (на слици је дат приједлог 
изгледа који није стриктно прописан), а књижни блок 
у Плавој и Сивој. На предњу страну свеске поставља 
се Логотип центрирано по висини. Са задње стране 
могуће је постављање општих информација (адресе, 
телефони, информативни текст, обиљежје јубилеја 
и сл.). Опште информације је могуће поставити и на 
књижни блок на дну стране, у једној линији, уколико се 
за тим укаже потреба. Информативни текст би од дна 
стране требао бити одмакнут минимално 5мм.

Увез свеске се ради спиралом, по могућности 
Бијеле, Сребрне или Плаве боје, са лијеве стране. 
Корице се раде на 300г/м2 кунстдруцк папиру, мат 
пластификација, а књижни блок на 90г/м2 офсетном 
папиру.

Свеска се може радити и са кашираном корицом 
(тврдом), у виду роковника.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Лорем ипсум долор сит амет

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет 
лецтус. Љуисљуе цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим елементум фелис. Дуис 
метус нељуе, елементум витае, цонсељуат ат, темпор ац, сапиен. 

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец дигниссим, урна ид тинцидунт орнаре, магна 
ми цонгуе пурус, нон вулпутате нибх урна ид либеро. Етиам ет љуам. Цурабитур орци нељуе, пулвинар 
нон, темпор лаореет, луцтус витае, долор. Ин пеллентесљуе турпис љуис долор. Донец алиљуам, фелис 
ин ферментум аццумсан, ипсум анте темпор нељуе, нон феугиат одио турпис сит амет нисл. Алиљуам 
рутрум јусто љуис лигула. Пеллентесљуе семпер.Ут ултрицес диам алиљует лео. Пхаселлус цонсељуат 
ест нец лецтус. Пеллентесљуе хабитант морбтристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац турпис 
егестас. Нам анте ерос, темпор Сед хендрерит, ипсум ет цондиментум интердум, лацус диам лобортис 
лацус, сед бландит нибх сем нон ниси. Нуллам орци. Етиам сагиттис дигниссим либеро. Маурис љуам 
долор, бибендум содалес, пхаретра ид, ауцтор ац, теллус. Нунц еу ипсум ут нисл пулвинар феугиат. Нам 
цонсељуат тинцидунт маурис. Црас нисл турпис, цонгуе вел, ферментум ид, пхаретра еу, еним. Нунц 
дицтум елементум рисус. Вестибулум ерат. Фусце нибх теллус, дицтум љуис, цонсецтетур ац, 
сцелерисљуе ид, нибх. 

•    Uсце лорем. Проин фауцибус диам ут елит
•    Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус Проин сем
•    Сед орци орци, посуере витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи 

аурис улламцорпер, нунц ат феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл 
фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер рхонцус. 

•    Проин малесуада. Фусце вариус, љуам љуис ултрицес елементум, лорем дуи виверра нисл, ат 
хендрерит долор дуи ац урна. 

Сед дуи аугуе, гравида сед, цондиментум вел, феугиат сед, лецтус. Маеценас плацерат рисус нон урна 
елеифенд вулпутате. Ут цонсељуат ниси љуис елит. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус 
ет нетус ет малесуада фамес ац турпис егестас. Фусце еуисмод лацус вел ерат. Вестибулум масса долор, 
ултрициес ид, фацилисис ут, иацулис а, теллус. Маеценас љуис педе а јусто тинцидунт малесуада. 
Пхаселлус цурсус. Сед лигула. Алиљуам ерат волутпат. Цум социис натољуе пенатибус ет магнис дис 
партуриент монтес, насцетур ридицулус мус. Донец ид ерат. Донец елементум диам нон теллус 
цонсецтетур дицтум. Пеллентесљуе хабитант морби тристиљуе сенецтус ет нетус ет малесуада фамес ац 
турпис егестас. Маурис ест ерат, гравида љуис, рхонцус ут, моллис егет, урна. Суспендиссе орци орци, 
соллицитудин вел, ултрициес нон, цонгуе сед, пурус. Ут сусципит орци елементум велит. Ин содалес 
тристиљуе анте. Нуллам претиум цурсус велит. Нунц сцелерисљуе арцу ет љуам. Uсце лорем. Проин 
фауцибус диам ут елит. Вестибулум вестибулум лацус љуис лацус. Проин сем. Сед орци орци, посуере 
витае, сагиттис љуис, маттис вел, сапиен. Алиљуам дапибус јусто сед дуи. Маурис улламцорпер, нунц ат 
феугиат маттис, аугуе пурус вариус лео, ет дицтум маурис нисл фауцибус сапиен. Сед ин ерат. Интегер 

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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e-mail: cizmovic@inecco.net 
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Фасцикл

ФАСЦИКЛ

Фасцикл се израђује као на слици. Дизајн фасцикла 
није строго прописан и подложан је измјенама. 
Приказана верзија је чисто илустративна. На предњу 
страну фасцикла поставља се Знак центрирано по 
ширини и висини, пожељно техником златотиска 
фолијом сребрне боје. На унутрашњу страну 
фасцикла постављају се генералије. У подлогу 
унутрашње стране поставља се стандардна сива 
текстура, истовјетна оној која се налази на ивицама 
меморандума. 

Димензије фасцикла су такве да се у њега може 
ставити папир формата А4 (минимално 435x307мм 
у отвореној форми). Унутра се лијепи џеп за 
документацију или се препушта за штанцање, за 
џепове са уклапањем.

Фасцикл се ради из мат кунстдруцк папира, 
минималне граматуре 300гр/м2, са мат 
пластификацијом бар са вањске стране.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Печат

ПЕЧАТ

Печати се израђују како је приказано на слици. Вањски 
габарит отиска је круг пречника 40mm. Печат има 
један затворен круг текста фонтом “Георгиа“ болд 
11pt гдје су почетак и крај текста раздвојени средњом 
тачком, а пише се по вањском дијелу круга (приказ 
бр.1). У средини печата је знак коморе пречника 27mm.

Печат адвоката садржи име и презиме адвоката 
које се исписује по вањском дијелу круга, а сједиште 
адвоката се пише у дну с унутрашње стране круга 
како би било окренуто читаоцу (приказ бр.2) приликом 
чега се такође користи фонт “Георгиа“ болд 11pt и знак 
коморе је такође пречника 27mm.

Печат заједничке адвокатске канцеларије (приказ 
бр.3) и адвокатског друштва (приказ бр.4) гдје се текст 
исписује у 2 круга. Вањски дио садржи назив који се 
пише с вањске стране круга, а сједиште с унутрашње, 
позиционирано на дно и одвојено средњом тачком с 
обе стране фонтом 9pt “Георгиа“ болд. Унутрашњи дио 
се исписује фонтом 9pt “Георгиа“ регулар и намјењен 
је за испис презимена адвоката те адвокатске 
канцеларије односно адвокатског друштва, с тим што 
печат самог адвоката из заједничке канцеларије или 
друштва умјесто свих презимена садржи само пуно 
име и презиме дотичног. Знак коморе на приказу 3 и 4 
је промјера 20mm.

Није дозвољено мијењати фонт или величину слова, 
дозвољено је утицати на ширину слова или размак 
између слова да би се затворио пун круг.  

Печат се израђује неком од технологија доступних на 
тржишту.
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КОМУНИКАЦИЈА

ДИО 4.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

44ИД картица

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МАРКО МАРКОВИЋ
Адвокат

01324

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

01324

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг елит. 
Донец ац ми. Дуис гравида ест сит амет лецтус. Љуисљуе 
цонсецтетур лигула нец масса. Сед вел љуам. Морби дигниссим 
елементум фелис. Дуис метус нељуе, елементум витае, цонсељуат 
ат, темпор ац, сапиен. Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур 
адиписцинг елит. Фусце иацулис дигниссим лигула. Ут рисус 
лацус, вененатис ац, порта а, цондиментум а, аугуе. Донец 

Лорем ипсум долор сит амет, цонсецтетур адиписцинг

Лорем ипсум долор сит амет

1

2

THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Адвокатски приправник

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
адвокат ЈОВАН С. ЧИЗМОВИЋ

Марко Марковић

АДВОКАТСКА КОМОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИД КАРТИЦА

Израђује се према слици 1. Димензије картице су 
стандардне (cca 85x55mm). Зависно од тога да ли 
картица има чип, магнетну писту, RFID чип или бар код, 
поједини елементи се могу избацивати или убацивати. 
На слици је приказана картица са неким од елемената. 
На предњу страну се поставља фотографија, име, 
презиме, звање, титула и евентуална функција, 
те логотип. На полеђину се поставља логотип и 
неопходна упутства за кориштење картице, те 
евентуална магнетна и писта за потпис.

Материјал за израду је пластика, а технологија израде 
је нека од доступних на тржишту.

На слици 2 приказан је изглед идентификационе 
картице за ношење на одјећи, односно за приправнике 
и остало особље као стандардна идентификациона 
картица. За верзије које се носе на одјећи, качење 
ове картице врши се путем пластичне футроле која се 
механизмом качи за одјећу, или се путем траке носи 
око врата. Ова картица израђује се као једнострана, 
може садржавати слику, а штампа се на папиру. Име 
и презиме раде се нешто већим фонтом да би били 
видљиви и са удаљености. Име и функција исписују се 
црном бојом.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

45е-маил заглавље

Лорем ипсум,

Тем мнегау лсатево нусчисту вез, шигев стинут нуслежне ах пре. Ну бол миле кетеру рибетит, меа ту лсати дустватулне, 
везет пе кикау делжн антурваревина. Бег ах бистру онавурсатут, те дна прата белшу кетер! Гду есневим зилежуннм 
антурваревина та, не риннуге гранспини рокеведаш у, зи делжн нуслежне кмбраджу лут. Епрудулат трубевина 
песрудствуннх та не, де претав слудоу везис!
Бељ печто зипостат нуебхедаме ене, ма телке прамурне ингласкем пре, епи певири плитфермо зетурачуски. Мнегау 
преуктима превурат гду не. Меа ах сута етакоди херешуге, у зи теге певири геразенту, пе ечуруд геразенту ну? Те везет 

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
Република Српска /БиХ 
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201
www.komoradoktorars.com

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 
Адвокатско друштво
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песрудствуннх та не, де претав слудоу везис!
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преуктима превурат гду не. Меа ах сута етакоди херешуге, у зи теге певири геразенту, пе ечуруд геразенту ну? Те везет 

Николе Тесле 13
78000 Бања Лука
Република Српска /БиХ 
тел. +387 51 213 201
факс +387 51 213 201
www.komoradoktorars.com

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 
Адвокатско друштво

ЗАГЛАВЉЕ ЗА е-ПОШТУ

На слици су приказане двије верзије заглавља 
за е-маил поруке. Могуће је кориштење једне од 
двије предложене верзије, или кориштење једне за 
свакодневну, а друге за посебне врсте комуникације.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

46Испис на вратима

Јован Јовановић
предсједник, функција

Стеван Стевановић
предсједник, функција
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Јован Јовановић
предсједник, функција

Стеван Стевановић
предсједник, функција
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ИСПИС НА ВРАТИМА

Израђује се као на слици. Изведба је дводијелна из 
стакла или прозирног клирита, предњег дијела који 
се пјескари и другог, задњег дијела који је прозиран. 
Предњи дио је дјелимично испјескарен (мат), а 
дјелимично прозиран и кроз ове дијелове  се виде 
натписи. Папир са садржајем (број канцеларије, имена 
и сл.) умеће се иза пјескареног дијела, као што је 
приказано на сликама.

Натпис је могуће поставити и на зид поред врата.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

47Табла

АДВОКАТ
Петар Петровић

tel. +387 51 213 201, fax +387 51 213 201

tel. +387 51 213 201, fax +387 51 213 201

МАРКО МАРКОВИЋ
АДВОКАТ

ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ

Табла на улазу изводи се од прокрона или неког 
сличног, адекватног материјала, који није у боји 
(месинг, бронза итд. нису адекватни за овај тип 
апликације). Логотип се ради гравирањем, те 
евентуалним бојењем подлоге или унутрашњости 
Знака и Натписа, односно посебно на CNC машини, па 
заваривањем на подлогу, зависно од начина израде 
табле. 

Димензије табле нису стриктно прописане. Пропорције 
велике табле су  3:2, а мале табле 3:1, с тим што је 
максимална величина велике табле 60cm х 40cm и 
минимална 45cm х 30cm, док је максимална величина 
мале табле 60cm х 20cm а минимална 45cm х 15cm. 
Раде се зависно од расположивог простора за 
постављање табле, те од количине и форме текста која 
треба бити исписана на таблу. Сав текст изводи се 
фонтом Георгиа.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

48Путокази

Петар Петровић
АДВОКАТ§

Петар Петровић
АДВОКАТ§

Петар Петровић
АДВОКАТ§

1

2

ПУТОКАЗИ

За означавање ван објекта, као и унутар објекта ван 
канцеларија, користе се путокази за означавање 
правца и смјера.

Уколико пувтоказ показује на лијеву или десну страну, 
могуће је користити изглед дефинисан на слици 1, гдје 
облик путоказа дефинише смјер кретања.

За правце и смјерове кретања за које би била 
неадекватна производња путоказа у облику стрелице, 
користе се стандардни правоугаони путокази са 
одштампаном стрелицом.

Сви путокази су Плаве боје са бијелом штампом. 
Изведба може бити од метала или пластике, зависно 
од позиције качења путоказа.

Димензије путоказа нису стриктно прописане, а раде 
се зависно од расположивог простора за постављање, 
те од количине и форме текста која треба бити 
исписана на путоказ. Сав текст изводи се фонтом 
Георгиа.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

49Застава

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВАЊСКЕ ЗАСТАВЕ

Застава би требала бити димензија које су у односу 
висина:ширина=2:1. На слици су дата три могућа 
изгледа заставе. Знак се поставља центрирано по 
ширини заставе, у доњој половини висине заставе, 
подједнако одмакнут од ивица заставе. Ширина 
логотипа би требала бити у распону од 1/2 до 3/4 
ширине заставе. Овакво рјешење погодно је и за стоне 
заставице.

Застава је бијеле или Плаве боје. За свечане прилике 
се користи бијела застава са златним логотипом, 
златним везом по рубовима и златним ресама на 
дну заставе по ширини. Свечана застава би требала 
бити висока 185cm широка 108cm или однос 
висина:ширина приближно једнак пропорцијама 2:1.
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РЕКЛАМНА ПРИМЈЕНА

ДИО 5.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

51Апликација на 
возилима

МАРКО МАРКОВИЋ
Адвокат

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
DODATNI NATPIS NPR NAZIV NA ENGLESKOM

АПЛИКАЦИЈА НА ПУТНИЧКОМ И 
ТЕРЕТНОМ ВОЗИЛУ

На возилима се лого поставља као на слици. На врата 
теретног возила поставља се Лого са службеним 
подацима, који су прописани Законом.

На слици је приказана апликација на двије врсте 
возила, а апликације на осталим типовима возила 
требају бити урађене у духу приказане примјене.

Пожељно је да боја возила буде неутрална (бијела, 
металик сива или Црна), да би се логотип могао 
аплицирати на возило у изворној верзији.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

52Мајице и кошуље
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АПЛИКАЦИЈА НА МАЈИЦАМА И 
КОШУЉАМА

На мајицама се лого поставља као на сликама. На 
предњој страни мајице, лого се поставља са десне 
стране мајице ширине максимално 15цм.

На кошуље се логотип поставља на џеп, уколико 
га има, односно на позицију гдје би се џеп требао 
налазити у случају изведбе на кошуљама без џепа.

Предвиђена је апликација на бијелим мајицама и 
кошуљама, премда су, као боје дозвољене и Плава и 
Црна.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

53Наљепнице

АДВОКАТСКА КОМОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПЕТАР О. ПЕТРОВИЋ
Адвокат

РЕКЛАМНЕ И НАЉЕПНИЦЕ ЗА 
ОЗНАЧАВАЊЕ

Наљепнице се раде у Бијелој или Плавој боји, или као 
прозирне. Изглед наљепница дат је на слици. Облик 
наљепнице зависи од верзије кориштеног логотипа, а 
позиција и димензије логотипа на наљепници зависе 
од намјене наљепнице, али је пожељно да се добро 
искористи расположиви простор на наљепници.

Димензија наљепнице није стриктно прописана, јер 
зависи од расположивог простора за њену апликацију.

Наљепница се ради на PVC самољепљивој фолији 
неком од технологија доступних на тржишту. У случају 
израде наљепница за лијепљење са унутрашње 
стране стакла, иста се изводи са контра шихтом 
(изглед као у огледалу), на прозирној фолији, са 
бијелом штампом или фолијом преко.

Евентуално је могуће израђивати и наљепнице на 
папиру (доња слика), за кориштење на материјалима 
гдје је неопходно и дописивање садржаја руком 
(етикете).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

54Оловка

Г. МАРКОВИЋ • Д. ПЕТРОВИЋ

Заједничка адвокатска канцеларија

Г. МАРКОВИЋ • Д. ПЕТРОВИЋ

Заједничка адвокатска канцеларија

МАРКОВИЋ • ПЕТРОВИЋ 

Заједничка адвокатска канцеларија

РЕКЛАМНЕ ОЛОВКЕ

Оловке се раде према моделима доступним на 
тржишту. Оловке би требале бити Плаве или бијеле.

Изнимно је дозвољено кориштење и Сребрне (металик 
подлоге на оловци умјесто Бијеле боје).

Штампа се изводи тампон техником, због више 
квалитете штампе коју је њоме могуће постићи. У 
случају кориштења оловке са комбинацијом боја, 
комбинација би требала изгледати као на слици (Плави 
доњи и бијели горњи дио), при чему се Логотип штампа 
на горњем (бијелом) дијелу. Позиција Логотипа зависи 
од врсте оловке и позиције клипсе (закачке). Логотип 
се може штампати и на клипси, уколико је клипса 
довољно велика.

Логотип се може штампати и у једној боји, водећи 
рачуна да видљивост буде довољно добра. 
Препоручује се Бијела боја на Плавим оловкама, те 
Плава боја на бијелим или металик оловкама.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

55Кеса

ПРАВДА
Адвокатско друштво

Г. МАРКОВИЋ • Д. ПЕТРОВИЋ
Заједничка адвокатска канцеларија

МАРКО МАРКОВИЋ
Адвокат

ПАПИРНА КЕСА

Изглед папирне кесе дат је на слици. Кеса са слике 
лијево је универзалне намјене.

Ручка се изводи из памучног ужета, а у случају да се 
не може пронаћи у основној боји, користи се бијела.

Тачна димензија и облик кесе зависи од добављача, а 
позиције елемената се прилагођавају тачном формату 
кесе.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

56Стоне заставице

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СТОНЕ ЗАСТАВИЦЕ

Стона заставица се ради у димензији 105x210mm, 
односно димензија које су у односу висина:ширина=2:1. 
На слици је приказана и свечана стона заставица са 
ресицама које се раде из Сиве, бијеле или сребрне 
боје. Лого се поставља центрирано по ширини 
заставице, у дну, подједнако одмакнут од ивица 
заставе. Ширина логотипа би требала бити у распону 
од 1/2 до 3/4 ширине заставе.

Заставица је бијеле или Плаве боје.

Постоље за качење се не прописује, јер зависи од 
понуде на тржишту, а требало би бити бијеле боје.

Могућа је изведба и без доњих ресица, као и без 
вањског обруба заставице, за случај израде заставица  
за мање прохтијевне намјене.
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СВЕЧАНА ПРИМЈЕНА

ДИО 6.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

58Награда - 3D форма

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА НАГРАДА

За посебне прилике додјељује се награда која се 
изводи као метални хромирани диск глатких ивица, 
са симболом параграфа изведеним металом у златној 
боји.

Постоље за награду се може извести из дрвета, 
метала или одговарајуће пластичне масе. Све 
информације везане за награду уносе се на постоље, 
гравирањем постоља или плочице која се на њега 
качи.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

59Манжетне - 3D форма

МАНЖЕТНЕ ЗА КОШУЉУ

Изводе се као хромиране, са симболом параграфа 
изведеним у злату или неком сличном металу, 
са изгледом као на слици. Димензија би требала 
одговарати потреби, али пречник горњег дијела не би 
смио бити већи од 20мм.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

60Штипаљка за кравату 
- 3D форма

ШТИПАЉКА ЗА КРАВАТУ

Ради се из сребра или неког сличног метала. Ширина 
штипаљке је не мања од 5 и не већа од 10цм. Знак 
се поставља центрирано по ширини, са величином 
која не прелази 20мм, а изгледом је истовјетан као на 
манжетни.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

61Повеље, признања, 
дипломе, захвалнице, 
лиценце

Захвалницу
додјељује

Петру Петровићу

Банја Лука
12, јун 2010. године

Предсједник
Јован С. Чизмовић

за изузетне заслуге у афирмацији
Адвокатске коморе Републике Српске, 

као и за посебан допринос у 
афирмацији професије адвоката

Повељу
додјељује

за изузетне заслуге у афирмацији
Адвокатске коморе Републике Српске, 

као и за посебан допринос у 
афирмацији професије адвоката

Петру Петровићу

Банја Лука
12, јун 2010. године

Предсједник
Јован С. Чизмовић

ПРИКАЗ И ДИМЕНЗИЈЕ

Раде се са изгледом према слици. Димензије би 
требала бити у формату 290x380mm ( скраћени-А3 ) 
и 240x320mm ( скраћени-B3 ).



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

62Повеље, признања, 
дипломе, захвалнице, 
лиценце

ИЗГЛЕД ПОВЕЉЕ СА МАПОМ

Папир кориштен за израду ових материјала  је 
“Фабриано сирио“, 290 гр/м2.. Лого у заглављу  
сачињава сухи жиг са златотиском. Вертикални 
фриз са обе стране је у техници сухог жига слично 
стандардној текстури. У доњи дио документа се 
наноси печат од масе за моделирање “Стаедтлер 
фимо ЕФФ“ у који се утискује Знак Коморе са  
украсном врпцом у бојама заставе Републике Српске.

Протоколарна мапа (фасцикл за свечане прилике) 
се ради из коже у коју се златотиском утискује Знак 
Коморе, са припадајућим орнаментима и потребним 
натписима. Постава унутрашњости је велур смеђе 
боје. Димензија фасцикла одговара димензији 
материјала који се у њу поставља.

Сав текст на овим материјалима исписује се фонтом 
Warnock pro light Kor italic, осим натписа у логотипу.
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ДОДАТАК - ПЛАНЕР

ДИО 7.



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

64Планер велики 
формат 16 х 22 цм

ПЛАНЕР ВЕЛИКИ
ФОРМАТ 16 х 22 цм

Планер се израђује како је приказано на слици, а 
формат је 16 х 22 цм. Корица се изводи у Плавој боји 
и сребротиском Знака АК центрираним на страну, а 
књижни блок у Плавој, Црној и Црвеној боји. Корица 
се штампа на кунстдруцку 150 г, каширана (тврди 
увез) на љепенку дебљине 2 мм и пластифицирана мат 
пластификацијом. Опште информације се постављају 
на првој унутрашњој страни књижног блока.

Увез планера се ради шивено, са показном врпцом. 
Књижни блок се ради на офсетном папиру 90г.

ПЛАНЕР2012

ПЛАНЕР2012

Планер за 2012. годину

Издавач
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Ф. Г. Лорке бр. 3, 78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ
тел. +387 (0)51 226 010
e-mail: akrsbars@inecco.net
www.advokatskakomora.rs

За издавача
Јован С. Чизмовић, адвокат



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

65Планер - изглед

ПЛАНЕР ВЕЛИКИ
ФОРМАТ 16 х 22 цм

На слици је приказан изглед унутрашњих страна 
књижно блока, уводне стране.

Књижни блок се ради на офсетном папиру 90г.

2012 2013

ФЕБРУАР - Примљени предмети

ФЕБРУАР - Ријешени предмети

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

ФЕБРУАР

сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ЈАНУАР - Примљени предмети

ЈАНУАР - Ријешени предмети

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

Р. 

бр.

Ознака списа Датум

рјешења

Врста одлуке 

- пресуда

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

ЈАНУАР

нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто сри чет пет суб нед пон уто

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ЧЕТВРТАК 12

ПЕТАК 13

Обрезање Господа Исуса Христа; св. Василије Велики (Нова Година) СУБОТА 14

НЕДЈЕЉА 15

Јануар 2012

09 ПОНЕДЈЕЉАК Свети првомученик и архиђакон Стефан

10 УТОРАК

11 СРИЈЕДА

Јануар 2012



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

66Планер - изглед

ПЛАНЕР ВЕЛИКИ
ФОРМАТ 16 х 22 цм

На слици је приказан изглед унутрашњих страна 
књижно блока, који се налази у другом дијелу планера.

Књижни блок се ради на офсетном папиру 90г.

Јеврејски празници и постови
у 2012. години

Asara Betevet: пост, четвртак 5. јануар
Hamiša  Asar Bišvat: сриједа, 8. фебруар
Com Ester: Esterin post, сриједа, 7. март
Purim: четвртак, 8. март
Šušan Purim, петак 9. март
Pesah: од суботе 7. априла  до суботе
14. априла
Jom Аšoa: четвртак, 19.април
Jom Azikaron: сриједа, 25. април
Jom Аacmaut: четвртак, 26. април
Lag baomer: четвртак, 10. мај
Jom Jerušalajim: недјеља, 20. мај
Šavuot: недјеља, 28. мај и понедјељак 29. мај
Šiva asar betamuz: недјеља, 8. јул
Tiša beav: недјеља, 29. јул
Roš ašana: 5773: понедјељак, 17. септембар и 
уторак, 18. септембар
Com Gedalja: пост, сриједа, 19. септембар
Jom Akipurim: сриједа, 26. септембар
Sukot: понедјељак, 1. и уторак 2. октобар 
Ošana Raba: недјеља, 7. октобар
Šemini Aceret: понедјељак, 8. октобар
Simhat Tora: уторак, 9. октобар
Hanuka: од понедјељка 9. децембра до 
понедјељка 16. децембра
Asara Betevet: пост. недјеља, 23. децембар

Римокатолички празници
у 2012. години

01. јануар-Нова Година-Света Марија 
Богородица-Дан мира

06. јануар-Богојављење-Света Три Краља
08. јануар- Крштење Исусово
02. фебруар-Приказање Господиново-

Свијећница
22. фебруар - Чиста сриједа (строги пост)-

Пепелница-почетак Коризме
26. фебруар-Прва недјеља Коризме

19. март – Св. Јосип, заручник Блажене 
Дјевице Марије

26. март-Навјештење Господиново-
Благовијест 

01. април- Недјеља муке-Цвијетница
06. април- Петак муке и смрти Господње 

(строги пост) 
08. април- Вазам-Ускрснуће Господина нашега 

Исуса Криста
17. мај-Узашашће Господиново-Спасово
27. мај-Духови-Педесетница
03. јун-Пресвето Тројство
07. јун-Тијелово
13. јун-Свети Антун Падовански
15. јун-Пресвето Срце Исусово
16. јун-Пречисто срце Маријино
29. јун-Св. Петар и Павао, апостоли
05. јул-Св. Ћирил и Метод, славенски апостоли
06. август-Преображење Господиново
15. август-Узнесење Блажене Дјевице Марије-

Велика Госпа
8. септембар-Рођење Блажене Дјевице 

Марије-Мала Госпа
14. септембар-Узвишење Светог Крижа
04. октобар-Свети Фрањо Асишки
01. новембар-Сви Свети
02. новембар-Спомен вјерних мртвих-Душни 

дан
25. новембар-Крист Краљ-посљедња недјеља 

Црквене године
02. децембар-Прва недјеља Дошашћа-Почетак 

Црквене године
08. децембар-Безгрешно зачеће Блажене 

Дјевице Марије
25. децембар-Рођење Исуса Криста-Божић
26. децембар-Св. Стјепан, првомученик
27. децембар-Свети Иван, апостол и 

еванђелиста
30. децембар-Света обитељ Исуса, Марије 

и Јосипа
31. децембар- Силвестрово-Захвалница-Стара 

година

На основу члана 15. Закона о адвокатури и члана 12. Статута Адвокатске коморе Репуб-
лике Српске, Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на сједници одржаној 
да  на 12. марта 2005. године усвојила је сљедећу

ТАРИФУ
о наградама и накнади трошкова за рад адвоката1 

Чл.1.
Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката (у даљем тексту: Тарифа) 
одре ђују се висине награде која припада адвокату за рад у извршавању дјелатности ад-
во  ката и одређује висина накнаде трошкова у вези са тим радом, уколико писменим уго -
вором између адвоката и његовог клијента није уговорено другачије.

Чл.2.
Адвокату припада награда за извршени рад:

Тар.бр.1.

Кривични поступак

За састављање поднесака:

иницијалног поднеска, приједлога за одлагање 
извршења казне, условни отпуст, брисање осуде, 
рехабилитацију и молбе 80 бодова

образложење одштетног захтјева 50% од награде из Тар.бр.2.

поднесака у претходном поступку, након потврде 
оптужнице и у току главног претреса

50% од награде из ст.2. овог Тар.бр.

приговора против оптужнице 75% од награде из ст.2. овог Тар.бр.

За одбрану оптуженог (физичко или правно лице) и заступање оптуженог на рочиштима:

пред судијом појединцем основног суда 100 бодова

пред вијећем основног суда 200 бодова

пред окружним судом 300 бодова

пред вијећем врховног суда и Суда БиХ 400 бодова

За одбрану оптуженог (физичко или правно лице) и заступање оптуженог на неодржаном 
рочишту или претресу адвокату припада 50% награде из става 2. овог Тар. броја.

1 «Службени гласник Републике Српске», број: 68/05 

Адвокат

Божић Даница
Петра Кочића 11, 78000 Бања Лука
тел: 051/300-255, факс: 051/300-255
моб. 065/545-930
e-mail: sbozic@mail.com

Адвокат

Божичић Поповић Љиљана
Алеја Светог Саве 59, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-909, факс: 051/212-909
моб. 065/660-325
e-mail: ljiljanabp@teol.net

Адвокат

Бркић Маринко
Николе Пашића 43, 7800 Бања Лука
тел: 051/316-377, факс: 065/596-520
моб.  065/868-534
e-mail: marinko_brkic@hotmaill.com

Адвокат

Бубић Горан
Марије Бурсаћ 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/218-828, 218-011, факс: 051/218-006
моб. 065/514-410
e-mail: bubic.g@blic.net

Адвокат

Бубић Зоран
Милана Ракића36, 78000 Бања Лука
тел: 051/213-275, факс: 051/213-278   
моб. 065/517-980
e-mail: bubicz@blic.net

Адвокат

Бубић Жељко
Браће Мажар и мајке Марије 37
тел: 051/214-912, факс: 051/214-912
моб. 065/460-669
e-mail: bubic.zeljko@yahoo.com

Адвокат

Булајић Петар
Стевана Булајића 5, 78000 Бања Лука
тел: 051/469-397, факс:
моб. 065/888-453 
e-mail:

Адвокат

Булатовић Кременовић Зора
Доситеја Обрадовића 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-660, факс: 051/212-660
моб. 065/797-371
e-mail: bulatoviczora@yahoo.com

Адвокат

Булатовић Слободан
Доситеја Обрадовића 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-660, факс: 051/212-660
моб. 065/435-646
e-mail: bulatovicslobodan@yahoo.com

Адвокат

Буторац Зоран
Раде Врањешевић 16, 78000 Бања Лука
тел: 051/316-416, факс: 051/316-416
моб.
e-mail: 

Адвокат

Васић Драшко
Алеја Светог Саве 25, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-453, факс: 051/226-333
моб. 066/780-719
e-mail: drasko.vasic@elnetrs.com

Адвокат

Вицановић Миодраг
Владике Платона 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/322-461, факс: 051/322-461  
моб. 065/516-602
e-mail: mvicanovic@teol.net

Адвокат

Видовић Дарко
Алеја Светог Саве 43, 78000 Бања Лука
тел: 051/300-504, факс: 051/300-504
моб. 065/546-433
e-mail:

Адвокат

Витомир Невенка
Алеја Светог Саве 59,  Гаража Блок Д, ПП  23
тел: 051/218-862, факс:
моб. 065/925-058
e-mail: ines@teol.net

78000
БАЊА ЛУКА

Адвокат

Алексић Томислав
Гајева 14
тел: 051/214-022, факс:
моб. 065/620-665
e-mail:

Адвокат

Антонић Миле
Веселина Mаслеше бб, Двориште Hypo банке
тел: 051/214-440, факс: 051/214-440
моб. 065/840-618
e-mail: lemi73@blic.net

Адвокат

Бабић Јасмина
Радомира Путника 13, 78000 Бања Лука
тел: 051/217-207, факс: 051/217-207
моб. 065/324-958 
e-mail: jasminababic@hotmail.com

Адвокат

Балабан Ненад
Романијска 1Ф, 78000 Бања Лука
тел: 051/327-100, 327-101, факс: 051/327-102
моб. 065/512-014
e-mail:

Адвокат

Балтић Мила
ГАЈЕВА 14 , 78000 Бања Лука
тел: 051/214-022, факс:
моб. 065/620-665
e-mail:

Адвокат

Барош Предраг
ВеселинаМаслеше 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/211-216, факс: 051/211-216
моб. 065/368-343
e-mail: predrag.baros@advokatbaros.com

Адвокат

Баштинац Младен
Алеја Светог Саве 7, 78000 Бања Лука
тел: 051/326-690, факс:
моб. 065/624-406
e-mail: mladenbastinac@hotmail.com

Адвокат

Благојевић Ружа
Веселина Маслеше 24/II, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-892, факс: 051/212-892
моб. 
e-mail: ruzabl@yahoo.com

Адвокат

Богојевић Илија
ПЦ Екватор, I спрат, К.П.I Карађ. 85А
тел: 051/219-458, факс: 051/219-458
моб.  065/868-534
e-mail: 

Адвокат

Богојевић Душка
Владике Платона 1, 78000 Бања Лука
тел:    факс: 
моб. 065/690-775
e-mail: duska.bogojevic@gmail.com

Адвокат

Бојанић Божидар
Краља Алфонса XIII 27, 78000 Бања Лука
тел: 051/326-820, факс: 051/326-821   
моб. 
e-mail:

Адвокат

Бојић Живко
Краља Петра I  Карађорђевића 49
тел: 051/221-480, факс: 051/221-481
моб. 065/643-510
e-mail: bojic.advokat@gmail.com

Адвокат

Бошковић Милета
Славка Родића 1, 78000 Бања Лука
тел: 051/212-999, факс: 051/213-999
моб. 065/510-530
e-mail: mileta@teol.net

Основни суд у Теслићу
Карађорђева бб, 74 270 Теслић
телефони: централа: 053/431-559
писарница: 053/431-559, локал 102
секретар: 053/436-046, факс: 053/436-046
е-mail: osteslic@teol.net

Основни суд у Фочи
Његошева 17, 73 300 Фоча
телефони: централа/писарница: 058/210-076
Одјељење за прекршаје: 058/210-246, 
058/210-181
ЗК уред: 058/220-650, факс: 058/210-918

Основни суд у Требињу
Вука Караџића 6, 9 101 Требиње
телефони: централа: 059/260-507
Одјељење за прекршаје: 059/223-717
Одјељење у Невесињу: 059/601-521
факс:
централа: 059/260-237
Одјељење за прекршаје: 059/223-717
Одјељење у Невесињу: 059/601-521
е-mail: osudtb@teol.net

Основни суд у Сокоцу
Цара Лазара 4, 71 350 Соколац
телефони: централа: 057/448-113,
057/401-250, 057/448-024
Одјељење за прекршаје: 057/448-229
ЗК уред:  057/444-505
Одјељење Источно Сарајево: 057/676-352
факс: 057/448-113
централа: 057/448-113
Одјељење за прекршаје: 057/448-229
ЗК уред: 057/444-505
Одјељење Источно Сарајево: 057/316-352
е-mail: ossudsok@teol.net

Основни суд у Вишеграду
Краља Петра I Карађорђевића бб
73 240 Вишеград
телефони: централа: 058/620-763, 058/620-633
Одјељење за прекршаје Вишеград: 058/621-104
Одјељење за прекршаје Рогатица: 058/415-043
факс:
Вишеград: 058/620-633
Одјељење за прекршаје Рогатица: 058/415-043

Основни суд у Власеници

Светосавска бб, 75 440 Власеница
телефони: централа: 056/733-056, 056/730-613
факс: 056/734-420
Предсједник Суда: 056/733-268
писарница: 056/730-613
е-mail: osudvla@teol.net

Окружни судови 
Републике Српске

Окружни суд у Бањој Луци
Краља Петра I Карађорђевића 12
78 000 Бања Лука
телефони: централа: 051/211-630, 051/211-594
факс: 051/211-590
е-mail: mail@okruznisud-bl.com
web: www.okruznisud-bl.com

Окружни суд у Бијељини
Вука Караџића 3, 76 300 Бијељина
телефони: централа: 055/201-885
Факс: 055/205-250
е-mail: okruznisudbn@spinter.net
web: www.okruznisudbn.com

Окружни суд у Добоју
Светог Саве 22, 74 000 Добој
телефони: централа: 053/241-310,
053/241-527, 053/241-774
факс: 053/241-310
е-mail: ok.sud.d@teol.net
web: www.okruznisuddo.com

Окружни суд у Требињу
Соколска 1, 89 101 Требиње
телефони: 059/224-327
факс: 059/272-390
е-mail: okruznisudtb@spinter.net
web: www.okruznisudtrebinje.org

Окружни суд у
Источном Сарајеву
Меше Селимовића 1,
71 123 Источно Сарајево
телефони:
централа: 057/316-663, 057/317-916
факс: 057/316-663

Основни судови 
Републике Српске

Основни суд у Бањој Луци
Владике Платона 2
телефон: 051/314-499, централа
051/314-499 локал 188, факс:
Судска управа: 051/301-578
рачуноводство: 051/312-154
Кривични уписник: 051/312-147

Основни суд у Градишци
Видовданска 15
телефони: централа: 051/813-221, 051/813-366
факс: 051/815-885
е-mail: sekretar@osnovnisudugradisci.com
info@osnovnisudugradisci.com
web: www.osnovnisudugradisci.com

Основни суд у Котор Вароши
Цара Душана бб, 78 220 Котор Варош
телефони: писарница: 051/785-123
Судије: 051/785-029, 785-320, 782-057
ЗК канцеларија: 051/785-570
факс: 051/782-125

Основни суд у Мркоњић Граду
Стојана Јанковића 1, 70 560 Мркоњић Град
телефони: 050/211-216, 211-094, 212-094
Предсједник Суда: 050/212-094
Судски управник: 050/221-060

Основни суд у Новом Граду
Надежде Петровић 13, 79 220 Нови Град
телефони: централа: 052/751-794
писарница: 052/751-083, 052/751-064
ЗК уред: 052/751-760
рачуноводство: 052/751-139, факс:
Предсједник Суда: 052/752-154
писарница: 052/751-064
е-mail: osudngrad@mediaproline.net

Основни суд у Приједору
Академика Јована Рашковића 6
79 101 Приједор
телефони: централа: 052/211-420, 234-990
секретар: 052/212-248, факс: 052/212-248
е-mail: osnovnisudprijedor@teol.net

Основни суд у Прњавору
Београдска бб, 78 430 Прњавор
телефони:
централа: 051/660-494, 051/660-396
рачуноводство: 051/660-596, факс:
Предсједник Суда: 051/660-851
рачуноводство: 051/660-596
е-mail: osnsudpr@teol.net

Основни суд у Бијељини
Вука Караџића 3, 76 300 Бијељина
телефони: централа: 055/224-910
писарница: 055/224-910,
локал: 202-парнична, локал: 302-извршна
локал: 103-ванпарнична,
локал: 203-кривична
локал: 112-шеф писарнице
секретар: 055/201-343, факс: 055/201-343
е-mail: ossudbn@rstel.net

Основни суд у Сребреници
Сребреничког одреда бб, 75 430 Сребреница
телефони: 056/440-984
факс: 056/440-661

Основни суд у Зворнику
Светог Саве 122
телефони:
централа: 056/210-398, 056/213-108
факс: 056/211-667
е-mail: osud@rstel.net

Основни суд у Дервенти
Краља Петра I бб, 74 400 Дервента
телефони: централа: 053/333-006, 053/333-267
секретар: 053/333-268, факс: 053/333-269
е-mail: sud.der@teol.net

Основни суд у Добоју
Светог Саве 22, 74 000 Добој
телефони: централа: 053/242-080
писарница: 053/242-080, локал 116
секретар: 053/242-080, локал 121
факс: 053/242-140
е-mail: suddoboj@teol.net

Основни суд у Модричи
Цара Лазара 3, 74 480 Модрича
телефони: централа: 053/812-139, 053/812-570
прекршајно одјељење: 053/812-472
ЗК уред: 053/820-160
Одјељење Суда у Шамцу: 054/611-218, факс:
централа: 053/812-139, ЗК уред: 053/820-160
е-mail: osmodrica@gmail.com



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!

67Планер мали
формат 10,5 х 15 цм

ПЛАНЕР МАЛИ
ФОРМАТ 10,5 х 15 цм

Планер се израђује како је приказано на слици, а 
формат је 10,5 х 15 цм. Корица се изводи у Плавој боји 
и сребротиском Знака АК центрираним на страну, а 
књижни блок у Плавој, Црној и Црвеној боји. Корица 
се штампа на кунстдруцку 150 г, каширана (тврди 
увез) на љепенку дебљине 2 мм и пластифицирана мат 
пластификацијом. Опште информације се постављају 
на првој унутрашњој страни књижног блока.

Увез планера се ради шивено, са показном врпцом. 
Књижни блок се ради на офсетном папиру 90г.

Планер за 2012. годину

Издавач
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Ф. Г. Лорке бр. 3, 78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ
тел. +387 (0)51 226 010
e-mail: akrsbars@inecco.net
www.advokatskakomora.rs

За издавача
Јован С. Чизмовић, адвокат

2012

ПЛАНЕР2012

ПЛАНЕР2012

2013

26 ПОНЕДЈЕЉАК

27 УТОРАК

28 СРИЈЕДА

Децембар 2011
ЧЕТВРТАК 29

ПЕТАК 30

СУБОТА 31

Свети мученик Бонифатије-Оци НЕДЈЕЉА 01

Децембар 2011/Јануар 2012



НАПОМЕНА: Цртежи и скице у овој Књизи су највећим дијелом урађени као 
умањени или увећани у односу на стварне димензије. За стварне димензије 
консултујте котиране позиције или припадајући текст. За све случајеве који нису 
прописани овом Књигом, изглед се прилагођава духу упутстава изнесеним Књизи.
ВАЖНО: Боје одштампане у овој Књизи нису вјеродостојне и служе само 
за стицање осјећаја о односима између одређених боја. За тачан изглед боја 
консултовати њихове називе и одговарајуће ПАНТОНЕ или процесне тон карте!
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Сви материјали приказани у овој Књизи, налазе се и 
на пратећем CD-у. При изради било каквих материјала 
неопходно је користити достављене фајлове. Није 
дозвољено кориштење знака и логотипа добијених 
скенирањем из ове књиге, или са неког другог узорка, 
због губитка квалитета који је логична посљедица 
процеса скенирања. За све апликације логотипа које 
нису наведене у овој књизи стандарда, апликација 
се врши у духу примјена логотипа изнесеним 
у овој књизи, а у случају примјене која захтјева 
софистициранију анализу, пожељно је консултовати 
студио 

cgmdesign.



Аутор материјала из ове Књиге графичких стандарда је 
cgmdesign студио.  За све нејасноће у вези апликација наведених 
у Књизи или апликација које нису наведене у Књизи графичких 
стандарда молимо Вас да консултујете cgmdesign студио. 
Власник ауторских права над графичким рјешењима дефинисан 
је Уговором између cgmdesign студија и наручиоца Књиге. 
Репродуковање ове Књиге у цјелости, или неког њеног дијела није 
дозвољено без писменог одобрења власника ауторских права. За 
сва кршења ауторских права надлежни су одговарајући Судови 
наведени у Уговору.
© cgmdesign
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