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Вовед   
Овој водич дава специфични упатства и стандарди, дизајнирани како референтна 

алатка за правична употреба на брендот Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ). 
Потврден и одобрен од Универзитетот во декември 2019 година, Визуелниот идентитет 
беше развиен од Канцеларијата за маркетинг и промоција, во согласност со стандардите 
за брендирање и во консултација со факултетите, веаботените, студентите и 
поранешните студенти- алумни. 

Овој прирачник може да се преземе од веб-страницата на Универзитетот на врската; 
www.seeu.edu.mk/identity, додека подетални информации за соодветна употреба на 
елементите на брендот УЈИЕ или визуелниот идентитет може да се добијат од 
Канцеларијата за маркетинг и промоција: proffice@seeu.edu.mk.  

Амблем на Универзитетот  
Амблемот на Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) е одобрен 

за употреба во официјални универзитетски документи, вклучително и 
дипломи, покани и формални публикации.  

Амблемот има многу ограничена употреба и не треба да се користи 
за друга намена. 

Дозволата за користење на амблем мора да се добие однапред од 
Канцеларијата за маркетинг и промоција. 

Лого на Универзитетот   
Универзитетот на Југоисточна Европа, како свој визуелен знак, усвои неколку верзии 

на логото: Примарно, секундарно и терцијарно лого.  

Примарно лого  
 Примарното лого е составено од кругот со 

знакот и текстот позициониран десно од знакот. 
Примарното лого не треба да биде помало од 50 

мм со 10 мм. 
Бојата во позадина треба да биде само бела. 
Кругот со знакот не треба да се користи како самостоен графички систем. 
При промена на големината на логото, треба да се внимава да се одржи 

пропорционалноста на димензиите.  

Секундарно лого   
Секундарното лого е составено од кругот со ознака и 

текстот поставен под нив. 
Секундарното лого не смее да биде помало од 40 мм со 20 

мм. 

http://www.seeu.edu.mk/identity
mailto:proffice@seeu.edu.mk
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Секундарното лого е составено од кругот со ознака и текстот поставен под нив. 
Бојата во позадина треба да биде само бела. 
Кругот со знакот не треба да се користи како самостоен графички систем. 
При промена на големината на логото, треба да се внимава да се одржи 

пропорционалноста на димензиите.  

Терцијарно лого 
Терцијарното лого се состои од кругот и акронимите на Универзитетот, 

во рамките на кругот. 
Стандардите за користење на терцијарното лого се исти со оние на 

примарното и на секундарното лого. 
Терцијарното лого треба да се користи само кога: 
- просторот за поставување лого е ограничен 
- примарните и секундарните верзии на логото не се соодветни за одредени 

специфични типови на печат, како што се: текстилно печатење, мали букви од 
винил, несоодветни позиции за клучни логоа на веб, ТВ, итн. 

Терцијарно лого не треба да се појавува помало од 10 мм за 10 мм. 
Изборно: Ако се користи терцијарното лого, идентификаторот (Универзитет на 

Југоисточна Европа) треба да се вклучи секогаш кога е можно. 
Забелешка: Секогаш имајте предвид дека терцијарното лого се користи само во случаи 

кога не може да се користи примарното и секундарното лого. 

Репродукција на логото 
Логото на Универзитетот на Југоисточна Европа е достапно во различни комбинации. 
Следниве примери покажуваат како правилно да го користите логото, во зависност од 

видот на услугата. 
- Позадината на еднобојното лого треба да биде: 

o бела 
o црна. 

-  Позадината на логото со две бои треба да биде: 
o Бела 
o цијан 

- Позадината на логото треба да биде превртена: 
o Црна 
o 100% цијан. 

- Други позадини со лого. 
o Ако има слики во позадина, тогаш сликата треба да се омекне за да може 

логото  јасно да се види. 
o Позадините со светли бои мора да бидат доволно светли за црните и сините 

делови од логото да бидат читливи.  
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Празен простор  
При користење на примарното, секундарното или терцијарното лого, графичкиот 

простор (маргините) треба да биде најмалку 5 мм за да не се меша во текстот или сликите и 
другите графички елементи на материјалот. 

 

 

Неприфатливи употреби  
Примарните и секундарните логоа можат да се појават само во црно-цијан (и 

комбинации на овие бои за инверзни логоа и една или две логоа во боја). 
Многу е важно логото секогаш да се прикажува правилно. Ова вклучува употреба на 

фонт (Cambria) и боја (црна и цијан), како и правилно позиционирање на сите елементи. 
• Ниту еден дел од логото не смее да се искривува 
• Ниту еден дел од логото не смее да се намали 
• Логото не треба да ротира 
• Составните делови на логото не треба да се коригираат 
• Симболите или другите неодобрени графики не треба да се додаваат на логото 
• Во потписот на и -мејлот, не треба да се користи кругот со лого 
• Примарното лого не треба да се користи под димензиите  50 мм со 10 мм 
• Секундарното лого не треба да се користи под димензиите од 40 мм со 20 мм 
• Терцијарното лого не треба да се користи под димензиите 10 мм со 10 мм. 
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Слоган на УЈИЕ 
Слоганот на Универзитетот (моментално "Bringing knowledge to life" „Оживеј го твоето 

знаење“) секогаш треба да се појавува во целост и по можност да се појави на насловната 
страница, заедно со главното лого. 

Слоганот не треба да се модификува или менува. 
Како и логото, слоганот може да се појави и како инверзна слика. Слоганот инверзен 

графикон е монохроматски и може да биде претставен во цијан (30-70)% бела боја. 
Инверзната верзија на слоганот се користи кога слоганот графички е поставен на 

темна позадина. 
Преферираната позиција на слоганот е дека таа е веднаш под главното лого, но во 

зависност од дизајнот, слоганот може да се движи на различни позиции на страницата. 

Димензии на графичкиот слоган   
Графичкиот слоган не треба да биде помал од 32мм со 10мм, (Amazing Grotesk, 7 pt). 

Намалувањето на големината треба да биде пропорционално за да не се искриви 
графиконот.  

Поставување на логото на Универзитетот 
Примена на логото на печатени материјали 
Поставувањето на логото на Универзитетот на Југоисточна Европа на печатените 

материјали е неопходно за зачувување на брендот УЈИЕ  и неговото јавно присуство. Во 
печатените материјали, позиционирањето на логото треба да биде: 

- За предната корица 
o Лево (претпочитано) или нагоре во центарот 

- За задната корица 
o Во средниот дел  или на дното на страницата (лого и адреса) 

Употребата на логото на печатените материјали е во согласност со горенаведените 
стандарди. 
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Дизајн на насловната страница на магистерски и 
докторски тези 

Корица за магистерскa теза 
Бојата на корицата треба да биде темно сина, буквите треба да бидат сребрени и 

фонтот "Calibri", а треба да се отпечатат во „сито“’ техника. 

Корица за докторска теза 
Бојата на корицата треба да биде бордо, буквите треба да бидат златни и фонтот 

"Calibri", а треба да се отпечатат во „сито“’ техника. 
 

Корица на магистерска теза Корица на докторска теза  
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Палета на бои 

Примарни бои 
Примарните бои на универзитетот во Југоисточна Европа се Цијан (100% и 50%) и 

црни. 
 

За  Дигитално печатење 

Боја Процес во четири бои Боја 

Process Cyan C C-100 M-0 Y-0 K-0 Process Cyan C 
Process Cyan C C-50 M-0 Y-0 K-0 Process Cyan C 
Process Black C C-0 M-0 Y-0 K-100 Process Black C 
Process Black C C-0 M-0 Y-0  K-50 Process Black C 

Типографија 
Официјалните видови на фонтот на ЈИЕУ за печатените материјали се Кембриа и 

Калибри. 
Користењето на фонтот Cambria Bold се препорачува за наслови, но може да се користи 

и Calibri Bold. За текст внатре, се препорачува Cambria Normal 11 pt или Calibri 12 pt. во 
случај на кратки текстови до 8 pt, соодветно 9 pt. 

Шаблони подготвени за презентација на Универзитетот 

PowerPoint слајдови ... 

          

Лични податоци на и-мејл  
Основните податоци за и-мејл треба да содржат: име и 

презиме, назив, оддел, поштенски и физички адреси, 
телефонски број за канцеларии, факс и веб-страница на УЈИЕ, 
или врска до одделот или веб-страницата на центарот. 

Цитати, други слогани, графиките и позадините не треба 
да бидат вклучени во овие податоци.  
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Ко-брендирање  
Академски единици и идентификатори за поддршка 

Креирањето на ко-брендирани логоа и ознаки за идентификација за академски или 
административни единици треба да се направи во координација со Канцеларијата за 
маркетинг и промоција. 

Академските и административните единици го користат главното лого на 
универзитетот како основно лого. Тие можат да додадат какви било идентификатори во 
својата единица. Називите на центрите, одделите или факултетите мора да го имаат 
логото на универзитетот, или на страна. 

Големината на ознаката за идентификација на центри, институции или факултети 
треба да биде помала од логото на универзитетот. 

Студентски предмети и организации 
На под-единиците за активностите на студентите им е дозволено да создадат свои 

идентификациони елементи, но нивната употреба во промотивни материјали мора да се 
реализира според стандардите за стилот на идентитет.  


