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Графика
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Посвећено мојим професорима
са Академије (сада факултета) примењених уметности у Београду,

а нарочиту професорима из уже струке:
професору Милошу Ћирићу,

који ми је предавао графичке комуникације
и код којег сам дипломирао.

 професору Александру Додику,
чију сам идеју са изрекама искористио и на свој начин обрадио,

професору Филеки Стјепану
који ми је предавао писмо и типографију,

пофесору Богдану Кршићу,
који ми је предавао графику књиге и илустрацију

                                                                                                            Проф. Бошко Шево
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Знакови
Бројеви

Логотипи
Изреке
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Бошко Шево

Знакови / Бројеви / Логотипи / Изреке 

Владимир Митровић

Задатак дизајнера је да поседује иницијативу и 
смелост, да себе нађе у улози покретача и водича као и да 
укаже на постојеће проблеме и предложи начине и акције 
који могу покренути свет у правцу остварења глобалног 
благостања. (Бошко Шево)

Музеј савремене уметности Војводине је, одмах по 
оснивању, покренуо своју излагачку и издавачку делатност, 
а неколико година касније почиње да приређује и изложбе 
графичког дизајна. Једна од првих у овој области била је 
заједничка изложба, тада младих, графичких уметника 
Бранислава Добановачког и Бошка Шева, организована 
у Галерији Матице српске (1975). Од тада, на неки начин, 
почиње излагачко деловање Бошка Шева. Још као студент 
на београдској Академији примењених уметности он је 
активан као графички дизајнер, ради нацрте за насловне 
стране, илуструје књиге и уџбенике Завода за издавање 
уџбеника. Након завршетка студија, учествује на јавним 
конкурсима за заштитне знакове, остварује запажене 
разултате и убрзо доспева у сам врх југословенског 
графичког дизајна.

Bosko Sevo
Trademarks / Numbers / Logos / Sayings

Vladimir Mitrovic 

The designer’s task is to show initiative and daring, 
take the role of an instigator and guide, as well as to point out 
to existing problems and suggest ways and actions that could 
nudge the world in the direction of  achieving global welfare 
(Bosko Sevo).

The Museum of  Contemporary Art of  Vojvodina start-
ed exhibiting and publishing shortly after it was established. 
Some years later, the first exhibitions of graphic design were put 
up – like joint exhibition of budding graphic artists Branislav 
Dobanovacki and Bosko Sevo in the Matica Srpska Gallery 
space (1975). That is from when Bosko Sevo actually started 
showing his work. However, as an undergraduate student at the 
Belgrade Academy of Applied Arts, he designed numerous book 
covers and illustrated books for text book publishers. Soon after 
graduation, Sevo entered  many trademark design competitions 
with resounding success, that way  launching himself  among  
the Yugoslav graphic design greats. 
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Нема сумње да су сви видови графичког дизајна 
и примењене графике који су настајали у протеклих 
педесетак година, у одређеној мери скрајнути из уметничког 
и ликовног живота Србије и Војводине, недовољно познати 
чак и унутар уских, стручних кругова. Ипак, постојале су 
институције, удружења и уметници који су носили бакљу 
графичког и дизајнерског рада. Последњих година код 
нас се појачава интересовање историчара уметности и 
истраживача савремене културе за ову врсту уметности. 
Тако упознајемо један засебан, помало изолован део 
југословенске и српске визуелне културе, као уметнички 
жив, али и друштвени симбол свога доба.

Када је реч о логотипима, знаковима и другим 
медијима примењене графике, још је социјалистичко 
тржиште за њих показивало интерес, па су и уметници, 
кроз стваралачку имагинацију, доприносили успесима 
предузећа за која су били ангажовани. Та пракса домаће 
привреде, али и некадашња свест о потреби сарадње 
привреде и дизајнера, знатно подиже квалитет њиховог 
рада. Графичка решења за фирме, предузећа, удружења, 
имају и своју социјалну компоненту те и данас сведоче о 
успешном животу и пословању бивше државе.

Присуство Бошка Шева у овој врсти друштвене 
делатности превазилази лични, уметнички и дизајнерски 
домен и временом овај уметник постаје добро читаве 
заједнице, као и њен дугогодишњи заштитни знак. 
Студиозним промишљањем сваког задатка, детаљном 
разрадом и одговарајућом визуелизацијом елемената, он 
ствара величином мала, али упечатљива дела непролазне 
вредности, као својеврсну слику времена. Без обзира да 
ли је реч о плакату, календару, логотипу или обликовању 
књига и насловних страна, Шево стваралачком процесу 
прилази са истинским жаром, уз мисаони и уметнички 

All types of graphic design and applied graphics in 
the last fifty years were doubtlessly cast aside from the art life 
of Serbia and Vojvodina – unbeknown even within the smal-
lexpert circles. However, there were institutions, societies  and 
individual artists  in the forefront of graphic design art. Lately, 
this specific art form is becoming more popular among art his-
torians and culture reserchers in general. Thus we are becom-
ing familiar with this separate and slightly isolated portion of 
the Yugoslav visual culture as a lively art and social symbol of 
its time.

The socialist market was keen on logos, trademarks 
and all other media of applied graphics. Through the nature of 
creative process itself, artists were able to contribute to the de-
velopment and success of the firms that hired them. This, often-
complex process, was part and parcel of the usual practices of 
the domestic economy, as was the awareness of the need to co-
laborate with designers. All that troubling, however increased 
the quality of their arts. Designs for many companies, firms, 
societies  bear this socialist component, which could nowadays 
be considered as silent witnesses of their successful former life.

The presence of graphic designer Bosko Sevo in this 
form of social activities surpasses its personal, artistic and de-
signer character, in time becoming common good of the entire 
community and its long-standing trademark. His meticulous 
approach to each designer task at hand, albeit small in size, 
created striking timeless work, as a picture of its time. Whether 
it be a poster, calendar, logo or book cover design, Sevo’s ap-
proach to the design process is charged with true passion, using 
multiple art media. The common denominator of his massive 
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набој, користећи различите метничке и ликовне 
медије. Његова продукција има заједнички именитељ 
у оригиналности облика и форми, избору типографије, 
употреби богатог спектра боја и превазилази утилитарни 
карактер решења. У својим радовима често се ослања на 
своје графичке листове, комбинује их са фотографијом, 
доцртава и досликава елементе, живо боји детаље, али их 
увек асоцира са задатом темом. Овај аутор је рано усвојио 
нову компјутерску технологију, готово од њене појаве на 
нашем тржишту, прихватио ју је без зазора као нов алат и 
унапредио свој рад, што није уобичајено за наше тадашње 
дизајнере.

Каталог који је пред нама и сама изложба обухватају 
четири неједнака сегмента дизајнерског стваралаштва 
Бошка Шева и приказују радове или делове радова који 
припадају различитим областима графичког дизајна и 
типографије – Знакови, Бројеви, Логотипи и Изреке. „Увек 
сам настојао да урадим знак који је једноставан“, подвлачи 
Шево, „да се лако памти, с јаком визуелном асоцијацијом на 
тему којој је намењен, као и да је прочишћен од сувишних 
детаља и да приликом умањења и техничких манипулација 
којима буде изложен, никада не изгуби свој препознатљив 
облик и читљивост“. Дизајн бројева често је посебна 
инспирација овог уметника. Бројеви су присутни у знаковима 
и логотипима, а код календара, у свим варијантама, готово 
једини или најважнији елемент ликовне композиције. 
Вештим и разноврсним комбинацијама бројева и слова 
Шево гради интересантне визуелне склопове, док боју 
користи кроз наглашено асоцијативну улогу у укупном 
ефекту. Логотипи нису свакодневни задатак за домаће 
дизајнере и у својим каријерама их не раде често. Због тога 
је креирање логотипа за сваког аутора велики изазов. Од 
избора фонта, преко визуелних интервенција на словима, 

portfolio is the originality of shapes, choice of typography and 
richness of colour palette; which more often than not is beyond 
its undisputed utilitarian nature. Sometimes his graphics are 
layered with photography, reminiscent of his graphic sheets 
with vividly detailed painted and drawn add-ons. Unlike other 
fellow designers here, Sevo did not shy away from new comput-
ertechnologies. He adopted them as new tools early on, almost 
as soon as they appeared in this country and enriched his work 
immensely as a result.

The exhibition and catalogue are composed as four 
unequal segments of Sevo’s design work in different media – 
Trademarks, Numbers, Logos and Sayings. In his own words: I 
have always tried to make a trademarkwhichis simple, memo-
rable, visually associated with its theme, devoid of unnecessary 
detail. When greatly reduced or otherwise handled, it should 
never lose its recognisable shape and readability. TheNumber 
design was often Sevo’s special inspiration but also everyday 
activity. Numbers were present in many trademarks and logos. 
In case of all manner of calendars, they are almost the only 
one or the most important element of the composition. By clever 
and varied combination of numbers and lettering, Sevo builds 
interesting visual arrangements, while colour is used in a mark-
edly associative role in the overall effect. Logos are not so often 
in our designers briefs so they do not design too many of them 
in their careers. Therefore they present a major challenge (for 
every designer). Sometimes it is a long trek from type choice 
through visual intervention on letters to the final product. The 
initial idea has to be thought through, worked out in detail and 
perfected. Sayingsshould be read carefully to grasp the depth 
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до крајњег, завршног продукта, некад треба доста путовати 
а првобитну идеју детаљно разрадити, промислити и 
усавршити. Графичка решења за изреке, које треба 
пажљиво прочитати и осетити дубину значења и тежину 
употребљених речи, Шево изводи као јединствени лични 
став и оригиналну, типографску и визуелну интерпретацију. 
Богатство примењених типографских и дизајнерских 
решења на одређени текст приказује овог дизајнера 
као пажљивог истраживача и презентера различитих 
графичких и уметничких вештина. Нека графичка решења 
у овом домену потврђују Бошка Шева и као иноватора у 
приказивању и третману текста који је фактички једини 
носилац информације. У свакој визуелизацији изреке 
остаје доследан свом имагинарном поступку где се радови 
третирају као самостална уметничка дела.

Различитим контурама и бојом Шево постиже 
визуелну напетост, док преклапањем и маштовитом 
комбинацијом облика остварује просторну вишезначност. 
Повременим спајањем елемената, у маниру кубизма или 
оптичке уметности, конструише универзални карактер 
знака креирајући особени, визуелни свет/речник, који 
одговара његовим склоностима ка геометрији. Тако он, 
распоређујући облике, остварује ред као творевину својих 
дизајнерских визија. У потрази за идеалном формом, 
без обзира што су у питању знакови или други графички 
елементи за чији уметнички карактер поручиоци нису 
заинтересовани, Шево од обичних програмских задатака 
успева да створи права ремек дела графичке уметности.

Едукативни моменат присутан је код Бошка Шева 
прво у раду са ученицима Средње уметничке школе „Богдан 
Шупут“, а од 1988, до окончања професорске каријере, и 
на Академији уметности, касније и на Факултету техничких 
наука у Новом Саду. Његови студенти, данас врсни графички 

of meaning and weight of words used. Sevo designs them as 
unique personal stance and original typographic and visual in-
terpretation of featured texts. The richness of typographic and 
design solutions depict Sevo as a meticulous researcher and 
presenter of various graphic and art skills. At times some of his 
sayings jobs confirm Sevo as a master inovator when it comes 
to representing text as the only actual carrier of information. In 
each visualisation of sayings Sevo remains true in his imagina-
tive treatment of design work as independent art.

Via varied crisp contour lines and colours the artist 
achieves visual charge; through overlapping and imaginative 
combinations he creates spatial multilayering. Sporadicmerg-
ing of different views like in the manner of cubism or optical 
art, Sevo constructs symbols as shapes that are associated with 
the universal character of sign. The artist created his own vi-
sual world / vocabulary that matches his preferance for clean 
and precise geometry; by arranging shapes, the designer estab-
lishes order as his artistic and design visions come into being. 
Searching for ideal shapes, Sevo managed to create veritable 
little masterpieces of graphic art from standard briefs for trade-
marks or other graphic jobs for whose intelectual or artistic 
reading employers were neither  ready nor interested.

Sevo’s work was in education almost right from the 
start- first teaching art college students (Bogdan Suput voca-
tional secondary school), and then at the  Novi Sad Academy of 
Arts,  from 1988 right to the end of his teaching career. Later on 
he also taught at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. 
Sevo’s students remember him fondly as a great teacher and a 
great man and good friend. Some of them are today   teachers, 
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уметници, професори или стручњаци у водећим домаћим 
штампаријама, свог професора памте као доброг педагога, 
великог човека и пријатеља. Педагошке активности Бошка 
Шева, ангажовање у Удружењу примењених уметника и 
дизајнера Војводине (УПИДИВ), подршка млађим колегама 
дизајнерима, заслужује све похвале. Ретки су уметници 
дизајна који су се тако несебично укључили у уметничке, 
друштвене и едукативне процесе. И у осталим уметничким 
и графичким радовима Бошка Шева присутна је жеља и 
намера да се дизајн подигне на највиши визуелни ниво, 
као и да се деловањем дизајна побољша свет који нас 
окружује. Као уметник, Бошко Шево се увек залагао 
за хуманији однос према људима и позитиван приступ 
природном и друштвеном окружењу.

top-notch graphic artists or print artists with leading printers. 
Sevo’s socialengagement, teaching jobs and envolvement with 
the Association of Applied Artists and Designers of Vojvodina 
(UPIDIV) and his support to younger colleagues are higly com-
mendable. It is not often that graphic artists so selflessly take 
part in artistic, social and educational activities. Other art and 
graphic works of Bosko Sevo show similar desire and intent to 
raise design and its effect to the highest visual level and thereby 
empower this wonderful but sometimes wretched world we live 
in. As an artist, Sevo constantly strived for a more human at-
titude towards people and positive approach to his natural and 
social environment.
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1      Visual
Reflexions

Визуелне
рефлексиjе
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ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ

Имао сам срећу да ми се убрзо након дипломирања  
пружила прилика да учествујем на неколико конкурса 
за заштитни знак, где сам имао доста успеха, јер сам 
често на конкурсима побеђивао. То је за мене, у то 
време младог аутора, много значило,  јер како иначе као 
непознат и неафирмисан графички дизајнер да дођем 
до посла. Свака победа на конкурсу је учвршћивала 
моје позиције у кругу југословенских дизајнера те сам 
био готово редовно позиван, ако су били позивни 
конкурси, а нисам избегавао ни јавне конкурсе. Тако 
се догодило да су моји радови на великим конкурсима 
где су учествовали еминентни дизајнери  били 
изабрани. То се догодило на конкурсима за знак; 
ИНДУСТРИЈЕ ПИВА ЗРЕЊАНИН, 1977; БАНАТСКЕ 
БАНКЕ у Зрењанину, 1978.; ТЕКСТИНДА, Зрењанин 
1988; ( пошто сам живео у Зрењанину 16 година, 
позивали су ме да учествујем на позивне конкурсе 
са еминентним графичким дизајнерима из Београда 
и Новог Сада ); затим БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ, 
Београд 1990.; Грб града УЖИЦЕ 1991.; СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ, Београд 1991.; САРТИД, 
Смедерево,1992.;  ВОБТУРС, Нови Сад, 1994.; ЈУКО, 
Житиште, 1995.; СИНТЕРОС, Русија (Синтелонова 
фирма у Русији), 1995.; Знаци и Визуелни идентитети 
за сајамске приредбе на НОВОСАДСКОМ САЈМУ, 
за 2002., 2003., 2004., и  2005. годину. Такође су ми, 
тих година док су постојали конкурси за сајамске 
приредбе, усвојени поред знакова и многи плакати за 
сајамске приредбе, укупно 15 од 2002 до 2005.године.

За сваки конкурс сам имао веома много идеја, највећи 
проблем је био шта изабрати и коју варијанту послати, 
али је било добро што се нешто дешавало и што су та 
дешавања стимулисала за даље истраживање.

TRADEMARKS

Soon after graduation, I was fortunate enough to par-
ticipate in several trademark  contests and to be the 
winner many times. It meant a great deal to me then, 
as a young artist- how else was an unknown and un-
established designer to land a job?! Thewin of every 
competition strengthened my position among Yugoslav 
designers, since I was regularly invited to bid. I did 
not shy away from public competitions either. It just 
so happened that my designs were chosen in major 
competitions where big design names entered- trade-
markfor  THE ZRENJANIN BREWERY (1977); THE 
BANAT BANK  Zrenjanin (1978); TEKSIND, ZREN-
JANIN (1988); THE BELGRADE STOCK EXCHANGE 
(1990); COAT OF ARMS FOR UZICE (1991); THE 
WORLD BASKETBALL  CHAMPIONSHIP (1991); 
SARTID, Smederevo (1992); VOBTURS, Novi Sad 
(1994); JUKO, ZITISTE (1995); SINTERUS, RUSSIA 
(1995); Trademarks and visual identities for events at 
THE NOVI SAD  FAIR (2002-2005). Many of my post-
ers were also accepted for fairs events.

I had many ideas for each of those competitions- my 
major concern was which one to go for!It was a busy 
time, a lot was going on. It was great- all of those hap-
penings prompted further experiments. 
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Много волим ово чиме се бавим и веома сам томе 
посвећен, јер је човек  од свог постанка имао 
потребу да оставља траг за собом. Почео је са 
цртежима у пећинама, (претечама пиктограма), 
па преко сликовног, слоговног и фонетског писма 
развио  могућност преношења мисли, идеја, порука, 
разних сазнања, историјских података путем словних 
знакова, различитих писама. Мора се рећи да је 
човекова потреба за преношењем компликованијих 
и прецизнијих информација од штурих пиктограма, 
довела је до настанка писма. Писмо је помогло човеку 
да победи време и простор, да сачува од заборава 
многа дела цивилизације.

Развојем цивилизације и модерних технологија, 
визуелни начин комуницирања наметнуо је и  развио 
типографско обликовање, као посебну и веома 
важну област графичког обликовања без које је 
готово незамисливо бавити се графичким дизајном 
и визуелно комуницирати. Лепо дизајниран фонт, 
логотип, наслов неког текста, књиге или филма, 
може да импресионира посматрача, као и било који 
уметнички продукт друге врсте.

Графички дизајнери често комбинују слику и 
типографију. Типографија је веома битна у преношењу 
порука, а дизајнер је креира, бира и организује слику, 
текст и празан простор, који гради композицију и који је 
веома битан саставни ликовни елемент композиције. 
Често дизајнери користе типографију као доминантан 
део графичког решења, да би пренели поруку, али за 
разлику од писаца текстова, они путем типографије 
наглашавају битно те употпуњују значења текстова, 
избором и начином употребе одговарајућих фонтова. 
Дизајнери истражују креативне могућности употребе 
слике и типографије да би пронашли најбољу 
комбинацију и успоставили одређену равнотежу.

I am passionate about my work, I live and breathe design-
the man had a need to leave a trace ever since the  begin-
ning of time. First it was cave drawings as precursors to 
pictograms, then pictorial, syllable and phonetic alphabets. 
Lettering and various alphabets made it possible to convey 
thoughts, ideas, messages, knowledge and historical data. 
The human need to communicate more complex and precise 
information with more than sketchy pictograms brought on 
the development of alphabets.

They also helped man conquer time and space, to save 
many accomplishments of civilization from oblivion. With 
the development of civilization and modern technologies, 
the visual means of communication gave rise to typograph-
ic design, as a separate and very important area of graphic 
design without which it is almost impossible to do graphic 
design and visual communication. The beautifully designed 
font, logo and titleof a text, book or film can fascinate view-
ers like any other art form.

Graphic designers often combine image and typogra-
phy. Typography is crucial in communicating messages; 
the designer creates it, chooses and arranges image, text 
and blank space which builds composition and is a very 
important component of composition. Designers often use 
typography to communicate a message, as a dominant part 
of their design. Unlike copy writers, designers stress the 
important  bits of texts and complete them by chosing the 
suitable font in certain ways. They research creative ways 
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Графички дизајн је дисциплина која  широко обухвата 
многе различите аспекте и елементе јер дизајнери 
раде у различитим окружењима у креативној потрази 
за бољим резултатима. Ова књига покушава да 
прикаже неке од ових области у којима сам се огледао 
и да понуди користан савет младим дизајнерима, 
без обзира на  област у којој стварају. То могу    
бити, типографија, илустрација  са карикатуром, 
сликарство,  фотографија, информационе технологије 
и друге креативне ликовне области. Графички дизајн 
је почео да се развија развојем штампе и издавачке 
индустрије. Потрошачка економија која се појавила и 
почела да се развија у западном свету после Другог 
светског рата донела је са собом појаву атрактивнијих  
паковања као и конкуренцију између произвођача. Број 
часописа се почео повећавати, што доводи до веће 
потражње за визуелно привлачним дизајном. То се 
поклопило са кретањима у штампаним технологијама 
и отворило нове производне могућности и већу 
потребу за ангажовањем дизајнера.

Графички дизајн је настао из потребе да се обезбеди 
визуелна комуникација са потрошачким светом.
Технолошки развој, посебно у  дигиталном добу, је 
унео револуцију и рационалне процесе у штампи. 

Код дизајнирања знакова руководио сам се општим 
начелима, да знак треба да је једноставан, визуелно 
јасан и препознатљив. Да трпи велика смањења. 
Да је подједнако читљив када је веома мали, као 
на визитки или значки, или веома велик као за 
екстерно оглашавање, на зградама, камионима, 
или билбордима. Ако се на знаку могу препознати 
асоцијације делатности, или географско порекло 
можемо за такав знак рећи да је добар. Наравно да је 
веома битно и да је ликовно оригиналан, артикулисан, 
уочљив у маси других знакова и да оставља позитиван 

of using image and fontin order to come up with the best 
combination and achieve balance.

Graphic design is a discipline which covers many differ-
ent aspects and elements because designers work in vari-
ous circumstances in their creative quest for better results. 
This book attempts to present some of these areas I tried 
my hand at and offer some useful tips to young designers 
in any of their chosen fields: typography, illustration with 
caricature, painting, photography, IT and other creative art 
forms. Graphic design evolved with the development of the 
printing and publishing industry. The consumer economy 
that emerged in Western countries after WWII brought 
along more attractive packaging and competition between 
manufacturers. Magazines proliferated, increasing demand 
for visually attractive design. That coincided with the de-
velopments in printing technologies and opened new pos-
sibilities in production- designers were hired more often. 

Graphic design grew out of need to supply visual commu-
nication with the consumer world. Technological develop-
ment, especially in the digital age revolutionized printing 
by introducing rational processes.

I was guided by general ruleswhen designing iconsit should 
be simple, visually crisp and recognizable; it should with-
stand large reductions; it should be equally readable both 
when very small, like in business cards or badges; or on 
very large, like ads on buildings, lorries or billboards. If 
you can associate the business or geographic origin from 
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утисак. Некада су знаци били превише илустративни, 
претрпани са преопширном причом у значењу.

У овој књизи-каталогу су приказани и знаци на 
елементима идентитета који се нису догодили, већ 
какви би могли бити да је поручилац био спреман за 
примену и реализацију истих. У техници “Mockup” која 
симулира фотографски реалан приказ и одражава 
објективну реалност: визит карата, пословних 
докумената, паковања, брендираних одевних 
предмета, превозних средстава, оглашавања и 
натписа у екстеријеру, итд. Све што би заједно 
формирало слику у очима јавности.  

Радови у овој књизи настали су у периоду од 1973.  
до 2015. године и представљају пресек дизајна 
заштитних знакова као и примене типографских 
решења у разним наменама, значај и могућности 
различитих начина типографских размишљања 
применом одговарајућих фонтова као оригиналне и 
занимљиве ликовне композиције.

Овом књигом сам желео да  промовишем, 
запостављен а не мање важан сегмент графичког 
дизајна, типографију, и да на едукативан начин 
подстакнем размишљања о естетски критеријумима, 
код посматрача, а путем адекватних мудрих изрека, 
хуманији и праведнији однос међу људима као и  
позитиван начин размишљања о окружењу у којем се 
налазимо.

У потрази за захвалним темама, у којима се могу 
применити дизајнерске вештине и сазнања из области 
типографије дизајнер је принуђен да самом себи 
задаје пројектне задатке у којима може да се бави 
креативним истраживањем. Као педагог тај принцип 
сам и сам применио. Графички дизајн омогућава 
да се многе идеје и концепти, текстом и сликом, 

a logo,that means it’s a good one. Needless to say, it is es-
sential to be original and articulated to stand out from oth-
ers and to give a positive impression. Logos used to be too 
illustrative and overloaded with meaning overkill for that 
to be happening. 

The designer is bound to provide his own briefs for the cre-
ative experiment when looking for convenient themes that 
allow the use of his design skills and typography know-how. 
I used that principle in teaching. Graphic design enables 
many ideas and concepts to be graphically shaped with text 
and image, made visually appealing and produced by print-
ing, electronic and other media. It imposes order and struc-
ture- in correlation with artistic elements and with some 
vital factors, the communication process can proceed;  that 
is how the content of that message will reach its goal. The 
designer achieves this goal with deliberate composingele-
ments, while the message can be philosophical, aesthetical, 
emotional, social, educational or political.

This book/catalogue also shows you the logosin elements of 
brand identity that never happened, for they were not com-
missioned: photo realistic images (mockups) of business 
cards, documents, packaging, branded clothing, vehicles, 
street signage, etc.The designs featured in this book were 
done from 1973 to 2015. They represent the application of 
the typographiclogodesigns and styles created for different 
purposes. With this book I wanted to promote a neglected, 
but not unimportant segment of graphic design- typogra-
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графички обликују и учине визуелно допадљивим и 
реализују путем штампаних, електронских и других 
медија. То намеће ред и структуру а у корелацији 
са ликовним елементима и уз још неколико битних 
чинилаца процес комуникације може да се остварује, 
а порука коју у себи садржај носи, оствариће свој 
циљ. Дизајнер остварује овај циљ кроз свесно 
манипулисање елементима а порука може бити 
филозофска, естетска, емоционална социјална, 
едукативна или политичке природе.

Графички дизајн, се развио развојем штампе, 
издавачке индустрије, а касније, нових медија и 
компјутера. Развој штампарске индустрије и нових 
дигиталних технологија и уређаја (штампача разних 
врста, приступачних скенера, дигиталних фото 
апарата, компјутерских софтвера и хардвера) 
омогућио је да графички дизајн све више заузима 
место које и заслужује. Настала из потребе да 
се обезбеди што боља визуелна комуникација 
у мноштву нових часописа, нових производа на 
различитим амбалажама, на билбордима и огласима, 
типографија је постала све доминантнија и важнија. 
Визуелно привлачан дизајн намеће се као економски 
оправдан циљ у тржишним комуникацијама. Као 
последица тога, графички дизајн има развијену 
мултифункционалну и кључну улогу у производном 
процесу  и пласману.

phy. Also, I meant to make viewers think of aesthetic criteria 
by means of some wise sayings, more humane and just at-
titude towards people and positive thinking about our sur-
roundings.

Graphic design evolved with the development of the pub-
lishing industry and later new media; mainlythe computer. 
The development of the printing industry and new digital 
technologies and devices (different printer models, afford-
able scanners, digital cameras, computer software and 
hardware) enabled graphic design to take up the role it de-
serves. Born from the need to provide the best possible vi-
sual communication in the sea of new magazines, new prod-
ucts on various packaging, billboards and advertisments, 
typography became increasingly dominant and important. 
Visually appealing design  establishes itself as a financial-
ly justified aim in market communications. Consequently, 
graphic design has become a multifunctional key player in 
production and marketing,
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Анализирајући сопствене радове закључио сам 
да је типографски начин размишљања веома 
често на њима примењиван, било да су у питању 
заштитни знаци на бази типографских решења, 
или календари са бројевима и словима, логотипи 
фирми или појмова, плакати или типографска 
решења мудрих изрека и афоризама. Наметнула 
се идеја за реализацију једне изложбе на којој би 
били дизајнерски радови на бази типографије.

Типографија као један од веома важних сегмената 
графичког дизајна који се налази свуда око нас, 
није често излагана и анализирана, а поготово 
део који се односи на употребу ћириличног писма, 
који је потпуно запостављен. Ово би била прилика 
да се тај пропуст делимично исправи.

Analyzing my own work I have concluded that the 
typographical way of thinking is often applied to 
them, whether it comes to trademarks on the basis 
of typographical solutions, or calendars with num-
bers and letters, company logos or concepts, post-
ers or typographic solutions of proverbs and apho-
risms. This imposed the idea for the realization of 
an exhibition which would enclude design works 
based on typography. 

Typography as one of the most important segments 
of the graphic design, and as so all around us, it is 
not often exposed and analyzed, especially the part 
related to the use of the Cyrillic alphabet, which is 
completely neglected. This would be an opportunity 
partially to correct this omission.
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Заштитним знацима се бавим још од студентских дана, 
тако да је међу првим радовима и знак “СТУДЕНТСКОГ 
ЦЕНТРА”, који сам радио 1973. у оквиру дипломског 
рада, код професора Милоша Ћирића на Академији 
примењених уметности у Београду (садашњи 
Факултет примењених уметности). Професор Ћирић 
је оставио снажан утицај на моја каснија размишљања 
о графичком дизајну, а посебно о заштитним знацима. 
Волео је да истражује и да многа своја решења уради 
на бази безброј варијација, што је веома едукативно 
утицало на студенте којима је предавао. Умео је да 
се “ухвати” једног мотива и да га на различите начине 
интерпретира, показујући различите могућности 
варијација на исту тему. Посебан начин размишљања 
када су знаци у питању, где је све имало свог смисла 
и значења оставио је траг на мој приступ обликовању 
знакова. Увек сам настојао да урадим знак који 
је  једноставан, лако памтљив, да има визуелне 
асоцијације на тему којој је намењен, да је прочишћен 
од сувишних детаља и да приликом великих умањења 
не губи од своје читљивости.

Намера ми је да примери које сам приказао и 
коментари уз њих послуже као едукација за младе.

I have been into trademarks ever since my student days. 
One of my first projects was the logo for the STUDENT 
CENTRE, back in 1973. It was part of my diploma thesis at 
the Academy of Applied Artsin Belgrade (nowadays called 
the Facultyof Applied Arts). My mentor there was Professor 
Ciric who made a lasting impression on my preoccupation 
with graphic design, especially trademarks. He enjoyed ex-
perimenting and many of his designs had multiple versions- 
his students benefited a great dealfrom it. He would hang 
on to a theme and interpret it in various ways, showing its 
endless different variations. His special way of dealing with 
trademarks, where everything made sense and had mean-
ing, left a trace on my approach to trademarksdesign. I have 
always strived for simple and memorable trademarksthat 
one associates with its theme, pared down and readable 
even when greatly reduced. Samples and commentsfeatured 
here were designed from 1973 to 2017 and are supposed to 
guide young designers.Those designs tipify graphic projects 
of the period. The majority of them were produced in the 
pre-computer age, so their presentations were executed in 
a traditional way. To achieve as convincing an impression 
of real things as possible, computer mockups were used, as 
students nowadays normally do in their projects.

The aim of that was to promote the neglected segment of 
graphic design- trademarks.
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Овде је представљен избор радова 
графичког дизајнера Бошка ШЕВО, 
редовног професора Академије уметности 
у Новом Саду на катедри за Графичке 
комуникације, као и Факултета техничких 
наука на Графичком инжињерству и дизајну.

Радови су настали у периоду од 1973.  
до 2016. године и представљају пресек 
дизајна графичких решења из тог периода. 
Пошто је велики део радова настао у 
време када се није радило на рачунару, 
презентације су реализоване на класичан 
начин, а да би се постигао што убедљивији 
утисак симулације реалног, примењена је 
компјутерска техника “MOCK UP”, којом 
се добијају виртуелни прикази реалних 
ситуација, а то иначе и студенти обилато 
користе за своје презентације.

Циљ је да се промовише запостављен 
а не мање важан сегмент графичког 
дизајна, обликовање заштитних знакова и 
логотипова.

Here is presented a selection of works of graphic 
designer Bosko Sevo, professor of the Academy 
of Arts in Novi Sad at the Department of Graphic 
Communications and the Faculty of Technical 
Sciences of Graphic engineering and design.

These works were created in the period from 1973 
to 2016 and represent a cross-section of graphic 
design solutions from this period. Since a large 
part of works were created at a time when com-
puters were not existed. Presentations were car-
ried out in a classical way, but in order to achieve 
a convincing impression of the simulation of the 
real world, it was applied the computer technol-
ogy “MOCK UP”, which  make a virtual repre-
sentations of real situations. Students extensively 
used that technology for their presentation.

The aim is to promote neglected and not less im-
portant segment of graphic design, producing 
trademarks and logos.
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Знак за “СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР”,
је студентски пројекат који сам радио као апсолвент, у оквиру 
дипломског рада, на Академији за примењене уметности у Београду, 
симболише словима “С” и “Ц” латинично, динамику догађањана у 
културном центру, где се организују представе, изложбе, књижевне 
вечери, пројекције филмова итд.
Београд 1973. године
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Знак за “ИП - ИНДУСТРИЈУ ПИВА ЗРЕЊАНИН”,
прва награда на конкурсу, који никада није реализован, јер је у 
међувремену промењен назив фирме у “ЗИП - ЗРЕЊАНИНСКА 
ИНДУСТРИЈА ПИВА”. (Знак чине слова ИП, која формирају криглу 
пива и пену која из ње излази. У доњем делу слова је визуелна 
асоцијација на јечам и година када је пивара настала, због 
информације о традицији која је у пиварству веома битна.
Зрењанин 1977.
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Знак и логотип “Банатска Банка”, Зрењанин,
прва награда на конкурсу.
(Знак је у основи форма цвета лале у којем је укомпоновано слово “Б” 
као банка која је заштићена окружењем лале а у њему метална монета 
која је уложена и из које се пружају концентрични кругови, развој, 
ширење, бразде у пољу... боје су зелена и златна.)
Зрењанин 1978.

banatska
banka
osnovna banka n.sub.o.
ZRENJANIN
član Vojvođanske banke
udružene banke Novi Sad

23000 ZRENJANIN, Maršala Tita 2,  žiro račun: 66 900-620-16
telefon: 023 24-030; telex: 19-542 yu banbzr;  poštanski fah 20
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Амблем за “Омладинску Радну Акцију”, Нови Сад,
прва награда на конкурсу,
амблем се састоји од акронима “ОРА”, у који су укомпоновани 
визуелни елементи који асоцирају на активности везане за радне 
акције. Акцијаш у типичној пози, грб града Новог Сада као организатор 
и место где се радна акција одржава. Државна застава, тробојка 
и петокрака, која је у то време била активна, су укомпоновани у 
скраћеници “ОРА”. Приказано је нешто од елемената који су били 
реализовани. Због малих тиража, реализација је била сито у сито 
штампи. Нови Сад    1983 - 1986.
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Знак за “Жито Продукт”, Зрењанин,
позван сам да урадим амбалажу за ту фирму,
а мени се стари знак који је био у соц-реализму није свидео, па сам 
понудио сопствено решење, које се поручиоцу није свидело, те га нису 
прихватили, па нисам добио ни амбалажу да радим, ( то је било први 
пут, а дешавало ми се то често и касније, никако да извучем поуку )
Зрењанин 1987.

Стари знак за “Жито Продукт”, Зрењанин,
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Знакови у овом периоду су инспирисани формом типографије               
“ФРАНКФУРТЕР” која је заобљена и чинило ми се да је одговарала 
прехрамбеној индустрији, а комбинат “Серво Михаљ” који је удруживао
комплетну прехрамбену индустрију био је идеалан за формирање 
карактеристичног визуелног идентитета.
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Део предлога за знак и логотип, сложене организације “Текстинд-а”, 
Зрењанин”. Ово је пример како сам за сваки конкурс имао много 
идеја и предлога, те често нисам могао да се лако определим коју 
варијанту да пошаљем. Свакако да сам их имао и много више, али их 
нисам сачувао, јер треба имати у виду да у то време нисам радио на 
рачунару и да је сваки пројекат рађен ручно.
Зрењанин 1987.

Постојећи разнородни знаци на меморандумима.
Мој циљ и предлог је био да их уједначимо, што није у потпуности 
прихваћено, тако да је и даље владало шаренило.
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Знак и логотип за “Текстинд”, Зрењанин”, прва награда на конкурсу,
У време када је расписан конкурс за овај знак, за најбољи постојећи 
из текстилне области важио је знак “WOOLMARK”, који претставља 
стилизовано клупче вунице, те сам и ја настојао да у оквиру сличног 
концепта осмислим занимљиво решење. Задатак није био једноставан
јер се радило о сложеној организацији у којој се производило од 
тепиха, позамантерије, чарапа, трикотаже па до шешира итд. а укуси 
и жеље руководстава из различитих фирми, било је веома тешко 
објединити. Мој предлог знака такође представља стилизовано 
клупче, које формирају траке од слова “Т” и “З” латинично, Текстинд 
Зрењанин, а представљају и уједињење више радних организација.
(Због сложености организације знак је усвајан референдумом где су 
морале да се изјасне све чланице).
Зрењанин 1987.
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Примена знака и логотипа
“Текстинд”, Зрењанин”,
део визуелног идентитета,
Зрењанин 1987.
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Знак за “ЦЕМИК”, Нови Сад,
Центар за маркетинг, истраживање и тржишне комуникације,
Замишљен као агенција која је међу првима почела да се бави 
пласманом роба и услуга. Пошто је циљ агенције да пласира на 
тржиште фирму или производ, помоћу три стратешка приступа, 
мој предлог знака се састојао од три стрелице, на десно усмерене, 
што представља прогрес (жуто обојене), које формирају слово “Ц” 
латинично, а све заједно избацују, (пласирају) четврту стрелицу (бело 
обојену), фирму или производ на тржиште.
Нови Сад 1987.
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Знак за “Друштво Музејских Радника”,
Заједничко за музеје је да имају
паное и витрине, што ми је
послужило као почетна
идеја да од акринома
“ДМР”, направим
форму која подсећа
на паное.
Нови Сад, 1987.
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Знак за “Еколошку апотеку”, Нови Сад, пројекат који није реализован,
Знак је од флоралних елемената који граде слово “е”
Фармацеутски производи од биљака,
Нови Сад 1988.
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Понуђени редизајн знака за комбинат “Серво Михаљ”, Зрењанин, 
пројекат који није прихваћен, предлог знака обухвата све 
карактеристичне елементе са старог знака, омогућава широку примену 
за остале чланице комбината, могућност развијања једног широког и 
свеобухватног идентитета и утисак модернијег пословања.
Зрењанин 1989.

Постојећи знак “Серво Михаљ”, (из тог времена)
Зрењанин

Знак за “Gas Еlemir”, Зрењанин”, пројекат који није реализован,
елементи коришћени у знаку: слова “Г” и “Е” Гас Елемир,
у форми која асоцира на гасовито и течно стање, које се вади из 
земље, (слово “Г” има форму цеви која из земље вади гас, горњи део 
слова је у форми гасовитог стања у балону.
Зрењанин 1988.
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Знак за БИЗНИС КЛУБ “ЈЕДАН ОД МНОГИХ”, није реализован
Представља дијамант, симбол вредности, у којем је једна страница 
у другој боји, која симболише успешног појединца у клубу успешних 
попут “Ротари клуба”.
Као и већину знакова које сам радио, чинио сам као услуге
пријатељима или пријатељима пријатеља, који су почињали са 
неком делатношћу и нормално у старту им је знак био најпотребнији, 
а средства још нису остварили. Многи су остали само на почетној 
амбицији где се и моје ангажовање завршавало. Зато не чуди податак 
да је веома много знакова које сам тако урадио остало у форми 
пројекта. Настојао сам да професионално одрадим посао, без обзира 
што сам знао да за то нећу добити никакву надокнаду. То наводим 
само као информацију онима који су у убеђењу да графички дизајнери 
зарађују врло лако велике паре, (нпр. никада нисам требао да платим 
порез на годишњи приход, чак и када сам добијао највеће награде).
Нови Сад, 1988.
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Знак за штампарију “ЕФЕКТ”, Беочин,
власник Šlavik Zoltan, који је врло амбициозно кренуо, са врхунском 
опремом и био је један од квалитетнијих штампара.
Мој знак је у основи типографски; доминира латинично слово “S”, 
које је формирано од два слова, “е” оригинал и отисак, али има и 
пиктограмских елемената, као асоцијације на књигу, часопис или неку 
другу штампану форму.
Нови Сад 1990.
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Знак јубилеја 20. година штампарије “ЕФЕКТ”, Беочин,
фасцикла (расклопљена) и визитка за годину јубилеја,
Нови Сад 1990.
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Знак за “Позоришни Музеј Војводине”,
типографско и пиктограмско решење. Садржи слова: “П, М, В” као и 
маске драма и комедија симболика позоришта.
Нови Сад, 1990.
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Design Studio  “S”
за личну употребу, док су се дигитални записи преносили на дискетама, овај знак је био 
актуелан, али када су се околности промениле и потреба је била другачија.
Знак је у форми дискете, са укомпонованим словом “С” као СТУДИО или “Ш” као Шево.
Нови Сад, 1990.
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“ГРБ ГРАДА УЖИЦЕ”,
1. награда на конкурсу за грб града,
Направио сам уствари редизајн старог грба, где сам избацио само 
споменик борца као елемент. Остале елементе сам углавном задржао, 
само сам их преобликовао и савременије применио. Основа је у форми 
штита, Златибор и дрво четинара “Панчићева оморика”, талас за реку 
Ђетињу као и српска тробојка. Стара тврђава се налази у горњем делу 
штита. (Грб се усвајао на свечаној седници скупштине града, где сам 
морао и ја да присуствујем, али није био дуго у употреби, нове власти 
су га потпуно измениле и направиле потпуно нов грб).
Ужице, 1990.
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“НАРОДНИ ФОНД ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД СРБИЈЕ”,
2. награда на јавном конкурсу за знак, због све веће кризе руководство 
је смислило, да би један фонд по принципу добровољности могао 
нешто да припомогне држави. Моја идеја била је да се знак фокусира 
на типографији слова “Н” и “Ф” а слово “Ф”, да се формира од четири 
слова “С”, што указује на то да је у питању Србија, која се шире 
око срца и штите га, а срце представља добровољност давалаца, 
Београд, 1990.
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“БЕОГРАДСКА БЕРЗА”,
1. награда на конкурсу за знак,
један од ретких знакова који се до дан данас задржао, на жалост 
делатност берзе није за ширу популацију, па ни оглашавање са тим 
знаком није јако активно, као што бива са фирмама које се баве 
производима за широку потрошњу. Знак се заснива на два верзална 
слова “Б” (иницијали- Београдска Берза). Прво слово настаје од 
престилизованих стрелица, у форми свежња новца или хартија од 
вредности, које имају кретање у два правца, што симболизује кретање 
новца и хартија од вредности - улаз-излаз. У другом слову “Б” налази 
се пуни назив берзе на српском и енглеском језику.
Београд, 1990.
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Када је Југославија добила 1991. године организацију 
СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У КОШАРЦИ, организатори су позвали 
еминентне дизајнере са југословенских простора, који су се 
већ потврдили на сличним конкурсима, (Медитеранске игре у 
Сплиту, Зимска олимпијада у Сарајеву, Студентска олимпијада 
“Универзијада” у Загребу итд.). Због већ наговештеног распада 
Југославије, многи се нису одазвали, али је било представника 
из БиХ, Хрватске и највише из Србије. Словеначки дизајнери 
су одбили учествовање, али је зато председник жирија био из 
Словеније, познати еминентни теоретичар дизајна, професор и 
ликовни критичар Стане Берник. Моје решење је било изабрано 
а за  промоцију у Риму на Европском првенству у кошарци 1992. 
припремљен је део  промотивног материјала. На жалост ускоро 
нам је, због уведених санкција, организација Светског првенства 
у кошарци одузета, тако да је промоција знака изостала, као и 
мој успех  са тим.

У вези са овим знаком морам напоменути, а што из данашњег 
угла изгледа невероватно, да је у то време било у Новом Саду 
свега неколико рачунара, а колор штампача ниједан, нити 
програма на којима се могло једноставно радити. За овај знак 
сам се обратио пријатељу Милету Недељковићу, са којим сам 
већ сарађивао на сличним пословима, а који је у то време 
имао катер, па је уместо колор штампача могао изрезати знак 
на самолепљивој фолији, коју сам затим лепио на картоне за 
презентацију. Програм за кривљење и деформисање слике се 
састојао од низа бројева и слова, који су се укуцавали веома 
дуго, да би се на крају констатовало да није онако како сам ја 
желео, па смо морали све понављати по неколико пута. Тако 
смо радили и за “Београдску Берзу”, “Сартид”, “Народни фонд 
за привредни препород Србије” итд. и морам признати да сам 
делом због таквог начина професионалне презентације добијао 
награде.

When Yugoslavia was selected in 1991 to organise the WORLD BAS-
KETBALL CHAMPIOSHIP, the organizers invitedestablished de-
signers across Yugoslavia who were experienced in similar contests- 
the Mediterranean Games in Split, the Winter Olympics in Sarajevo, 
the University Games in Zagreb etc. The split up of Yugoslavia was 
in the air however, so many designers refused to enter. Most of those 
who participated were from Serbia, Bosnia and Croatia. Slovenian 
designers also declined, though the jury chair was Slovenian- the 
famous design critic and professor Stane Bernik. My design was se-
lected and the marketing pack was prepared for the Rome promotion 
at the European Basketball Championship in 1992.  Regretably, due 
to sanctions imposed on our country, the Yugoslav organization was 
cancelled and so was the promotion oftrademarks.

It sounds unbelievable today,but there were only a couple of com-
puters in Novi Sad at the time and not a single colour printer nor 
computer programmes for the convenience of use. I had to turn to my 
friend Mile Nedeljkovic for help. We had collaborated before on simi-
lar jobs. He had a die-cutter so he could cut out my logo from a sticky 
back foil, which I then stuck to presentation boards. The software for 
skewing and distorting images consisted of a series of numbers and 
letters which took me ages to type in, just to realize eventually that 
it wasn’t what I wanted! We had to repeat the whole process several 
times. This was our method for other projects- the Belgrade Stock 
Exchange, Sartid, the National Fund for the Economic Regeneration 
etc. I have to admit that for the most part such professional presenta-
tions won me competitions.
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“WORLD BASKET 94”,
1. награда на последњем југословенском конкурсу за знак,
Београд, 1991.

(Организација Светског првенства у кошарци, нам је због уведених 
санкција одузета, тако да је организована само делимична промоција 
знака у Риму 1992. на Европском првенству у кошарци)
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“САРТИД”,  латинична варијанта
1. награда на конкурсу за знак,
Сартид је метална индустрија из Смедерева, која се бавила ливењем, 
ваљањем у плоче и развлачењем метала у шипке. Моја идеја је била 
да графички прикажем симболику производње путем два ћирилична 
слова “С”, која граде латинично слово “S”, као два ваљка која између 
пресују метал.
Смедерево, 1992.

“САРТИД”,  ћирилична варијанта
1. награда на конкурсу за знак,
Смедерево, 1992.
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“САРТИД”,  латинична варијанта
1. награда на конкурсу за знак,
обележавање возила
Смедерево, 1992.
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“ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ”
Пројекат
Нови Сад, 1992.

“ТРГОМОНТ”,
трговина електроматеријалом и склапање склопки
Нови Сад, 1991.

“ТРГОМОНТ”,
трговина електроматеријалом и склапање склопки
Нови Сад, 1991.



69

“ПРИМОГРАФ”
Трговина
Нови Сад, 1993.

“ПРИМОГРАФ”
Штампарија,
Нови Сад, 1993.
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“ПРИМОГРАФ”
Штампарија, визит карте
џепни календар, прва страна
Нови Сад, 1993.

“ПРИМОМОДА”
Трговина, кеса папирна луксузна
Нови Сад, 1993.
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“ПРИМОГРАФ”
Штампарија, кесе папирне
Нови Сад, 1993.
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КОМПЈУТЕРСКА ЕДУКАЦИЈА “ТРЕНД”
курсеви и издавање информационе литературе
Нови Сад  1991.
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“Design Studio Novi Sad”
у склопу телевизије Нови Сад,
Нови Сад, 1992.
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“ВОБТОРС”
Туристичка организација
Војвођанске банке,
1. награда на конкурсу за знак,
Нови Сад, 1994.
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“СИНТЕРОС”
Је ћерка фирме Синтелон у Русији, која се бави производњом топлинг 
подова. Знак је у форми слова “С”, које својим извијеним делом 
асоцира на подну облогу. Отрадно, Русија, 1995.
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Током рада на дизајнирању заштитних знакова 
искристализао се лични ликовни израз, који је 
препознатљив по једноставности симболике, 
а визуелно обогаћен тракама и линијама које 
формирају  оптичку игру и допуњуј значење знака.

То се нарочито види на знацима за: “БАНАТСКУ 
БАНКУ”, “ТРГОМОНТ”, “ЕФЕКТ”, ”ДИЗАЈН СТУДИО 
НОВИ САД”, ”ТЕКСТИНД”,”ПРИМОГРАФ”, 
“БЕОГРАДСКУ БЕРЗУ”, ”ВОБТУРС”, ”САРТИД”, 
”ГАСТРО”,“ЈУКО”, “СИНТЕРОС”, ”СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ”, “ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ”, 
итд.

За период када су настајали то је било веома 
модерно, јер код нас рачунари још нису били толико 
у употреби.

In working ontrademarksmy personal signature styleevolved; 
it is recognised by its simple symbols visually embellished with 
ribbons and lines that form optical play and complement its 
meaning.

This is especially true for the BANAT BANK, TRGOMONT, 
EFEKT, THE NOVI SAD DESIGN STUDIO, TEKSTIND, 
PRIMOGRAF, THE BELGRADE STOCK EXCHANGE, BOB-
TURS, SARTID, GASKO, JUKO, SINTEROS, THE WORLD 
BASKETBALL CHAMPIONSHIP AND THE NIKSIC IRON-
WORKS.

It was very forward at the time, since computers were still not 
widely used then.
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“YUKO”
Производња и прерада живинског меса и јаја
1. награда на конкурсу за знак,
основна форма је у облику јајета, из којег излазе пера (крила)
која граде слово “Y”, на десној страни је приказана примена знака.
Житиште 1995.
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“ГАСТРО”
Производња и трговина металне опреме за угоститеље
Нови Сад 1995.

“ЛДЈ”
Штампарија, Миле Имеровски
Специјализирала се углавном за штампу и издавање књига.
Кориштени елементи слова “М” и “И”, књига и формат папира који 
лебди у ваздуху, Нови Сад, 1995.
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“ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ”
Ливница и прерада метала
(понуђени пројекат који није усвојен)
Никшић, Црна Гора, 1995.

“ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ”
Ливница и прерада метала
(стари знак који сам покушао да променим)
Никшић, Црна Гора
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“ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ШВАЈЦАРСКА БАНКА”
Пројекат
Нови Сад 1995.

“ИДАС ПРОМЕТ”
Производња и промет производа од метала
Нови Сад 1995.
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“АНИМА”
Школа лутка анимације,
Нови Сад, 1996.
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“ВБ Банка”
Пројекат
Бања Лука, 1996.
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“СРПСКА РАЗВОЈНА БАНКА”
Разне варијанте, Пројекат
Нови Сад, 1996.
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“ПРОЈЕКАТ ИНСПИРАЦИЈЕ”
(неколико графичких размишљања на разне теме)
Пројекат,  Нови Сад, 1998.
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“Знак за Дизајн Студио”
Пројекат за личну употребу
Нови Сад, 1998.
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50 година школе за дизајн ”БОГДАН ШУПУТ”
Нови Сад, 1998.

“50 ГОДИНА ШКОЛЕ БОГДАН ШУПУТ”
амблем јубилеја, 
Нови Сад, 1998.
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“EUROBASKET 2005”
Предлози графичких решења за позивни и јавни конкурс,
(нису прихваћени)
Београд, 2002.
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“EURO TECH”
Камере и опрема за видео надзор, 
Будимпешта, 1998.
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“YUGOMEDIC”
Производња санитетског материјала
Нови Сад, 2000.
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“EuroTex”
Трговина и приозводња текстила, 
Београд, 2003.

“АгроМарк”
Трговина пољопривредним производима, 
Нови Сад, 2001.
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“СТОП НЕПИСМЕНОСТИ”
Промотивна кеса за акцију, 
пројекат
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Винарија “БОНОНИЈА”, Баноштор
Предлози графичких решења знака и етикете за вино
рађено у време тражења и испитивања производног програма
Нови Сад, 2002.
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“ГАЛАКСИЈА” ( Тржни центар )
Пројекат, није реализован
Нови Сад, 2009.
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“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
1. награда на конкурсу за Визуелни идентитет
сајамских приредби за 2002. годину,
знак асоцира долазак посетилаца из целог света на Новосадски Сајам
Нови Сад, 2002.

“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
1. награда на конкурсу за Визуелни идентитет
сајамских приредби за 2003. годину,
овде сам желео да знаком прикажем да је Новосадски Сајам дао печат 
80-годишњим постојањем и традицијом.
Нови Сад, 2003.
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“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
1. награда на конкурсу за Визуелни идентитет
сајамских приредби за 2004. годину,
намера ми је била да се популарише долазак
пословних људи на сајамске приредбе
Нови Сад, 2004.

“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
пројекат за конкурс: Визуелни идентитет сајамских приредби
за 2006. годину, није усвојен (коришћен је из 2005.)
Нови Сад, 2006.
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“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
1. награда на конкурсу за Визуелни идентитет
сајамских приредби за 2005. годину,
динамика различитих линија и токова симболизује отвореност
за различитости разних фирми и различитих приредби које су
најављене за ту годину.
Нови Сад, 2005.
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“НОВОСАДСКИ САЈАМ”
1. награда на конкурсу
за Визуелни идентитет
сајамских приредби за 2002. год.,
Нови Сад, 2002.
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“Обликовање слова на задату тему”
Пројекат поручен од стране
Радомира Вуковића
Београд, 2006.
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“Обликовање слова на задату тему”
Пројекат поручен од стране
Радомира Вуковића
Београд, 2006.
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“Обликовање слова на задату тему”
разрада са различитим наменама
Пројекат поручен од стране
Радомира Вуковића
Београд, 2006.
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“ГАЛЕРИЈА МАЦУТ”
Пројекат,  Нови Сад, 2010
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“Знак за АртСтудио Шево”
Пројекат за личну употребу
Нови Сад, 2006.

“Знак за АртСтудио Шево”
Представља сублимацију визуелних размишљања код дизајнирања. 
Циљ је да се прикажу лична размишљања у дизајну заштитних 
знакова. Ту је потез четке, који говори о томе да често код 
дизајнирања користим и сликарска размишљања. Затим дугине боје са 
пет трака, које формирају слово “С” ћирилично, а два ћирилична слова 
граде латинично слово “С” као студио и све то на црном троуглу које 
представља слово “А” као арт..
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Варијације на исту тему
Пројекат
Нови Сад, 2011.
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Варијације на исту тему
Пројекат
Нови Сад, 2011.
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Идентификација на возилима
Пројекат
Нови Сад, 2011.
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“ФОНД ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ”
Предлози за конкурс ( који нису прихваћени )
Нови Сад, 2011.
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“20 ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА ГРАФИЧКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ” ( предлог знака јубилеја )
Пројекат,  Нови Сад, 2014.
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“20 ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА ГРАФИЧКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ” (знак јубилеја )
Нови Сад, 2014.
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“20 ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА ГРАФИЧКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ” (знак јубилеја на беџу )
Нови Сад, 2014.

“20 ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА ГРАФИЧКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ” ( један од предлога знака јубилеја )
Пројекат,  Нови Сад, 2014.
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“ПРОЈЕКАТ ИНСПИРАЦИЈЕ”
(неколико графичких размишљања на разне теме)
Пројекат,  Нови Сад, 2008 - 2014.



127

EX
PRESS
ION

Free
dom

 of

“ПРОЈЕКАТ ИНСПИРАЦИЈЕ”
(неколико графичких размишљања на разне теме)
Пројекат,  Нови Сад, 2008 - 2014.

Freedom of Expression

Jour Choise



128

Дизајнер предлаже и одлучује које ће графичке 
елементе користити, водећи рачуна о томе да 
задовољи критеријуме поручиоца, конзумента 
као крајњег корисника као и сопствени критеријум 
квалитета, следећи естетске и етичке принципе, да би 
био и сам задовољан. При томе мора водити рачуна да 
буде креативан са високим естетским критеријумима, 
оригиналан, јасан са поруком и са адекватно 
одабраним елементима. Одабрана хијерархија 
истицања кориштених елемената, олакшаће гледаоцу 
да боље сагледа решење и добије информацију која 
се нуди. Дизајнер може да организује текст и слику у 
бесконачан број комбинација, али крајњи циљ је да 
се изабере и понуди најефикаснија, која је и визуелно 
најартикулисанија.

Комбинација бројева и слова може градити 
интересантне визуелне спојеве, посебно уклопљене 
код дизајнирања типографских решења за календаре.
Нарочито су интересантна решења на првом 
календару који је рађен техником класичног колажа 
од папира (1994.). Овде су се најбоље уклопила 
слова и бројеви, као нпр. за; 3-МАРТ, 4-АПРИЛ, 7-ЈУЛ, 
10-ОКТОБАР, 11-НОВЕМБАР,  где форма бројева и 
слова гради складан визуелни спој.

На већини решења су формиране ликовне 
композиције као декоративни аранжмани ликовних 
елеменета. Боја је коришћена као допунски елемент 
за асоцијацију на одређени месец.

Углавном су приказани пројекти који нису реализовани.

The designer suggests and decides which graphic elements to 
use, taking into account the brief, end user and his own quality 
criteria based on aesthetical and ethical principles in order to 
please himself as well. He must make sure to be creative with 
high aesthetical criteria and be original, using suitable elemen-
tsin order to be clear about the message he wishes to convey. 
The selected hierarchy of used elements will make it easier for 
the viewer to understand the design and glean more informa-
tion on offer. The designer can arrange text and image in an 
endless number of combinations, but the final aim is to choose 
and offer the most efficient one which is also the most visually 
articulated. 

The combination of numbers and letters can build interesting 
visual structures, specially arranged in typographic design of 
calendars, like in his first one in the classic paper collage tech-
nique (1994). Here the letters and numbers fit together perfect-
ly, wherethe shape of numbers and letters creates a harmonious 
visual unity.

In most designs compositions are formed as decorative ar-
rangements of art elements. The colour is an auxilliary element 
associated with each month.

These featured projects however were not published.
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Numbers
In Space 
And 
Time

Броjеви
у простору
и времену
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“Сигнум Б.Ш” 
Печат за личну употребу
Нови Сад, 2006.
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LogosЛоготипи
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Дизајнер мора настојати да напредује, а сумња у 
самог себе треба да га потстакне на непрестално 
усавршавање и промишљање. Пожељно је да има 
сталну потребу за трагањем и истраживањем. Бити 
добар дизајнер данас је много теже и компликованије 
него раније зато што је графички дизајн данас свуда 
присутан, путем компјутера доступан многима, 
дизајнера има много више, па се од дизајнера очекује 
да уради и оно што се чини немогућим.

Моја жеља је била да мало експериментишем са 
типографијом, па сам почео са логотипом.

Логотип је најкраћа форма типографског обликовања,
која је веома захтевна. Дизајнирати квалитетан и 
интересантан логотип за дизајнера  јесте велики 
изазов. Прво изабрати одговарајући фонт, убацити 
одређену визуелну интервенцију на словима, или 
додати одговарајући пиктограм. Уколико се деси 
успешан спој свих елемената, а визуелно постане 
оригинално и занимљиво можемо бити задовољни. 

Углавном дизајнер нема често задатак да се бави 
дизајном неког логотипа, поготово не на тему појма, 
стога је најбоље да самом себи повремено зада 
одређени задатак на којем ће вежбати и оштрити 
своја визуелна чула. 
 
У сврху вежбања и напредовања, студентима сам 
давао, задатак логотип појма, што је у неку руку базно 
размишљање за компликованије задатке. Ја сам узео 
да обрадим познате личности путем типографских 
и калиграфских елемената, као и наслове познатих 
светских дела, а урадио сам и неке предлоге 
типографских решења појмова, за глобалне апеле, 
који се могу применити на плакатима. Неколико 
примера сам и овде приказао.

Designers should strive to improve themselves, and self-doubt 
should entice them to constantly  want perfection.Constant need 
for search and experiment is also preferable. It is much harder 
and complicated to be a good designer today than it was before 
because graphic design is everywhere, accessible to anyone 
(thanks to computers) and  there are much more designers;  they 
are expected to do even what seems impossible. 

I wanted to experiment a little with typography so I started with 
logo as the most terse but nevertheless most demanding form 
of design.

To design a quality and interesting logo is a major challenge 
for a designer. First you need to choose a proper font, tweak let-
ters or add a suitable pictogram. If all elements are successfully 
merged, original and interesting, only then can we be happy 
with it. Designers are not often commissioned to do a logo, es-
pecially not if  the theme is some concept.

Hence it is best to give themselves tasks to practice and sharpen 
their senses. I used to ask my students to design some concept, 
which is basically prepping for more complex design briefs. I 
took upon myself  to do celebrities through typographic and cal-
ligraphic elements, as well as famous titles. Also, I designed 
some appeal poster templates. Some are shown here.
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“НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ”
За Покрет горана Новог Сада
ћирилица
Нови Сад  1991.

“НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ”
За Покрет горана Новог Сада
латиница
Нови Сад  1991.

“НОВИ САД КА ЕКОЛОШКОМ ГРАДУ”
За Покрет горана Новог Сада
ћирилица
Нови Сад 1994.
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Пројекат разних типографска решења за натписе. Нови Сад 2015.
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ALILE
ALILEJ

На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.
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Isak
Njutnj
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На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.



157



158

На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.
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На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.
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На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.
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На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2009-2015.
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N   vak D   k   vic

Ivana Španović
На овим решењима
намера је била да путем
типографских елемената 
постигнем, визуелну 
асоцијацију на личности 
и дела познатих и 
препознатљивих ликова.
Нови Сад 2016.
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Типографска решења разних појмова. Нови Сад 2009.-2010.
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Типографска решења разних појмова. Нови Сад 2009.-2010.
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Изреке
су украс
говору
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Are
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Gems
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Размишљајући шта је још интересантно за демонстрирање 
употребе типографије, закључио сам да су мудре изреке или 
афоризми веома погодни. То су кратке књижевне форме, које 
захтевају од дизајнера да вешто користи типографију и ликовне 
елементе, којима ће визуелно обликовати значење текста. Веома 
је важан избор фонта који зависи од врсте изрека. Принцип 
размишљања је као код литературе, или музике, установити 
који је жанр у питању. Да ли је тема или жанр озбиљан, весео 
или необавезан, што поред избора одговарајућих слова намеће 
и начин слагања - уређивања текста. То су принципи које треба 
користити и код обликовања плаката, амбалаже или било које 
друге графичке форме. Да ли је предмет обликовања намењен 
деци, женама, пословном мушкарцу, младима или спортистима 
итд избор фонта треба да буде адекватан.

Овде ћу презентовати нека типографска решења мудрих изрека 
која сам раније радио, а сада сам их применио на мајицама 
у фото шопу, пошто се бавим утилитарношћу код графичког 
дизајна.

Пре тога морам рећи и нешто о типографији и начину 
размишљања које она намеће. Мада је типографија свуда око 
нас, не само у новинама, часописима, књигама, амбалажама, 
рекламама натписима разне врсте итд. већина људи уопште 
не обраћа пажњу на њу. Већина не размишља о врсти 
употребљених слова начину аранжирања и компоновања, нити 
о психолошком ефекату који на њих оставља одређени текст 
због употребе ликовних елемената који су примењени у том 
тексту. 

Добро типографски обликовати подразумева водити рачуна о 
многим правилима и параметрима који се односе на примену 
типографије. Поред избора слова дизајнер мора водити рачуна 
о распореду, величини тачке, занимљивом прелому, размаку 
између слова и речи, празном простору јер је и он саставни 
део композиције, боји, акценту, јер типографија јесте уметност 
аранжирања и дизајнирања.

Thinking what would be suitable examplesof the use of typog-
raphy, I have decided on words of wisdom or aphorisms. They 
are briefand pithy literary forms that call for clever use of ty-
pography and art elements to visually represent the meaning of 
text. What font to use will depend on the font of sayings. It is like 
literature or music- you need to tell what genre it is about: is it 
serious, jovial or casual. Apart from choosing suitable letter-
ing, it is also the way they are arranged into text that matters. 
Those are principles to use in designing posters, packaging or 
anyother graphic form. No matter if  the product is  intended for 
children, women, business men, the young or athletes- the font 
should fit the bill.

Below I am showcasing some typographic designs of wise say-
ings I have done before, and now I applied them to T-shirts us-
ing PhotoShop, as I am into practical  graphic design.

Though typography is all around us, not just in newspapers, 
magazines, books, packaging, advertisments, signage, etc. most 
people takeno notice ofitat all- neither to fonts used, nor how 
they are laid out and what  psychological  effects  certain texts 
exert on them due to art elements applied.

Good typography design means taking into account many rules 
and paramaters like the choice of font, layout, point size, in-
teresting page break, spacing between letters and words, blank 
spaces as part of composition, colour, accents; after all, typog-
raphy is the art of arranging and design. Viewer or reader must 
be able to understand very easily what message or information 
in the text need to communicate.  Apart from readability, typog-
raphy is important as it can convey certain moods or expres-
sion, as well as draw attention  in  certain ways. Good ytpogra-
phy is not just crisp and readable, but easy and pleasant to read.
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Гледалац или читалац, мора бити у стању да врло лако разуме 
шта порука или информација у тексту треба да пренесе.  Поред 
читљивости, типографија је важна јер може пренети одређено 
расположење или израз, као и скренути пажњу на одређени 
начин.
 
Добра типографија није само она која је јасна и читљива, већ 
лака и пријатна за читање.
 
Типографија је огромна област која има и дигиталне и физичке 
апликације. Модерна типографија укључује све више дигиталне 
технике везане за интернет и друге пројекте изведене на 
рачунару. Она мора јасно комуницирати и пренети наведену 
поруку на визуелно ефикасан начин који се базира на дизајн 
елементе који су читљиви и уметнички атрактивни.

Типографија је дефинитивно део дизајна који никада не треба 
занемарити. Она је, једноставно уметност и техника уређења 
слова. типографија је комбинација слова, величине, размака 
и боје. Може се применити на све што има везе са текстом, 
штампом, оглашавањем, укључујући веб дизајн, компјутерске 
графике, књиге...

Разумевањем стварне дефиниције типографије, може се 
схватити зашто није само употреба добро изабраног фонта, 
величине, базе текста, белог простора и свих других аспеката 
који се односе на читљивост речи, довољна.

Други разлог који доприноси важности типографије јесте да 
држи пажњу читаоца. Превише стилова, превише боја, или 
превише креативност може бити напорно за континуирано 
праћење текста.

Коначно, трећи разлог да је типографија толико важна јесте 
да води читаоца кроз текст, указује на оно што је најважније 
у тексту, помаже му да организујуе информације. Истакнути 
текст, болдиран  верзални, или неком бојом и величином 
издвојен, скреће пажњу, помаже да се организују важни делови 
информација и да се текст много лакше памти. 

Typography is a huge field with digital and physical applica-
tions. Modern typography increasingly includes digital tech-
niques connected to the internet and other projects performed 
on computers.

It must clearly communicate message in a visually efficient way 
based on design elements which are readable and artful.

Typography is definitely part of design which should never be 
overlooked. It is simply the art and technique of arranging let-
ters, combination of letters, sizes, spacing and colour. It can be 
applied to anything that has something to do with text, printing, 
advertising, web design, computer graphics, books, etc.

By understanding the true defiinition of typography one can 
grasp why it is not enough to have a well chosen font, size, text, 
blank spaces  and all other aspects relating to word readability. 

Another reason that contributes to the importance of typogra-
phy is that it holds the attention of readers. Too many styles and 
colours or too much creativity can be daunting for continuous 
following of text.

Last, the third reason why typography is so important is that 
it leads the reader through text, points to what is most impor-
tant in it and helps organize information. Highlighted,boldor 
italicizedtext, or that which stands out by colour or style draws 
attention, helps organize important portions of information and 
makes it more easily remembered.
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Mongolska
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“ПРОЈЕКАТ МУДРЕ ИЗРЕКЕ НА МАЈИЦАМА”
неколико графичких размишљања на разне теме,
из циклуса “ИЗРЕКЕ СУ УКРАС ГОВОРА” примењених на мајицама
Нови Сад, 2009.-2014.
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Самосталне изложбе

1. “ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН”
     Галерија савремене ликовне уметности
     (у простору Галерије Матице српске, са Б. Добановачким)
     Нови Сад, 27. мај - 6. јуни 1975.

2. “ИЛУСТРАЦИЈА И ТВ АНИМАЦИЈА” 
     УПИДИВ
     Нови Сад, 18.-27. септембар 1981.

3. “ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН”
     Галерија савремене ликовне уметности (СПЦ Војводина)
     Нови Сад, 30. септембар -10. октобар 1992.

4. “ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН” на “ГРАШ-у” у   оквиру
     14. Међународног сајма графичке индустрије и штампарства
     Београд, 22. - 31. октобар 1992.

5. “ЕКОЛОШКИ ПЛАКАТ”
     На Новосадском сајму  “Природа и човек”
     Нови Сад 1 - 10. Октобар 2004 ..

6. “SAVE AS” / САЧУВАЈ
     ИЗЛОЖБА ЕКОЛОШКОГ И АНГАЖОВАНОГ ПЛАКАТА

 Галерија Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду
     Нови Сад 1 - 14. Септембар 2011.

7. “SAVE AS” / САЧУВАЈ
     ИЗЛОЖБА ЕКОЛОШКОГ И  АНГАЖОВАНОГ ПЛАКАТА
     Народни музеј Зрењанин
     Зрењанин 3 - 25. Новембар 2011.

8. “SAVE AS” САЧУВАЈ
     ИЗЛОЖБА ЕКОЛОШКОГ И  АНГАЖОВАНОГ ПЛАКАТА
     Културни центар “Лаза Костић”
     Сомбор, 4. септембар - 2. октобар 2012.

9. “ИЗРЕКЕ СУ УКРАС ГОВОРА”
     графичко обликовање народних  пословица
     и мудрих  изрека  познатих и непознатих аутора на
     бази типографских решења
     Културни центар Новог Сада, Клуб “Трибина младих”
     Нови Сад, 24.октобар -  7. новембар 2012.

10. ВИЗУЕЛНЕ ПОРУКЕ
      Изложба графичког дизајна
      СЛОВАЧКИ НАРОДНИ ДОМ
      Кисач 03.10 - 17.10. 2014.

Из области екологије и социјалне тематикена међународним 
изложбама

-  THE 8. INTERNATIONAL TRIENNIAL OF
   ECOLOGICAL POSTER “The 4th Block”
   April 27th, 2012,
   Kharkov, Ukraine
   Minsk, Belorusija
   Moskva, Rusija

-  8TH TRNAVA POSTER TRIENNIAL 2012
   November 9, 2012 – February 3, 2013,
   Slovakia

-  Rene Wanner Poster Page
   WEB POSTER EXHIBITION

-  Posters about the earthquake in Japan
   11.march. 2011.

-  WATER IS LIFE
   The Future We Want: Drop by Drop
   Internet 1. decembar 2011- 1. mart 2012.

-  Gallery - social poster
   INTERNATIONAL PLATFORM
   FOR POSTERS WITH SOCIAL CONTENT
   Leipzig, GERMANY
   www.plakat-sozial.de

-  International Poster Exhibition Zaozhuang University Shandong,
   China 10.05. - 16.05.2016
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Заједничке изложбе
5. НОВОСАДСКИ ОКТОБАРСКИ САЛОН
Галерија РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 18. октобар - 03. новембар 1976.

“ПОРУКЕ” из примењених уметности и дизајна
Новог Сада,
Дом омладине
Београд, 07. - 14. новембар 1977.

6. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија Матице српске
Нови Сад, 24. октобар - 06. новембар 1977.

ТРИ АКЦИЈЕ удруженом РАДУ
Савремена галерија УК “Ечка”
Зрењанин, 31. март - 16. април 1978.

7. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 22. октобар - 05. новембар 1978.

GRAFICA CONTEMPRANA 
SI DESENUL  IN VOIVODINA                                                                       
Muzeul de arta contemporana Romanessca                      
(Музеј савремене румунске уметности)             
Галати, Романиа, јануар - фебруар 1979.

5. сремскомитровачке САЛОН (ФОРМА VII)
Галерија “Лазар Возаревић”
Сремска Митровица, 26. октобар - 25. новембар 
1979.

8. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 22. октобар - 05. новембар 1979.

ПЛАКАТИ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ 
УМЕТНОСТИ
СПЦ “Војводина”, Нови Сад, 1980.

9. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 15. октобар - 08. новембар 1980.

ФОРМА VIII
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 16.- 26. новембар 1981.

КУЛТУР ДЕР ВОЈВОДИНА
Виен, Остерреицх
19. март - 15. мај 1981.

10. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 15. октобар - 03. новембар 1981.

23. ЗЛАТНО ПЕРО БЕОГРАДА
Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”
Београд, 24. новембар - 09. децембар 1981.

23. ЗЛАТНО ПЕРО БЕОГРАДА
Крагујевац 1982.

23. ЗЛАТНО ПЕРО БЕОГРАДА
Скопље 1982.

11. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 10.-29. октобар 1982.

VIII сремскомитровачке САЛОН
Галерија “Лазар Возаревић”
Сремска Митровица, јуни 1983.

12. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Нови Сад, 18. октобар - 04. новембар 1983.

ФОРМА IX
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 14.-26. новембар 1983.

МАЈСКИ САЛОН (16. МАЈСКА ИЗЛОЖБА)
Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”
Београд, 13.-24. јуни 1984.

13. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија КЦ РУ “Радивој Ћирпанов”
Мали ликовни салон, Галерија Дома ЈНА
Нови Сад, 19.октобар - 05. новембар 1984.

ЗГРАФ 4
4. Међународна изложба графичког дизајна и
визуелних комуникација
Уметнички павиљон, Стара градска вијећница
Загреб, 28. октобар - 15. новембар 1984.

ФОРМА X
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 04.-08. децембар 1985.

САВРЕМЕНИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ 
ПЛАКАТ
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 26. мај 1985.

17. МАЈСКА ИЗЛОЖБА
Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”
Београд, 14. -28. мај 1985.

14. НОВОСАДСКИ САЛОН
Галерија културног центра Новог Сада
Нови Сад, 1985.

6. ИЗЛОЖБА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ 
ПЛАКАТА И графичког обликовања фоаје СНП
Нови Сад, 26.мај-04. јун 1988.

ФОРМА XI
СНП
Нови Сад, 03.-24. новембар 1989.

ЗНАК
УПИДИВ галерија Форма
Нови Сад, 1988.

ЗНАК
Галерија ликовне јесени
Сомбор, 20.јануар - 10.фебруар 1989.

21. МАЈСКА ИЗЛОЖБА
Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”
Београд, 10.-25. мај 1989.

18.НОВОСАДСКИ САЛОН
Велика галерија КЦ Новог Сада
Нови Сад, 18.октобар - 03.новембар 1989.

31. ОКТОБАРСКИ САЛОН ДИЗАЈН на тлу СРБИЈЕ
Галерија Културног центра Београда
Београд, 29.октобар - 11.новембар 1990.

19. НОВОСАДСКИ САЛОН
Велика галерија Културног центра Новог Сада
Нови Сад, 23.октобар - 07.новембар 1990.
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ХИГХ-КУАЛИТИ ДЕСИГН ИН ИУГОСЛАВИАН 
ПОСТЕРС
Београд 1991. Кипар, Анкара

20. НОВОСАДСКИ САЛОН
Велика галерија Културног центра Новог Сада
Нови Сад, 23.октобар - 09.новембар 1991.

ФОРМА XII
Музеј Војводине
Нови Сад, 05.новембар - 05.децембар, 1991.

ТРЖИШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, децембар 1991.

ВОЈВОЂАНСКИ КУЛТУРНИ ПЛАКАТ
на 33. Октобарском салону ликовних и примењених 
уметности Србије
Београд, октобар, 1992.

ЛИКОВНИ КРУГ 1993.
годишња изложба
Свечани салони, Петроварадинска тврђава
20.август - 20.септембар 1993.

34. ОКТОБАРСКИ САЛОН
Музеј “25. мај “
Београд, 15.октобар - 15.новембар 1993.

Зложба ЛИКОВНИХ ОСТВАРЕЊА
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ НОВИ САД
Галерија Матице српске
Нови Сад, 22.април - 09.мај 1994.

ФОРМА XIII
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 40 КСИ - 23. КСИ 1994.

ЛИКОВНИ КРУГ, Годишња изложба
Свечани салони, Петроварадинска тврђава
29.август - 18.септембар 1994.

35.ОКТОБАРСКИ САЛОН
Музеј “25. мај “
Београд, 14.октобар - 14.Новембар 1994.

ФОРМА XIV
Српско народно позориште
Нови Сад, 04-30. новембар 1996.

ФОРМА XIV
Суботица,
Ликовни сусрет, 1996.
ФОРМА XIV
Сремска Митровица
Галерија “Лазар Возаревић” 1996.

ФОРМА XIV
Цити Мусеум “
Кикинда, 1996.

38. ОКТОБАРСКИ САЛОН
Музеј “25. мај “
Београд, 20.октобар - 20.новембар 1997.

УМЕТНОСТ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ
ГРАФИКА, ТАПИСЕРИЈА, ФОТОГРАФИЈА И ПЛАКАТ,
Мусео Национал,
Лима, Перу, октобар 1997.

1. ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗЛОЖБА
НОВОГОДИШЊИХ КАЛЕНДАРА ЗА 1997.
Војвођански музеј
Нови Сад, фебруар 1998.

ФОРМА XV
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 1998.

ФОРМА XV
Ср Митровица
Галерија “Лазар Возаревић” 1998.

ФОРМА XV
Кикинда,
Народни музеј, 1998.

ФОРМА XV
Суботица,
Галерија ликовни сусрет, 1998.

39. ОКТОБАРСКИ САЛОН
Музеј “25. мај “
Београд, 5.октобар - 4.новембар 1998.

2. ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗЛОЖБА
НОВОГОДИ [ЊИХ КАЛЕНДАРА ЗА 1998.
Војвођански музеј, фебруар 1999.

3. ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗЛОЖБА
НОВОГОДИШЊИХ КАЛЕНДАРА ЗА 1999.
Војвођански музеј, Фебруар 2000.

ФОРМА XVI
СПЦ “Војводина”
Нови Сад, 3.-20. октобар 2000.

ФОРМА XVI
Кикинда, Народни музеј
27. Октобар - 17. Новембар, 2000.

ФОРМА XVI
Суботица, Галерија ликовни сусрет
19. Јануар - 15. Фебруар 2000.

ФОРМА XVI
Бања Лука,
Галерија ликовних уметности републике српске,
1.-30. Фебруар 2000.

41. ОКТОБАРСКИ САЛОН
Павиљон Цвијета Зузорић
Београд, 25.октобар - 15.новембар 2000.

ТАПИСЕРИЈЕ ОД 1977. ДО 1982.
ИЗ ЗБИРКЕ АТЕЉЕА 61
Галерија таписерија “Бошко Петровић”
Нови Сад, 1. Фебруар - 10. мај 2002.

“ЗНАК 88 - 2002.”
Графбиро - Форма XVII, Новосадски сајам,
Нови Сад, 3. - 17. октобар 2002.

ФОРМА XVII.
Музеј Војводине
Нови Сад, 24. октобар - 8. новембар 2002.

ФОРМА XVII
Галерија ликовни сусрет, 1998.
Суботица, 21. И - 21. ИИ 2003.

ИЗЛОЖБА РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ
Галерија Матице српске, Музеј Војводине, Галерија 
“Златно око”
Нови Сад, 22.04.-07.05.2004.

ФОРМА XVIII
Музеј Војводине
Нови Сад, новембар 2004.
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IX ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИОГ КРУГА
Нови Сад, Петроварадинска тврђава 2005.

X ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ КРУГА
Нови Сад, Петроварадинска тврђава децембар 
2006.

XI  ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ КРУГА
Нови Сад, Петроварадинска тврђава 26.12.2007.- 
26.01.2008.

ФОРМА XX
Музеј Војводине
Нови Сад, 16. јануар - 31. јануар 2009.

ОТВОРЕНИ АТЕЉЕИ - ЛИКОВНИ КРУГ
Нови Сад, Петроварадинска тврђава септембар, 
2009.

ФОРМА XXI
Музеј Војводине
Нови Сад, 28.04. до 15.05. 2011

35.ОТВОРЕНИ АТЕЉЕИ
Нови Сад, Петроварадинска тврђава, 17,18 И 19 
јун 2011.

15. годишња изложба ЛИКОВНОГ КРУГА
Нови Сад, Петроварадинска тврђава, 01.-23. Јул 
2011.

апстрактно ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
Нови Сад, Петроварадинска тврђава, 5.-26. Августу 
2011.

60 ГОДИНА ЛИКОВНОГ КРУГА
9.ЕНФОРМЕЛ
09. јун до 29. Јуна 2012.

16. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ КРУГА 
Петроварадинска тврђава
01.- 30. Јул 2012.

36. ОТВОРЕНИ АТЕЉЕИ ЛИКОВНОГ КРУГА, 
Петроварадинска тврђава
10,11 август 2012.

40 ГОДИНА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ  Нови САД, 
Галерија Рајка Мамузића април 2014.

18. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ КРУГА 
Петроварадинска тврђава
05.- 26. Јул 2014.

22. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА РЕСАВА 2014.
Деспотовац
19 - 28. август 2014. године

ПЛАКАТ У ВОЈВОДИНИ ПОСЛЕ 2000.
Галерија ИТД
Петроварадинска тврђава
28.11.- 20.12. 2014.

ФОРМА XXII
Извршно веће Војводине
Нови Сад
2.-10. 12. 2014.

Значајни откупи
  ОТКУП ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ
  УМЕТНОСТИ
  Нови Сад, 1975.

  ОТКУП ТАПИСЕРИЈЕ
  “Атеље 61”, Нови Сад, 1979.

Значајнији пројекти
- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “Банатском БАНКЕ” Зрењанин 1977.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “ТЕКСТИНД” Зрењанин, 1986.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “Југословенско тржиште капитала”
  (БЕОГРАДСКА БЕРЗА)
  Београд, 1990.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “Светско првенство у кошарци”
  Београд, 1991.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “САРТИД”
  Смедерево, 1992.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “ЈУКО” Житиште, 1993.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “ЕФЕКТ” Беочин, 1994.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТИ ЗА СИНТЕЛОН
  “Телан”, “Синтаф”, “Винил”, 1994.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “СИНТЕРОС” Отрадни, Русија 1995.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “ВОБТУРС” Нови Сад, 1995.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “ЛДИЈ” Нови Сад, 1995.

- Књиге графичких стандарда
  “ФАСАУ” Ужице, 1995.

- Књигa графичких стандарда
  “ЕЛНОС” Нови Сад, 1995.

- Књигa графичких стандарда
  “ИНВЕСТ БАНКА” Београд, 1996.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  “МИКОМ” Нови Сад, 1996.

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  САЈАМСКИХ ПРИРЕДБИ ЗА 2002 ГОДИНУ
  Новосадски Сајам

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
  САЈАМСКИХ ПРИРЕДБИ ЗА 2003. ГОДИНУ
  Новосадски Сајам

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  САЈАМСКИХ ПРИРЕДБИ ЗА 2004. ГОДИНУ
  Новосадски Сајам

- ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
  САЈАМСКИХ ПРИРЕДБИ ЗА 2005. ГОДИНУ
  Новосадски Сајам

Монографије
(ликовно обликовање и прелом)

- 25 ГОДИНА Стеријиног позорја
  Нови Сад, 1985.
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- 40 ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
  Нови Сад, 1995.

- 25 ГОДИНА ПАНОНСКЕ БАНКЕ
  Нови Сад, 1999.

- 30 ГОДИНА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
  Нови Сад, 2004.

ФОТО МОНОГРАФИЈЕ
ГОДИШЊАК ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЗОРИШТА
78/79, 79/80, 80/81, 81/82, 82/83.

Награде
Добитник је низа признања и првих награда на 
јавним и позивним конкурсима из области графичког 
дизајна, међу којима:

- ЗЛАТНИ ФОРМА
  за анимирану шпицу “Буђење”
  на изложби Форма VIII
  Нови Сад, 1981.

- ЗЛАТНИ ФОРМА
  за дизајн и редизајн заштитних знакова
  на изложби Форма IX
  Нови Сад, 1983.

- Награда 12.НОВОСАДСКОГ САЛОНА
  за графички дизајн
  Нови Сад, 1985.

- ЗЛАТНИ ФОРМА
  за графички дизајн
  на изложби Форма X
  Нови Сад, 1985.

- 1995. Нови Сад, ДИПЛОМА УПИДИВ - а
  за афирмацију примењених уметности и дизајна

- I  НАГРАДА
  за џепни календар
  на I. југословенској изложби календара
  Нови Сад, 1997.

- похвалa “ДОБАР ДИЗАЈН”
  на сајамској манифестацији “ГРАФИМА”
  Нови Сад, 1997.
- I  НАГРАДА

  за сет календара “Синтелон”
  Нови Сад, 1998.

- I  НАГРАДА
  за сет календара “Војвођанска банка”
  Нови Сад, 1999.

- ДИПЛОМА са златном медаљом
  ЗА СЕТ КАТАЛОГА “СИНТЕЛОН”
  на 9. Међународном сајму графичке
  индустрије, биро - опреме и дизајна “ГРАФБИРО”
  Нови Сад 2001.

- “НАГРАДА ДОБАР ДИЗАЈН”
  Привредне коморе Војводине
  за изложбу еколошких плаката на
  Новосадском сајму “ЕКО-СВЕТ”
  Нови Сад 2004.

- “НАГРАДА ДОБАР ДИЗАЈН”
  Привредне коморе Војводине на 
  Пољопривредном сајму, за дизајн амбалаже
  шунка у конзерви “Неопланта”,
  Нови Сад 2005.

- “ВЕЛИКА НАГРАДА ДОБАРДИЗАЈН”
  Привредне коморе Војводине за
  визуелни идентитет штанда Градске управе за
  заштиту животне средине
  Нови Сад, 2007.

- “ВЕЛИКА НАГРАДА ДОБАР ДИЗАЈН”
  Привредне коморе Војводине за
  дизајн сета амбалаже “Паштета Неопланта”
  Нови Сад 2008.

Награде на конкурсима
- I  Награда за заштитни знак
  “ИНДУСТРИЈЕ ПИВА ЗРЕЊАНИН”
  Зрењанин, 1977.

- I  Награда за заштитни знак
  “БАНАТСКЕ БАНКЕ”
  Зрењанин, 1977.

- I  Награда за плакат
  “ШТАФЕТА МЛАДОСТИ”
  Нови Сад, 1979.

- II  Награда за плакат
  “СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ”
  Београд, 1980.

- I  Награда за амблем
  “ОМЛАДИНСКЕ РАДНЕ АКЦИЈЕ ОРА”
  Нови Сад, 1983.

- Откупна Награда за знак
  “НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА”
  Бајина Башта, 1983.

- I  Награда за знак
  “ТЕКСТИНД”
  Зрењанин, 1986.

- II  Награда за знак
  “НАРОДНИ ФОНД ЗА ПРИВРЕДНИ
  ПРЕПОРОД СРБИЈЕ”
  Београд, 1990.

- I  Награда за знак
  “Југословенско тржиште капитала”
  (БЕОГРАДСКА БЕРЗА)
  Београд, 1990.

- I  Награда за знак на Југословенском конкурсу
  “СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ”
  Београд, 1991.

- I  Награда за
  ГРБ ГРАДА УЖИЦА
  Ужице, 1991.

- I  Награда за знак
  “САРТИД”
  Смедерево, 1992.

- I  Награда за плакат
  ЕКОЛОГИЈА - (ЗАШТИТА ВОДА)
  Београд, 1996.

- I  Награда за плакат
  “ПРВИ ФЕСТИВАЛ МАРКЕТИНШКИХ
  ОСТВАРЕЊА СРБИЈЕ”
  Панчево, 2010.
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На конкурсима НОВОСАДСКОГ САЈМА:
Прва награда и реализација за

2002
  - САЈАМ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА,
  - САЛОН КЊИГА, ГРАФБИРО, АРТ ЕКСПО,
  - 39. МЕЂУНАРОДНИ ЈЕСЕЊИ САЈАМ,
  - 2. AUTO SHOW,
  - ЛОРИСТ,
  - 2.међународни сајам финансија “ФИНМАР”,
  - 7.међународна изложба златарства,
    часовничарства и оптике “СЈАЈ”,

2003.
  - 12. међународни салон намештаја и опреме за
    ентеријере  “АМБИЈЕНТА”, 19. међународни сајам 
    грађевинарства,
  - 9. међународни салон књига, 8. међународна
    изложба уметности “АРТ ЕКСПО”, 1. међународни 
    сајам производа за децу “ДЕЧИЈИ СВЕТ”
  - 3. међународни сајам финансија “ФИНМАР”
  - 8. међународна изложба златарства, оптике, 
    часовничарства, моде и  поклона “СЈАЈ”

2004.
  - 10. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН КЊИГА,
  - 71. МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ,
  - 37. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМОВИ ПРИРОДА И ЧОВЕК 
    “ЛОРИСТ”

2005.
  - 11. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА

Поред горе наведених награда добио је и “ЗЛАТНУ ЗНАЧКУ” КУЛТУРНО-
ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ, Београд, 1987, као и низ других признања 
за изузетно ангажовање и добру сарадњу са друштвено политичким, 
хуманитарним и радним организацијама (Нпр. ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ, 
ГК ССОВИ НОВИ САД, САВЕЗ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
РАКА, О.М.О. ДИСТРОФИЧАРА И СРОДНИХ ОБОЛЕЊА НОВИ САД, 
САВЕЗ РАДИО АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ, ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ, 
ШТАМПАРИЈЕ “СТОЈКОВ” и ШТАМПАРИЈЕ “ЕФЕКТ” итд.
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