
 

 

 

Институт за иителектуалну својину Босне и Херцеговине, у сaрадњи сa пројектом „ЕУ 

Подршка правима интелектуалнe својине“ позива студенте и ученике средњих школа, као и све 

друге грађанке и грађане, држављане БиХ, да се пријаве на 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за визуелни и/или текстуални приказ теме „Жена и интелектуална својина: Унапређење 

иновација и креативности“ 

Свјетски дан интелектуалне својине обиљежава се 26. априла сваке године са циљем подизања 

свијести о улози коју права интелектуалне својине имају у подстицању иновација и 

креативности. Ове године нагласак је на женама у контексту унапређења иновација и 

креативности.  

Женска иновативност и сналажљивост обликовали су наш свијет генерацијама. Широм свијета, 

жене унапређују науку, стварају нове умјетничке трендове, отварају послове и мијењају свијет. 

Узбудљив тренд се уочава у Босни и Херцеговини у предузетничком стартап екосистему гдје је 

улога жена порасла у посљедњих неколико година. Жене су сада на кључним позицијама у 

екосистему. 

Свјетски дан интелектуалне својине 2023. прилика је за славље свих талентованих жена широм 

свијета - жена проналазача, креатора и предузетница које желе сазнати како права 

интелектуалне својине могу подржати њихове пословне циљеве. 

У циљу обиљежавања Свјетског дана интелектуалне својине у БиХ, позивамо вас да 

учествујете у јавном конкурсу. Радови треба да на креативан и иновативан начин илуструју 

тему „Жена и интелектуална својина: Унапређење иновација и креативности.“ 

Радови се требају доставити искључиво у дигиталном формату без обзира на медиј и технике 

кориштене током продукције рада. Само радови у дигиталном формату, било да је ријеч о 

цртежу, слици, графици, колажу, скулптури, фотографији, инсталацији, видеу, текстуалној 

причи, дигиталној умјетности или графичком дизајну, биће узети у разматрање. 

Радови се, уз попуњен пријавни образац, који је саставни дио овог позива, шаљу електронским 

путем у периоду од 2. 3. до 12. 4. 2023. на сљедећу имејл адресу: ipday2023@ipr.gov.ba 

Критеријуми рада:  

- аутори требају имати сва права над радом, и у случају да користе садржај треће стране 

требају имати њихово одобрење;  

- визуелни радови не смију имати водени жиг или сличне ознаке. 

 

 



 

Заинтересовани учесници на конкурс достављају рад у дигиталној форми који задовољава 

сљедеће техничке услове:  

 

Визуелни рад:  

 

- резолуција 300 дпи, величина дуже странице највише 20 цм, формат ЈПЕГ, квалитет 10, 

максимална величина слике 2 МБ. Фајл именовати: Презиме_Име или 

Презиме_Име_назив_рада.  

Писани текст: 

- до двије картице текста (под картицом текста се подразумијева 1.800 знакова са 

размацима), фонт Тајмс њу роман, проред 1.5, фонт 12. 

Видео: 

- МП4 формат, дужине од 30 до 90 секунди; 

- Уз видео доставити и транскрипт видеа.  

Сваки учесник може као појединац послати један рад и може конкурисати са још једним радом 

као дио групе аутора. Када конкурише група аутора, један коаутор подноси пријавни образац и 

он у даљој комуникацији заступа групу аутора. На конкурс се могу пријавити само оригинални 

радови који раније нису јавно публиковани.  

На конкурс се могу пријавити сви грађани БиХ, који су на датум затварања овог позива 

(12.4.2023.) старости између 18 и 35 година.  

Напомена: Упосленици Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, као и 

чланови њихових ужих породица, односно лица која су повезана са организацијом конкурса 

немају право учествовања.  

Одлучујући фактор у одабиру радова биће успјешно артикулисање тематике и визуелног 

садржаја, иновативност и умјетнички квалитет радова. 

Жири ће бити састављен од 3 упосленика Института за интелектуалну својину Босне и 

Херцеговине. 

Жири ће додијелити три прве награде (три таблета). Награде ће бити уручене на догађају 

обиљежавања Свјетског дана интелектуалне својине 26.4.2023. у Мостару.  

Одлука о награђеним радовима биће објављена најкасније до 22.4.2023. године на веб страници 

Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине www.ipr.gov.ba   
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