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МЕДИЈИМА 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

             Објављен позив средњошколцима и студентима за избор најбољег 

                                             визуелног рада о теми „ЕУ помоћ БиХ“ 

 

 

Поводом обиљежавања Европске седмице младих, Дирекција за европске 
интеграције/Канцеларија Државног ИПА координатора организује избор најбољег 
визуелног рада о теми „ЕУ помоћ БиХ“.   
 

Јавни позив за достављање радова отворен је од 24.5.2021. до 13.6.2021. године, а на 
њега се могу пријавити ученици/ученице средњих школа и студенти/студентице 
високошколских установа  на територији Босне и Херцеговине.  
 

Најбоља три рада ће бити награђена вриједним наградама. Награда за прво мјесто је 
лаптоп рачунар, за друго мјесто паметни сат, а за треће мјесто бежичне слушалице. 
 

Радови требају на креативан начин приказати користи које Босна и Херцеговина и њени 
грађани имају од финансијске помоћи Европске уније, а користећи се мултимедијалним 
техникама и форматима. Радови могу бити у облику цртежа, слике, умјетничке 
фотографије, интерактивне графике, кратког или анимираног видеа и графичког дизајна. 
 

Радове је потребно  доставити имејлом на адресу: EUpomocBiH@dei.gov.ba.  

 

Сви детаљи о условима и начину пријаве на Јавни позив за достављање визуелних 
радова о теми „ЕУ помоћ БиХ“ доступни су на налозима на друштвеним мрежама 
https://www.facebook.com/DirekcijaEIBiH/photos/a.582812985180778/3755293734599338/  и веб 
страници Дирекције https://www.dei.gov.ba/bs/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-dostavljanje-vizuelnih-

radova-na-temu-eu-pomoc-bih.   

 

Избор најбољег визуелног рада о теми „ЕУ помоћ БиХ“ Дирекција организује уз подршку 
пројекта техничке помоћи ЕУ „Подршка ДИПАК-у при програмирању претприступне 
помоћи БиХ“.   
                                                                                     Дирекција за европске интеграције 
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