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Остварени резултати у науци, умјетности и 

иноваторству 
 

Образац бр. 4: Освојена награда на такмичењу из области архитектуре и умјетности, 

представљање умјетничких дјела, награде и признања по конкурсима или изложбама 

из области архитектуре, урбанизма и дизајна 
 

За сваку освојену награду на такмичењу из области архитектуре и умјетности попуните посебан образац 
 

Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије 

Име и презиме   
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р
и
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р
и
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м
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Представљено умјетничко дјело на 

манифестацијама од међународног 

значаја (самостална изложба - до 3 

излагача, цјеловечерњи концерт -

солистички, у камерном ансамблу 

или солиста са оркестром, 

позоришна представа – ауторска или 

главна улога, филмско или 

телевизијско дјело, ауторско 

дизајнерско остварење, ауторско 

умјетничко дјело) по позиву или 

јавном конкурсу 1 

 

 

Представљено умјетничко дјело на 

манифестацијама од републичког  значаја 

(самостална изложба - до 3 излагача, 

цјеловечерњи концерт - солистички, у 

камерном ансамблу или солиста са 

оркестром, позоришна представа – 

ауторска или главна улога, филмско или 

телевизијско дјело, ауторско дизајнерско 

остварење, ауторско умјетничко дјело) по 

позиву или јавном конкурсу  

 

 

Освојена награда (I, II или III мјесто) 

на међународној умјетничкој 

манифестацији (такмичење, фестивал 

и сл.) 2 

 

Освојена награда (I, II или III мјесто) на 

умјетничкој манифестацији републичког 

значаја (такмичење, фестивал и сл.)  

 

 

Награда на међународном конкурсу из 

области архитектуре, урбанизма и 

дизајна  

 
Награда на републичком конкурсу из 

области архитектуре, урбанизма и дизајна 

 

 

Награда на међународној изложби из 

области архитектуре, урбанизма и 

дизајна са каталогом  

 

Награда на републичкој изложби из области 

архитектуре, урбанизма и дизајна са 

каталогом 

Назив такмичења/ 

представљања/ Конкурса/ 

Изложбе  

     

Организатор-и  

УРЛ линк такмичења/ 

представљања/ Конкурса/ 

Изложбе 

 

Такмичење/ Представљање/ Конкурс/ Изложба је 

одржано до дана затварања Конкурса  Мјесец и год.   

                                                 
1 Представљање умјетничког дијела на манифестацији од међународног значаја биће бодовано под 

условом да студенти доставе све доказе (секција Достављени докази) назначене под редним 

бројевима:1),2),3),5),6) и 7). 
2 Освојена награда на међународној умјетничкој манифестацији подразумјева да чланови жирија и 

учесници на такмичењеу буду из најмање 5 држава. 



 

Освојена награда/ 

мјесто  
 

Чланови 

умјетничког 

жирија 

Потребно је навести имена и презимена чланова жирија, као и републике из којих 

долазе чланови умјетничког жирија 

 

 

 

УРЛ линк објављеног Позива или Конкурса за учешће на Такмичењу/ Представљању/ Конкурсу/ Изложби: 

 

Достављени 

докази 

 
1) Штампана копија Позива или Конкурса за учешће на Такмичењу/   

Представљању/ Конкурсу/ Изложби 

 2) Подаци о члановима умјетничког жирија (из којих земаља долазе) 

 3) Подаци о учесницима такмичења (из којих земаља долазе) 

 4) Овјерену копију освјене награде са такмичења скупа  

 5) Податке о организатору-има такмичења 

  
6) Потврда организатора о учешћу на Такмичењу/ Представљању/ Конкурсу/ 

Изложби 

  
7) Штампана копија Програма/Каталог са свим подацима (мјесто одржавања, 

вријеме са назначеним именом изведене композиције/представљеног 

умјетничког дијела) 

 
 

Својеручни потпис студента:       

 

 

 

 

 
 


