
Поштоване колегинице и колеге, 

Правни факултет Универзитета у Нишу и Студентска асоцијација „МААТ“, Вас са 

поносом обавештавају да данас почиње такмичење у писању есеја за школску 

2020/2021 годину! 

Студентска Асоцијација МААТ и Правни факултет Универзитета у Нишу у светлу нове 

реалности организацију такмичење у писању есеја, а услед немогућности да се због 

новонастале ситуације организује такмичењe у беседништву. Свесни чињенице да су 

студенти увек били покретач друштва и носиоци критичке мисли Студентска 

Асоцијација МААТ и Правни факултет у Нишу, одлучили су да омогуће студентима да 

своје ставове овог пута искажу писаним путем.  

Реч, била она писана или изговорена увек има тежину, а када њу исказује будућност 

једне земље и њен највећи капитал - студенти, млади људи, та реч, представља велико 

бреме и још већи завет за све будуће генерације! 

У наставку текста, налазе се правила и пропозиције такмичења. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У ПИСАЊУ ЕСЕЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ И СТУДЕНТСКЕ 

АСОЦИЈАЦИЈЕ „МААТ“ 

 

1. Критеријуми учешћа 

Да је учесник, cтудент основних или мастер студија Правног факултета Универзитета у 

Нишу; 

-Поштовање временских рокова; 

-Поштовање техничких захтева; 

2. Теме: 

Теме на које ће студенти писати радове: 

1.Јер, част је част, а власт је власт! 

2.Принудна вакцинација – Витални државни интерес или кршење људских права? 

3.Корупција као антипод уређеном систему 

 



3. Жири: 

Стручни жири који ће оцењивати радове сачињаваће еминентни стручњаци из својих 

области - професори Правног факултета у Нишу. Чланови жирија су доц. др Анђелија 

Тасић, проф. др Маја Настић и проф. др Горан Обрадовић, декан Правног факултета у 

Нишу, уједно и председник жирија. 

4. Технички критеријуми: 

Есеј треба да буде написан на српском језику и да садржи између три до пет страна 

текста куцаног у word-u. Фонт који се користи је Times new roman, уз проред од 1.5. 

Маргине треба да буду постављене на 2.0. Није потребно наводити коришћену 

литературу, иако ће се позивање на научне изворе и судску праксу посебно ценити, 

важно је да аутори у својим есејима изразе своје мишљење и кроз критички осврт на 

тему коју су изабрали искажу аргументе за ставове које заступају. 

Такође, потребно је да учесници приликом слања свог есеја, наведу и своје податке, 

како би били контактирани, у случају да освоје неку од награда. 

5. Награде: 

За учеснике који освоје прва три места предвиђене су новчане награде. 

3. место – 5000 динара 

2. место – 7000 динара 

1. место – 10000 динара 

За победнике такмичења, Правни факултета у Нишу и Студентска асоцијација 

„МААТ“, организоваће пригодан пријем након завршетка такмичења. 

6. Рокови и достављање: 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЈЕ 05.05.2021. ГОДИНЕ. Учесници своје радове 

достављају на mail адресу – eseji2021@prafak.ni.ac.rs . Након селекције свих пристиглих 

есеја, исти ће бити прослеђени члановима жирија у анонимној форми – чланови жирија 



дакле, неће знати ко су аутори есеја, те ће на овај начин бити обезбеђена потпуна 

независност и транспарентност поступка оцењивања. Преко адресе електронске поште - 

eseji2021@prafak.ni.ac.rs, учесници могу да поставе сва питања. 

Очекујемо Ваше радове! 

Срећно свим учесницима! 

 


