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Бања Лука, 15.12.2021. године

КОНКУРС

за награду студентима I циклуса студија
Најбоље правно мишљење
Адвокатско ортачко друштво Димитријевић и партнери из Бање Луке, расписује Конкурс на
тему „Најбоље правно мишљење“ за студенте Правног факултета Универзитета у Бањој Луци
и то на једну од заданих тема:
•

Шта чини одговорност управе привредног друштва у случају наступања стечајних
разлога, и шта су посљедице непридржавања прописаних обавеза; грађанске и
потенцијалне кривичне санкције? (Тему разрадити на примјеру компаније која
није платежно способна и не успијева да редовна измирује своје обавезе
непрекидно већ дуже од три мјесеца).

•

Дискрециони управни акт – карактеристике и разлика у односу на везани управни
акт; који су разлози који могу служити као основ њиховог побијања у управном
спору? (Тему разрадити на примјеру одбијања захтјева за пријем у
држављанство).

Конкурс има за циљ да код студената права развије и подстакне правно писање и правничко
размишљање које ће им бити неопходно у предстојећој каријери.
На конкурс се могу пријавити студенти треће и четврте године I циклуса студија.
Избор радова и награђивање ће се вршити тако што ће се изабрати три најбоља рада (прво,
друго и треће мјесто):
•

За прво мјесто, новчана награда износи 300 КМ,

•

За друго мјесто, новчана награда износи 200 КМ,

•

За треће мјесто, новчана награда износи 100 КМ.

Пријаве на конкурс се достављају путем мејл адресе: office@dimitrijevicpartners.com са
назнаком „Пријава на конкурс на тему ‘Најбоље правно мишљење'“. Рокови су како слиједи:
1. Заинтересовани студенти треба да до 15. јануара 2022. године доставе допис путем
мејла, којим исказују заинтересованост да учествују у конкурсу. На основу ове изјаве
о заинтересованости, Димитријевић и партнери сврстаће све учеснике у двије
тематске групе, и сваком учеснику из сваке од ових група омогућити да контактира
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адвокатско друштво ради консултација и достављања упутства за израду правног
мишљења, као и евентуално потребне литературе. У сваком случају, заинтересовани
кандидати ће од 15. јануара до закључења конкурса бити у прилици да са адвокатским
друштвом буду у редовном контакту ради пружања равноправне подршке у раду.
Овиме се ниједном кандидату неће дати било каква предност, већ искључиво
могућност да се детаљније упозна са начином рада и очекивањима у погледу
конкурса.
Овај корак није елиминаторног карактера. И студенти који нису исказали
заинтересованост до наведеног рока, имају право да учествују у конкурсу до његовог
истека.
2. Студенти који су исказали заинтересованост, али и сваки други студент који након 15.
јануара пожели да узме учешће у конкурсу, треба да доставе израђено правно
мишљење, у мајкрософт ворд формату, на напред наведену адресу електронске
поште.
Рок за доставу рада је 15. март 2022. године.
Уз изјаву о заинтересованости или уз израђено правно мишљење, кандидати су поред рада
на одабрану тему дужни доставити и скенирану копију индекса са страницама из којих је
видљиво да су студенти треће или четврте године I циклуса студија у академској 2021/22.
Кандидати се могу упознати са очекиваном формом и методологијом израде правног
мишљења на одабрану тему на интернет презентацији адвокатског ортачког друштва
Димитријевић и партнери – www.dimitrijevicpartners.com, као и кроз директан контакт са
адвокатским друштвом након исказање заинтересованости за учешће, почев од 15. јануара
2022. године.
Конкурс ће бити објављен на интернет страницама Правног факултета у Бањој Луци –
www.pf.unibl.org, као и адвокатског ортачког друштва Димитријевић и партнери –
www.dimitrijevicpartners.com. Радови треба да буду написани на једном од службених језика у
Републици Српској. Један аутор може поднијети само један самосталан рад. Конкурс ће се
сматрати успјешним ако се пријаве најмање два рада, који испуњавају прописане услове
конкурса, a за сваку од наведених тема.
Критеријум за избор најбољег рада биће базирани на неколико мјерила (између осталог стил
писања, методологија излагања, вјештина у обради правних института, квалитет закључка).
Треба имати у виду да сâм закључак није пресудан критеријум и чини само један од мјерила
квалитета рада.
Достављени радови се не враћају.
УЖИВАЈМО У ПРАВНОЈ ИНСПИРАЦИЈИ ЗАЈЕДНО – И У 2022. ГОДИНИ!
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