
 

Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић”,  

Средња техничка школа „Шинковић Јожеф”  и   

Пољопривредна школа са домом ученика 

Бачка Топола 

9. 12. 2021. 

 

II  Литерарни конкурс на тему 

„СВЕТИ САВА – НАШЕ НАДАХНУЋЕ” 

 

 

Другу годину за редом уз подршку и одобрење директора школа, расписује се 

Литерарни конкурс „СВЕТИ САВА – НАШЕ НАДАХНУЋЕ”. Конкурс је расписан за 

ученике бачкотополских средњих школа. 

Молимо вас да у својим радовима промислите на следеће теме: 

1. Шта је нама данас Свети Сава 

2. Дело Светог Саве ме је инспирисало да... 

3. Свети Сава у 21. веку 

Од понуђених одаберите једну тему на коју ћете написати литерарни рад. 

 

   Услови конкурса: 

1. На конкурсу могу да учествују сви ученици средњих школа на територији 

општине Бачка Топола на свом матерњем језику. 

2. Радови морају бити самостална остварења ученика и представљати прозно дело 

(есеј или кратка прича) које одговара на постављену тему 

3. У потпису рада треба да стоје следећи подаци: 

а) име и презиме ученика, разред 

б) име школе 

в) мејл адреса ученика 

г) име професора, број телефона 

       4. Ворд документ насловите ime_prezime_naslov_rada 

  



НАПОМЕНА: 

Све литерарне радове слати у WORD документу у електронској форми (српски 

језик – ћирилица, фонт Times New Roman, величина слова 12, поравнање са обе стране, 

1.5 проред између редова опсег рада једна куцана страна; мађарски језик – фонтом 

Times New Roman, величина слова 12, поравнање са обе стране, 1.5 проред између 

редова, опсег рада једна куцана страна) на имејл:  dunja.pesut@gmail.com , најкасније до 

10. јануара 2022. год.  

Радове без потпуних података и који се не уклапају у задате стандарде жири 

неће узимати у разматрање. 

Додатне информације можете добити на адреси dunja.pesut@gmail.com. 

 

Чланови жирија у овој категорији на српском наставном језику су:  

Дејана Драгић, ма филолог србиста 

Ана Буквић, дипл. филолог србиста 

Ивана Јањић, дипл. филолог србиста 

 

Чланови жирија у овој категорији на мађарском наставном језику су: 

Јудит Жига Давидхази, проф. мађарског језика и књижевности 

Агота Мајлат, проф. мађарског језика и књижевности 

Ливиа Бенда Терек, ма проф. мађарског језика и књижевности 

               

 

 Обавештење о резултатима Конкурса биће објављено 21. јануара 2022. 

год. на сајтовима и друштвеним мрежама све три средње школе. Најуспешнији радови 

биће награђени на дан Светога Саве. О детаљима ће бити обавештени њихови 

професори. 
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