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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У  БАЊОЈ ЛУЦИ

ФОНДАЦИЈА
ФРИДРИХ

ЕБЕРТ

ДЕБАТНО ВИДЕО ТАКМИЧЕЊЕ
“Одржива будућност: стварност или пусте жеље”

ТОК ТАКМИЧЕЊА: Сваки учесник такмичења треба да нађе свог “противника” у дебати, да изаберу једну 
од понуђених теза на коју ће сукобити аргументе, да сниме видео и пошаљу га организатору. 

Један учесник снима афирмативни говор на изабрану тезу, поштујући сва правила афирмативног говора, 
а други учесник снима негацијски говор на исту тезу, поштујући сва правила негацијског говора. Оба 
снимка се учитавају на youtube (учесници могу подесити приватност видеа на unlisted или на public, али 
не на private). 

У наслов видеа се уноси теза, име и презиме учесника и назначава се да ли је у питању афирмација 
или негација (нпр. Компанија 21. вијека треба да води рачуна о заштити ширих друштвених интереса, 
Марко Марковић, афирмација). У опису видеа се наводи сљедеће: Дебатно видео такмичење “Одржива 
будућност: стварност или пусте жеље?” у организацији Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и 
Дебатног клуба „Алкибијад“ уз подршку Фондације Фридрих Еберт. 

ПРИЈАВЕ се врше путем овог линкa. Оба учесника се пријављују једном пријавом, у коју се уносе њихови 
основни подаци и линкови за оба видео снимка. Право учешћа имају студенти основних и мастер студија. 
Уколико имате техничких проблема или недоумица у вези са пријавом, можете нам се обратити путем 
електронске поште: dk.alkibijad@pf.unibl.org. Организатор такмичења задржава право да пристигле 
снимке јавно објави на свом сајту или друштвеним мрежама. 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВЕ: 28.11.2020. године. 

СУЂЕЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЈЕДНИКА: По истеку рока за пријаве, трочлано судско вијеће ће у року од 
7 до 10 дана прегледати све пристигле снимке и оцијенити сваки од говора. Три говора са највећим бројем 
бодова добијају новчане награде. У року од 7 дана од објаве резултата, побједници ће бити позвани на 
додјелу награда и плакета на Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. Свим учесницима ће бити 
обезбијеђени цертификати о учешћу који се се моћи подићи на Правном факултету, а електронска верзија 
ће бити прослијеђена учесницима на имејл који наведу у пријави. 

ТЕЗЕ:

1. Климатске промјене доприносе све већој глобалној неједнакости.

2. Босна и Херцеговина може подићи удио енергије из обновљивих извора у укупној потрошњи енергије 
на 80% до 2030. године.

3. Компанија 21. вијека треба да води рачуна о ширим друштвеним интересима, укључујући и бригу о 
здравој животној средини и одрживом развоју. 

4. Босна и Херцеговина може повећати стопу рециклирања комуналног отпада на 60% масе до 2030. 
године.1 

1 Наведени циљ је постављен Директивом (ЕУ) 2018/851 Европског парламента и Вијећа од 30. Маја 2018. године којом 
је измијењена Директива 2008/98/ЕЦ о отпаду

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecm-lhq8hoBVhoAnWeu8BgwM_58jtVRrx_-3agAQqKcvbzUg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
mailto:dk.alkibijad@pf.unibl.org
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5. Градови и општине у Босни и Херцеговини треба да обезбиједе да најмање 50% њихове површине 
буде зелена површина. 

* тезе се постављају у афирмативном облику. За негацијско постављање тезе потребно је убацити 
рјечицу НЕ ( нпр. Климатске промјене НЕ доприносе све већој глобалној неједнакости)

ПРАВИЛА:
 9Видео може бити сниман код куће или у некој другој просторији. Изузетно, може бити сниман у 
другом окружењу које одговара изабраној  тези.

 9Видео мора бити сниман из једног угла, без помјерања камере

 9Видео не смије бити исијецан или монтиран. 

 9 Говорник мора бити у кадру све вријеме

 9 Говорник не смије да користи било какве покретне анимације, видео или звук приликом говора

 9Осим подсјећања на кључне црте свог говора, учесници НЕ СМИЈУ читати, нити добијати помоћ са 
стране

 9 Говор траје 4 минуте (дозвољено је одступање од -/+ 15 секунди) 

СТРУКТУРА ГОВОРА:

Афирмација:

1. Дефинисање тезе - у једној или двије реченице објаснити важност тезе (нпр. зашто је битно да се о 
њој сада говори).  Уколико у самој тези постоје одређени појмови за које говорник сматра да треба 
да буду појашњени, то може урадити.

2. Одређивање критеријума и повезивање са тезом - критеријум представља врховну вриједност за 
коју се говорник залаже (нпр. сигурно друштво). Након што каже критеријум, говорник мора да га 
повеже са тезом и каже како је он повезан са том тезом и зашто се он баш за њега залаже, а не за 
неки други. (~30с)

3. Аргументација - препоручљиво је да говорник има минимално два аргумента која потврђују његову 
тезу. Аргументи се састоје из ТОП-а (Тврдње, Образложења и Поткрепе). Уколико  не постоји један од 
три елемента, аргумент не постоји. Примјер аргумента: Боље образовање води до снажније државе. 
У образложењу се у неколико реченица појашњава смисао тврдње. Поткрепа представља релевантан 
доказ који потврђује тврдњу (истраживање, цитат релевантне особе, чланак са интернета..)    (~3мин)

4. Закључак - у закључку говорник износи најважније дијелове свог говора и поентира, доказујући 
зашто је његово тумачење тезе најбоље. (~30с)

Негација:

1. Дефинисање тезе - Уколико је противник дефинисао одређене појмове, говорник се са тим може 
сложити или уколико сматра да појмови нису добро дефинисани може понудити своју дефиницију. 
Ако противник није изнио дефинисање појмова, говорник није обавезан да их дефинише, али уколико 
сматра да је то потребно, може то урадити. 

*у негацији говорник не мора говорити о важности теме, јер је то већ урадио његов противник, па се 
претпоставља да је тема подједнако важна за оба учесника.

2. Одређивање критеријума и повезивање са тезом - критеријум представља врховну вриједност за 
коју се говорник залаже (нпр. сигурно друштво). Након што каже свој критеријум, говорник мора да 
га повеже са критеријумом свог противника и покаже зашто је он бољи (нпр. обухвата ширу групу 
људи, реалније је да се оствари…)  (~30с)
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3. Побијање - у овом дијелу говорник мора да се осврне на говор противника и „нападне“ његове 
кључне аргументе. Његов циљ треба да буде да обори што више тврдњи свог противника, тако што: 
1) доказује невалидност противникових аргумената и података 2) наводи податке и чињенице који 
подривају аргументацијску линију противника.  (~1 мин)

4.  Аргументација - препоручљиво је да говорник има минимално два аргумента која потврђују његову 
тезу. Аргументи се састоје из ТОП-а (Тврдње, Образложења и Поткрепе). Уколико  не постоји један од 
три елемента, аргумент не постоји. Примјер аргумента: Боље образовање води до снажније државе. 
У образложењу се у неколико реченица појашњава смисао тврдње. Поткрепа представља релевантан 
доказ који потврђује тврдњу (истраживање, цитат релевантне особе, чланак са интернета.)  (~2 мин)

5. Закључак - у закључку говорник износи најважније дијелове сукоба са противником као и свог говора. 
Поентира тако што доказује зашто је његово тумачење тезе боље од тумачења које је изнио његов 
противник. (~30с)

* вријеме стављено у заграде је само оријентационо и учесници не морају то да прате. Важно је да 
говорник каже све елементе, а у ком времену је небитно. 

НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА:

 9Судско вијеће се састоји из три члана.

 9Судије примарно оцјењују да ли постоји кршење правила. Ако постоји кршење, судије одлучују 
колико бодова ће се одузети учеснику.

 9Потом се оцјењује структура говора. Уколико недостаје неки од елемената, то ће битно утицати на 
бодове.

 9Приликом оцјењивања, узима се у обзир квалитет аргументације, квалитет и квантитет пружених 
података и њихову вјеродостојност. 

 9На оцјену утиче држање говорника, начин изражавања и његова убједљивост.

 9 Говори се оцјењују посебно!

КЉУЧНИ КРИТЕРИЈУМИ који се оцјењују (сваки се оцјењује оцјеном од 1 до 5) су:
 

1.  Критеријум (образложење и повезаност са тезом)

2.  Аргументација (тврдња, образложења, поткрепа / доказивање / побијање)

3.  Презентација (реторика, организација)

4.  Структура говора

НАГРАДЕ

ПРВО МЈЕСТО 400 КМ

ДРУГО МЈЕСТО 200 КМ

ТРЕЋЕ МЈЕСТО 100 КМ

@Debatni.klub.Alkibijad @debatni_klub_alkibijad

 www.pf.unibl.org/debatni-klub

FB event: https://www.facebook.com/events/449625052674054

https://www.facebook.com/Debatni.klub.Alkibijad
https://www.instagram.com/debatni_klub_alkibijad/
https://www.facebook.com/events/449625052674054

