
АКТИВНОСТИ на 10. Међународном сајму образовања „Путокази“ 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице вас 

позива да посетите 10. Међународни сајам образовања „Путокази” и 

присуствујете активностима секретаријата на овом сајму.  

 

Догађања: 

Петак, 28.02.2014. године, 14,30‒16,30 часова 

Представљање средњих школа у којима се реализује настава на језицима 

националних заједница – бина у самој сали Мастер центра. 

 

Субота, 01.03.2014. године, 11,00‒13,00 часова 

Представљање установа / школа, које су добиле признање „Др Ђорђе 

Натошевић” у претходне три године – бина у самој сали Мастер центра. 

 

Субота, 01.03.2014. године, 13,00‒15,00 часова 

Представљање пројекта „Фестивал памети” – бина у самој сали Мастер центра. 

 

Недеља, 02.03.2014. године, 11,00‒12,00 часова 

Представљање Гимназије „Лаза Костић” Нови Сад – бина у самој сали Мастер 

центра. 

 

Недеља, 02.03.2014. године, 12,00‒15,00 часова 

Представљање ученичких домова с територије АП Војводине – бина у самој 

сали Мастер центра. 

 

 

 

 



 

Округли сто – конференција за новинаре 

Понедељак, 03.03.2014. године, 11,00‒12,30 часова 

Презентовање сарадње Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице са Фондом „Европски послови” Аутономне Покрајине 

Војводине (потписивање Протокола о сарадњи). 

Присутнима ће се обратити мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине, 

покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, као и 

представници Фонда „Европски послови” Аутономне Покрајине Војводине који 

ће говорити о значају потписивања протокола о сарадњи с Покрајинским 

секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице.  

Такође, Фонд ће представити шансе Војводине у предстојећем буџетском 

периоду 2014‒2020. и у складу с протоколом, приказати и његове предности. – 

Сала за конференције на првом спрату Мастер центра. 

 

Понедељак, 03.03.2014. године, 12,30‒14,00 часова 

Представљање пројекта Мatch do ‒ носилац пројекта је Отворени универзитет 

из Суботице, који у сарадњи с Националном службом за запошљавање и 

Покрајинским секретеријатом за образовање, управу и националне заједнице, 

као партнерима, има циљ да се оснажи партнерство између заинтересованих 

страна у прекограничном региону у области конкурентности и запошљивости. – 

Сала за конференције на првом спрату Мастер центра. 

 

Понедељак, 03.03.2014. године, 11,00‒13,00 часова 

Представљање установа / школа укључених у пројекат Билингвална настава – 

бина у самој сали Мастер центра.      

 

 


