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СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
Директору школе 
 
ПРЕДМЕТ: Јавни позив за учешће у квиз такмичењу 

"Колико се познајемо" – једанаести циклус 
 
У оквиру пројекта Покрајинске Владе "Афирмација мултикултурализма и толеранције у 

Војводини" отпочела је реализација једанаестог циклуса квиза из историје националних заједница 
Војводине "Колико се познајемо", који организује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице. 

Такмичења ће бити реализована у форми регионалних квалификационих такмичења и финалног 
такмичења у Новом Саду, на којима ће учествовати екипе школа са територије Војводине, састављене 
од три активна такмичара и једног резервног такмичара. 

Обавештавамо Вас да је у току пријављивање такмичарских екипа и планирање распореда 
такмичења једанаестог циклуса квиза "Колико се познајемо" и позивамо Вас да у такмичење 
укључите ученике своје школе.  

Будући да је снимање квиз такмичења планирано за другу половину априла месеца 2017. године, 
молимо Вас да евентуално учешће екипе своје школе потврдите најкасније до 10. фебруара 2017. 
године. 

По потврди учешћа (образац пријаве у прилогу), Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице ће у најкраћем року школи 
доставити потребни материјал (штампану верзију публикације „Колико се познајемо“) за припрему 
такмичара као и пропозиције и правила такмичарских игара. По закључивању листе учесника квиза, 
исту није могуће изменити, те је потврда учешћа у том смислу обавезујућа. 

Напомињемо да ће се због ограниченог броја екипа-учесника у једанаестом циклусу приоритет 
учешћа у такмичењима утврдити по редоследу пријављивања тј. потврде учешћа екипа на 
такмичењима. 

Молимо Вас да нам потврду учешћа доставите електронском поштом или факсом на број 021 
456-217 као и поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад; са назнаком: 
За квиз "Колико се познајемо". 
 
За сва питања можете нам се обратити на телефон 021 487 4604. 
 
С поштовањем, 
  

 Покрајински секретар 
 

  Nyilas Mihály s.k., 
  (Михаљ Њилаш с.р.) 

 


