
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу 
 и наципналне маоине – наципналне заједнице 
 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21  487  4604; F +381 21 456 217 
Ounz@vojvodinа.gov.rs  

 БРОЈ: 128-90-948/2014 
 

ДАТУМ: 01.10.2014. 

 

Основним и средњим школама  
с територије АП Војводине 

 
 

Предмет: Јавни позив за учешће на такмичењима 
 

У оквиру пројекта Покрајинске Владе „Афирмација мултикултурализма и 

толеранције у Војводини”, Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у сарадњи са 

Савезом за школски спорт Војводине, организује „Куп толеранције 2014”.  
 
Манифестација „Куп толеранције 2014” која ће обухватити тродневна 

спортска такмичења и пратеће културне садржаје, одржаће се од 21. до 23. 
новембра 2014. године у Зрењанину. 

 
Напомињемо да су, у поређењу с прошлом годином, у такмичењима 
промењени неки спортови. Екипе које су школе делегирале, током 

тродневних такмичења, надметаће се у следећим селекцијама: 
 

основне школе:  мешовита одбојка; 
     стони тенис; 

средње школе:  мушки баскет (три на три играча); 

   женски баскет (три на три играча); 
   мушка одбојка; 

   женска одбојка. 
 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице позива све школе с територије АП 
Војводине да пријаве учешће својих екипа и тиме дају допринос успешној 

реализацији Пројекта и ширењу међунационалне толеранције. 
 
Школе се могу пријавити за учешће у највише две спорске дисциплине. 

 
Приликом разматрања пријава за учешће на спортским такмичењима, узеће 

се у обзир следећи критеријуми: 
 

 редослед пријављивања екипа школа за учешће; 

 територијални принцип, којим ће се постићи подједнака 
заступљеност представника свих средина АП Војводине на 

такмичењима. 
 

 



Будући да је циљ пројекта „Куп толеранције” повезивање и међусобно 

упознавање младих, припадника различитих етничких заједница из АП 
Војводине, веома је важно да школе приликом састављања екипа воде 
рачуна о њеној етничкој структури, тако да она одражава етничку структуру 

школе коју представља. 
 

Коначни рок за пријављивање јесте 17. октобар 2014. године. 
 
Пријаве учешћа на такмичењима упућују се искључиво поштом на адресу: 

 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице 
Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад 

С назнаком: „За Куп толеранције 2014” 
 

За сва евентуална питања можете се обратити телефоном на број 021 487 
4604. 
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