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Подршка пројекту 
међународно 
квиз такмичење 
„Немањићи“ од 
стране Одбора 
за дијаспору и 
Србе у региону 
Народне скупштине 
Републике Србије

Дана, 19. септембра  2019.  
године у Београду, одржан 
је састанак представника 
фондације Мир Божији и 
предсједника Одбора за 
дијаспору и Србе у региону 
Народне скупштине Републике 
Србије, господина Миодрага 
Линте. Повод састанка је био 
одржавање међународног 
квиз такмичења Немањићи  

и упознавање Одбора за дијаспору и Србе у региону са даљим 
активностима фондације Мир Божији. Том приликом предсједник Одбора 
за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Републике Србије, 
господин Миодраг Линта изразио је став подршке раду фондације као 
и овом значајном пројекту који има за циљ повезивање младих Срба 
у региону и дијаспори са матицом, као и очување српске историје. 
Господин Линта је овом приликом посебно изразио задовољство што 
ће овим пројектом свјетска јавност добити прилику да се упозна са 
богатом српском историјом и културном баштином, те је похвалио 
залагање професор Здравка Мочевића у вези са реализацијом овог 
значајног пројекта.

Фондација Мир Божији овом приликом жели да се захвали господину 
Миодрагу Линти и Одбору за дијаспору и Србе у региону Народне 
скупштине Републике Србије на исказаној подршци раду фондације и 
међународном квиз такмичењу „Немањићи“.

Фондација Мир Божији

МЕЂУНАРОДНО КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ

“НЕМАЊИЋИ”

Предсједник Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Народне скупштине 
Републике Србије Миодраг Линта и 
предсједник организационог одбора 
међународног квиз такмичења 
професор Здравко Мочевић



Предсједник организационог одбора у посјети епископу 
Стефану

Први примјерак питања и одговора за квиз такмичење „Немањићи“, уручени су викарном 
епископу Његове Светости Патријарха српског господина Иринеја, епископу Ремезијанском 
господину Стефану.

Потпредсједник Фондације „Мир Божји” проф. Здравко Мочевић у Парохијском дому Храма 
Светог Саве у Београду.

НАЈАВА КВИЗА И У ПРОГРАМУ РАДИА “СЛОВОЉУБВЕ”

Предсједник организационог одбора квиза “Немањици” гостовао је у програму радиа 
“Словољубве”. Ову прилику је проф. Здравко Мочевић искористио да још једном позове 
све српске школе, цркве, организације и удружења широм свијета да пријаве своје екипе и 
покажу своје позвање историје.

Потпредсједник Фондације „Мир Божји” проф. Здравко Мочевић у студију радија “Славољубве”.



Предсједник фондације “Мир божји” господин 
Далибор Вишић и предсједник организационог 
одбора Међународног квиза “Немањићи” 
проф Здравко Мочевић, потписали су уговор о 
сарадњи.


