
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ 
КОЈИ СУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ПРВИ ПУТ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 

 
У циљу обезбеђења услова за успешно полагање диференцијалних испита за све 
васпитаче са завршеном вишом односно високом струковном школом који су школске 
2012/2013. године први пут уписали трећу годину академских студија на смеру за 
васпитаче, Учитељски факултет ће организовати консултативну наставу 09. фебруара 
2013. године  у издвојеном одељењу Факултета у Новом Пазару и 10. фебруара 2013. 
године у Београду, Љутице Богдана 46. 
 
Сходно томе, претходно обавештење о условима наставка студирања мења се у делу 
који се односи на термин за пријаву испита, тако да ће пријава испита бити 
организована од 09. до 20. фебрура 2013. године. 
 
Фебруарски испитни рок за полагање диференцијалних испита трајаће од 02. до 30 
марта. Распоред консултативне наставе и распоред полагања диференцијалних 
испита у фебруарском испитном року налази се у прилогу на истој страници сајта. 
 
Студенти ће моћи да полажу диференцијалне испите у свим редовним испитним 
роковима. 
 
Испити из треће године студија могу се полагати после положених диференцијалних 
испита. 
 
Консултативна настава за трећу годину студија биће организована од 01. октобра 2013. 
године у седишту Факултета, а полагање испита из треће године почеће у јануарско-
фебруарском року школске 2013/2014. године и одвијаће се у редовним испитним 
роковима према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета. 
 
Студенти који желе да наставе студирање под овим условима треба да уплате наредну 
рату школарине приликом пријаве испита до 20. фебруара 2013. године, а последњу 
најкасније до 30. септембра 2013. године. 
 
Студенти који не уплате наредну рату школарине до 20. фебруара 2013. године, могу 
поднети захтев за испис и повраћај школарине до 28. фебруара 2013. године. 
 
Студенти који до 30. септембра 2013. године измире школарину за трећу годину, 
обновиће упис треће године за школску 2013/2014. године без додатне уплате 
школарине за трећу годину. 
 

1. фебруар 2013. године 


