
У П И С   -   Ј У Л    2016 

(ЛЕТЊИ ПОПУСТ ДО 85%) 

 

Од 17.06.2016. почиње упис за курсеве за одрасле за ЈУЛ 2016. године, за: 

              

ЕНГЛЕСКИ, НЕМАЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ШПАНСКИ и ИТАЛИЈАНСКИ 

 

Планирани почетак наставе је 11.07 - 23.07.2016. 

 

 
1) ИНТЕНЗИВНИ ЈЕДНОМЕСЕЧНИ  
(32 школска часа; 2x180 или 3x120 мин/недељно, 4 недеље) 

• нивои (енглески, немачки и француски): А1.1, А1.2, А2+ (конверзацијски, након А2 нивоа) 

• нивои (шпански и италијански): А1.1, А1.2 

 

2) ПОЛУИНТЕНЗИВНИ ДВОМЕСЕЧНИ  
(40 школских часова; 2x120 мин/недељно, 8 недеља) 

• нивои (енглески): А2.1, А2.2, В1.1, В1.2, В2.1, В2.2 

• нивои (нем/фра/шпа/ита): А2.1, А2.2, В1.1, В1.2, В1+ (конверзацијски, након В1 нивоа) 

 

3) РЕДОВНИ ТРОМЕСЕЧНИ  
(48 школских часова; 2x120 мин/недељно, 9 недеља; или 2x90 мин/недељно, 12 недеља) 

• нивои (енглески): С1.1, С1.2, С2.1, С2.2 

• нивои (нем/фра/шпа/ита): В2.1, В2.2, С1.1, С1.2 

 
 

датум уплате 1-месечни (1 рата) 2-месечни (2 рате) 3-месечни (3 рате) 

од 17.06 - 26.06. 3.500 + н. мат.  
(пл. одједном) 

7.500 + н. мат.  
(4.000 + 3.500) 

10.500 + н. мат. 
(3.500 + 3.500 + 3.500) 

од 27.06- 05.07. 4.500 + н. мат.  
(пл. одједном) 

8.500 + н. мат.  
(4.500 + 4.000) 

11.500 + н. мат. 
(4.000 + 4.000 + 3.500) 

од 06.07. 5.500 + н. мат.  
(пл. одједном) 

9.500 + н. мат.  
(5.000 + 4.500) 

12.500 + н. мат. 
(4.500 + 4.000 + 4.000) 

* За уплату 1.рате или износа курса у целости, а на име резервације места у оквиру наведених датума, целокупне 

цене курсева су наведене у табели.  

1-месечне курсеви: износ се плаћа одједном при упису. 

2-месечни курсеви: 1. рата при упису, 2. рата за 30 дана. 

3-месечни курсеви: 1 рата при упису, 2. рата за 30 дана, 3. рата за 60 дана.  

 

Све уплате у том периоду ће се вршити у просторијама Школе радним 

даном од 16-22h, или преко рачуна Школе, а за уплатницу се можете 

обратити у Секретаријату Школе. 
 

Наставни материјал се поручује и преузима у фотокопирници: 

“IntCopy”, Теразије 35 (са преке стране улице), 011/3239-095, р.дан 08-20h, субота 10-15h 


