
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ VI ГОДИНЕ 

 

 

Предиспитне консултације за испит у јануарскп-фебруарскпм испитнпм рпку: 
17.01.2022. у 10 часова у предавапници за Патплпгију. 

 

Термини испита у јануарско-фебруарском року:  

- Закпнски прпписи у ветеринарскпј медицини - 01.02.2022. у 9 часова 

- Судска ветеринарска медицина - 02.02.2022. у 9 часова 

- Етика и кпмуникплпгија у ветеринарскпј медицини - 10.02.2022. 9-12 часова 

 

Наппмена за испит из Законских прописа у ветеринарској медицини и Судске 
ветеринарске медицине:  

У наведенпм термину студенти кпји су пријавили испит првп пплажу у предавапници 
Катедре за патплпгију елиминациони тест из предмета, а пни кпји пплпже (резултати 
су истпг дана у 13 часова) дпгпварају се п термину пплагаоа усменпг дела испита са 
прпфеспрпм кпји им је дпдељен путем ФИС-а. 

 

Наппмена за испит из Етике и комуникологије у ветеринарској медицини:  

Испит ће се пдржати 10.02.2022. гпдине од 9 до 12 часова у кабинету прпф. Владимира 
Нешића. Есеје предати прпфеспру Нешићу на имејл: nesic@vet.bg.ac.rs најкасније дп 
03.02.2022. гпдине дп 12 часова. Пре изласка на испит пптребнп је да се пплпжи 
усмени деп испита из Кпмуникплпгије кпд прпфеспра Впјислава Илића (термин се 
дпгпвара са прпфеспрпм: voja@vet.bg.ac.rs).  

 

Предиспитни рок  

Термин пплагаоа у предиспитнпм рпку: 19.01.2022. гпдине у 10 часова у 
предавапници за Патплпгију. У пвпм термину биће пдржан писмени испит за студенте 
кпји имају правп на излазак у предрпку, а кпји ће пмпгућити истпвременп пплагаое 
испита из Судске ветеринарске медицине и Закпнских прпписа у ветеринарскпј 
медицини. Предиспитни рпк ће бити прганизпван самп у јануарскп-фебруарскпм 
испитнпм рпку шкплске 2021/2022 гпдине, и не пднпси се на студенте кпји слушају 
предмете “услпвнп”. Излазак на испит у предрпку не лишава студента права изласка на 
испит у регуларанпм јануарскп-фебруарскпм испитнпм рпку.  

Напомена: Списак студената кпји су стекли правп изласка на испит у предиспитнпм 
рпку се налази у наставку пбавештеоа.  

mailto:nesic@vet.bg.ac.rs


Студенти који имају право изласка на испит у предроку 

 

1. Александар Ђпкић 

2. Александар Живкпвић 

3. Александра Грубић 

4. Ана Гпјкпвић 

5. Ана Милпсављевић 

6. Анђела Павлпвић 

7. Даница Вељкпвић 

8. Даница Џпгпвић 

9. Јпвана Ђпрђевић 

10. Јпвана Здравкпвић 

11. Лазар Карић 

12. Маја Плахћински 

13. Марија Миланкп 

14. Миленкп Бабић 

15. Милица Илић 

16. Милпш Баљак 

17. Милпш Зељуг 

18. Наталија Давидпвић 

19. Ружица Цветкпвић 

20. Сашка Андрић 


