
На захтев студената Наставно-научно веће Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду 05.09.2022. године донело је одлуку о додатном испитном року Октобар 2, чиме је 

промењена претходна одлука о трајању испитног рока Октобар 1 у школској 2021/2022. години.  

Наведени испитни рокови важе и за апсолвенте. 

Октобар 1 

Са уплатама треба почети што пре (већ од 05.09.2022. године), по могућности за оба предвиђена 

испитна рока. Сав новац који се не искористи за пријављивање испита у овим испитним 

роковима моћи ће да се користи и у следећој школској години. Због датума предвиђених за 

пријављивање испита новац за Октобар 1 треба уплатити најкасније у среду, 07.09.2022. 

године, јер уплате од четвртка и касније на налозима студената неће бити евидентиране пре 

понедељка, 12.09.2022. године када је предвиђена накнадна пријава испита и виша цена 

пријављивања (700 уместо 200 и 1500 уместо 1000 динара); 

09.-11.09. – (петак-недеља) пријављивање испита преко ФИС-а; 

12.09. – (понедељак) накнадно пријављивање и распоређивање. Након распоређивања 

потврђивање изласка на испит ће бити могуће само тог дана до поноћи. Распоређивање ће бити 

обављено око 13,30 часова; 

Од 13. – 21.09. – испитни рок. 

Пре пријављивања испита за Октобар 1 испитни рок студенти ће морати да попуне студентску 

анкету која се односи на евалуацију наставе у пролећном семестру школске 2021/2022. године. 

Попуњавање анкете ће бити омогућено од 06.09.2022. године како би студенти имали више 

времена за пријаву испита. 

 

Октобар 2 

Новац за пријављивање испита за Октобар 2 испитни рок треба уплатити најкасније до 

20.09.2022. године. 

21. и 22.09. – (среда и четвртак) пријављивање; 

23.09. – (петак) накнадно пријављивање и распоређивање; 

24.и 25.09. – (субота и недеља) потврђивање изласка на испит; 

26. – 30.09. – испитни рок. 

 

Апсолвенти који не пријављују испите преко ФИС-а (студенти који студирају по прописима од 

пре 2005. године) испитне пријаве за Октобар 1 ће моћи да предају само од 07. – 09.09.2022. 

године (среда – петак).  

Ови студенти испитне пријаве за Октобар 2 испитни рок ће моћи да предају 21. и 22.09.2022. 

године.   


