
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК – апсолвенти 

 

Испити из опште и специјалне патологије у мајском испитном року одржаће се у термину од 22. 
до 31. маја 2023. године према следећем распореду: 

 

Испитивач Општа патологија Специјална патологија 

проф. др Сања Алексић-Ковачевић петак 26.05. у 8:30h петак 26.05. у 8:30h 

проф. др Дарко Маринковић понедељак 22.05. у 10h понедељак 22.05. у 12h 

проф. др Владимир Кукољ понедељак 22.05. у 8:30h понедељак 22.05. у 9:30h 

проф. др Ивана Вучићевић понедељак 29.05. у 9h уторак 30.05. у 9h 

проф. др Слађан Нешић понедељак 29.05. у 9h уторак 30.05. у 9h 
 

Сви студени су у обавези да потврде испит преко ФИС-а, према упутству Студентске службе. 

  

Правила полагања испита: 

1. Извлачење испитивача обавља се електронски, према динамици коју одређује Студентска 
служба. Сви студенти чекају почетак испита у ходнику испред сале за предавања. Уколико 
студент приступи испиту и исти положи код професора који му није електронски додељен, 
испит ће бити поништен.  

2. Уколико испиту приступи велики број студената, биће извршена подела на мање групе које 
ће сукцесивно полагати испит према обавештењу које добију на дан испита. Уколико се 
студент не појави у заказаном термину сматраће се да је одустао од испита. Цео испит се 
завршава у истом дану. Број студената који слушају испит може да буде ограничен или 
распоређен, у зависности од броја заинтересованих. 

3. Практични део испита из патохистологије из опште патологије и из специјалне патологије 
полагаће се у виду практичне демонстрације, тако што студент добија три хистолошка 
препарата. Практични испит из обдукције у склопу испита из специјалне патологије полаже 
се у виду практичне демонстрације у обдукционој сали, због чега су студенти у обавези да 
на испит понесу мантил и рукавице. Овако положен практични део испита важи до краја 
текуће школске године. Макроскопски музејски препарати, као и до сада, остају саставни 
део усменог дела испита из специјалне патологије. 

4. Студенти који полажу испит морају да имају индекс. 

 

Београд, 

16.05.2023. 

 

Шеф Катедре за патологију 

Проф. др Сања Алексић-Ковачевић 

 


