
Raspored sati za III. semestar – u zimskim semestru ak. god. 2018./2019. 

PREDMET 

1.TJEDAN 

Ponedjeljak 

1.10.2018. 

Utorak 

2.10.2018. 

Srijeda 

3.10.2018. 

Četvrtak 

4.10.2018. 

Petak 

5.10.2018. 

 

  OPĆA HRANIDBA  

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

(1) 

 

 

14-16 sati PREDAVANJE 

u Amfiteatru (2) 

10-12 sati vježbe skupine 

8,9  u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju 

 

14-16 sati vježbe skupine 

2,5 u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju 

17-18.30  sati 

PREDAVANJE u 

predavaonici  zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju(3) 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4   u predavaonici 

zavoda za farmakologiju i 

toksikologiju 

12-14 sati vježbe skupine 

6,7  u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju  

14-16 sati vježbe skupine 

1,10 u predavaonici 

zavoda za farmakologiju i 

toksikologiju  (1) 

17-18.30  sati 

PREDAVANJE u 

predavaonici  zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

(4) 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

  

12-14 sati vježbe skupine  7,8  u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

 

14-16 sati vježbe skupine  3,4   

u predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

10-12 sati  vježbe skupine 
9,10 u predavaonici !!!! 
 

12-14 sati vježbe skupine 5,6  

u predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

(2) 

 

 

 

16-18  sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  (5) 

 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZOM 

DOMAĆIH ŽIVOTINJA III. 

 

 

 

V=  63 sata 

P= 15 sati 

 

10-12 sati PREDAVANJE 

u Amfiteatru (1) 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u zavodu za 

anatomiju,histologiju  i 

embriologiju (1) 

12-14 sati PREDAVANJE  

u Amfiteatru (2) 

14-16 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (1) 

10-12 sati vježbe  skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (2) 

 

12-14  sati vježbe skupine  

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju  (2) 

10-12 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju  (3) 

 

12-14  sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5  u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (3) 

8-10 sati vježbe skupine  

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (4) 

 

10-12 sati vježbe skupine  

1,2,3,4,5 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (4) 

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

 

12-14 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  

 

14-17 sati vježbe skupine 

3,4 u račun. vježbaonici 

Zavoda za patološku 

fiziologiju 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

14-17 sati vježbe skupine 

5,6 u račun. vježbaonici 

Zavoda za patološku 

fiziologiju 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

12-15 sati vježbe skupine 9,10 u 

račun. vježbaonici Zavoda za 

patološku fiziologiju 

15-18 sati vježbe skupine 1,2 u 

račun. vježbaonici Zavoda za 

patološku fiziologiju 

10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u račun. vježbaonici Zavoda 

za patološku fiziologiju 

 

14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 



 

PREDMET 

2.TJEDAN 

Ponedjeljak 8.10.2018. 

 

Utorak 9.10.2018. Srijeda 10.10.2018. Četvrtak 11.10.2018. Petak 12.10.2018. 

 

 

OPĆA HRANIDBA 

 

 10-12 sati vježbe skupine  

9,10 u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i  

toksikologiju 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 

u predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju 

14-16 sati vježbe skupine   u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju 

3,5 

 

7.30.-9.00. PREDAVANJE u 

predavaonicu zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju (6) 

11-13 sati vježbe  skupine 6,7 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju. 

14-16 sati vježbe skupine 4,8 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju (3) 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju 

12-14 sati vježbe skupine  7,8 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju 

14-16 sati vježbe skupine  5,6 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i  toksikologiju 

16-18 sati  PREDAVANJE u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju (7) 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju (8) 

 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10  u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i  

toksikologiju 

14-16  sati vježbe skupine      

1,2  u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i  

toksikologiju (4) 

 

 

 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZOM 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA III. 

 8-10 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru (4) 

 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju  (5) 

 

13-15 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju  (5) 

9-11 sati  vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za     (6) 

anatomiju,histologiju i embriologiju 

 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za anatomiju, 

histologiju i embriologiju  (6) 

 

7,30-9.30 sati PREDAVANJE (5) u 

Amfiteatru 

 

10-12 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (7) 

 

12-14   sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (7) 

 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (8) 

 

14-16  sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (8) 

 

 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

 10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  

 

14-17 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za   

fiziologiju i radiobiologiju 

9-12 sati vježbe skupine 3,4 

u vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

14-17 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

 

13-16  sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  

 

Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

   16-19 sati vježbe  

 



PREDMET 

3. TJEDAN 

Ponedjeljak 

15.10.2018. 

Utorak 

16.10.2018. 

Srijeda 

17.10.2018.  

 

Četvrtak 

18.10.2018. 

Petak 

19.10.2018. 

OPĆA 

HRANIDBA 

 

 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

 

12-14 sati vježbe skupine 8,10 u 

histološkoj vježbaonici 

16-18  sati vježbe skupine  5,9 u 

histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupine 6,7  u 

histološkoj vježbaonici  

 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

histološkoj vježbaonici  (5) 

8-10 sati vježbe skupine 6,8 u  

histološkoj vježbaonici  

12-14 sati vježbe skupine 4,5 u 

histološkoj vježbaonici 

14-16  sati vježbe skupine  7,10 u 

histološkoj vježbaonici 

14-16  sati vježbe skupine  2,3 u 

histološkoj vježbaonici   

8-10 sati vježbe skupine   1,9 

u histološkoj vježbaonici (6) 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZ

OM DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA III. 

10-12 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (9) 

 

14-16  sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (9) 

7,30-9.00  sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru 

(6) 

10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (10) 

12-14 satI vježbe skupine 6,7,8,9,10 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (10) 

8-10 satI vježbe skupine 1,2,3,4,5 

u Zavodu za anatomiju, histologiju 

i embriologiju (11) 

 

12-14  sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za anatomiju, 

histologiju i embriologiju (11) 

10-12 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histolog (12) 

 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (12) 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (13) 

 

12-14 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju   (13) 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA U 

VETERINI 

 

8-10 sati PREDAVANJE (1) u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati seminar skupine 1,2  

u predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati seminar skupine 4,5,6 

u predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-16 sati seminar  skupine  

7,8,9, u  Velikoj predavaonici    

16-18 sati seminar skupine 3,10   

U Velikoj predavaonici       

                  

 

(1). 

10-12 sati seminar skupine 8,9,10 u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati seminar skupine  1,2,5 u 

predavaonici zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

15-17 sati  seminar  skupine  3,4 u 

predavaonici za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

17-19 sati seminar skupine 6,7 u 

predavonici zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

                                                    (2) 

                                                             

8-10 sati seminar skupine  7,9,10 

u  predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (2) 

12-14 sati seminar  skupine 1,2,3 

u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

14-16 sati seminar skupine  

5,6 u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

16-18 sati seminar skupine 4,8 

u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

                                                ( 3) 

10-12 sati seminar skupine 1,2  

u predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

12-14  sati seminar skupine 

7,8,9, u predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-16 sati seminar skupine  

4,5,6 u Velikoj predavaonici 

16-18 sati seminar  skupine3,10 

u Velikoj predavaonici  

 

                                              (4). 

8-10 sati seminar skupine 

2,5,6 u predavaonici Zavoda 

za mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

12-14  sati seminar skupine  

3,4 u predavaonici  zavoda 

za mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

14-16 sati seminar 

 skupine  8,9,10 u 

predavaonici  zavoda  za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

16-18 sati seminar skupine 

1,7  u predavaonici zavoda 

za mikrobiologiju i zarazne 

bolesti                            (5)                                                                              

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

16-19 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

12-15 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

15-18 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

 8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

8-11 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

13-16 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za 



radiobiologiju fiziologiju i radiobiologiju 

Tjelesna i zdrav. 

Kultura 

   16-19 sati vježbe  

 



 

PREDMET 

4. TJEDAN 

Ponedjeljak 

22.10.2018. 

Utorak 

23.10.2018. 

Srijeda 

24.10.2018. 

Četvrtak 

25.10.2018. 

Petak 

26.10.2018. 

PREDMET 

4. TJEDAN 

Ponedjeljak 

22.10.2018. 

Utorak 

23.10.2018. 

Srijeda 

24.10.2018. 

Četvrtak 

25.10.2018. 

Petak 

26.10.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆA HRANIDBA 

 

 

8-10  sati vježbe skupine 9,10     u 

predavaonici Zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

 

16-18 sati vježbe skupine 1,6 u 

predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

 

8-10 sati vježbe  skupine 2,5  u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju 

 

10-12 sati vježbe  skupine 3,4,  u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju 

 

14-16 sati vježbe  skupine 7,8  u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju ( 7) 

9-11 sati vježbe skupine  7,8 

u predavaonici Zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

11-13 sati vježbe skupine 1,2 

u predavaonici Zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

13-15 sati vježbe skupine 6,9 

u predavaonici zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

16-18 sati vježbe skupine  

3,4  u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju 

18-20 sati vježbe skupine  

5,10 u predavaonici zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju    (8) 

 

7-30.-9.00 sati vježbe  

skupine 5,6 u predavaonici 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju (8) 

 

9-11 sati vježbe skupine  

1,2 predavaonici Zavoda za 

veterinarsku patologiju  

 

11-13 sati vježbe skupine  

9,10 u predavaonici Zavoda 

za veterinarsku patologiju 

 

15-17  sati vježbe skupine  

3,4  u predavaonici Zavoda 

za veterinarsku patologiju  

. 

 

 

 

 

7.30.-9.00 vježbe skupine 

7,8  u predavaonici zavoda 

za  veterinarsku patologiju 

(9) 

 

11-13  sati vježbe skupine 

9,10  u predavaonici 

Zavoda za farmakologiju i 

toksikologiju 

 

14-16  vježbe skupine 7,8 

u predavaonici Zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju  

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (14) 

8-10 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10  u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju 15) 

9-11 sati vježbe  skupine 

1,2,3,4,5  u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

9-11 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u predavaonici 

zavoda za anatomiju, 

9-11 sati vježbe skupine  

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju, histologiju i 



 

 

 

 

 

 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZO

M DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA III. 

 

 

10-12  sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (14) 

 

13-16 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru (7 + 8)  

 

12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju(15) 

embriologiju (16) 

 

11-13 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 (16) 

 

 

 

histologiju i embriologiju  

(17) 

 

11-13 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5, u zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (17) 

embriologiju (18) 

 

14-16 sati vježbe  skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju  (18) 

 

 
 

 

 

 

 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA U 

VETERINI 

 

8-10 sati  vježbe  skupine 7,8 u 

histološkoj vježbaonici 

 

10-12 sati vježbe skupina 1,2 u 

histološkoj vježbaonici 

 

 

16-18 sati vježbe  skupine  9,10 u 

histološkoj vježbaonici 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

 

10-12 sati vježbe  5,6 u histološkoj 

vježbaonici   

 

12-14 sat vježbe  skupina 7, 8 u 

histološkoj vježbaonici 

 

14-16 sati vježbe skupine  1,2 u 

histološkoj vježbaonici 

 9-11 sati vježbe skupina  6,9 

u histološkoj vježbaonici 

 

13-15 sati  vježbe skupine  

5,10 u histološkoj vježbaonici 

 

15-16 sati PREDAVANJE  u 

Velikoj predavaonici (3) 

 

 

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 

u histološkoj vježbaonicii  

 

11-13 sati  vježbe skupine 

7,8  u histološkoj vježbaonici 

9-11 sati  vježbe skupine 

3,4 u histološkoj 

vježbaonici 

12-14 sati skupine 1,2  u  

histološkoj vježbaonici 

14-16 vježbe skupina 9,10 

u histološkoj vježbaonici 

16-18 sati vježbe skupine 

5-6 u histološkoj 

vježbaonici                  

                                      

. 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

10-13 sati vježbe  skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

 

10-13  sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

14-17 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

7,30-9 sati PREDAVANJE  u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

13-15 sati PREDAVANJE  u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

8-11 sati  vježbe skupine 

1,2 u vježbaonici Zavoda 

za fiziologiju i radiobiologiju 

11-14 sati vježbe skupine 

7,8 u vježbaonici Zavoda 

za fiziologiju i radiobiologiju 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

   16-19 sati vježbe  



 

PREDMET 

5.TJEDAN 

PONEDJELJAK 

29.10.2018. 

UTORAK 

30.10.2018. 

SRIJEDA 

31.10.2018. 

ČETVRTAK 

1.11.2018. 

PETAK 

2.11.2018. 

OPĆA HRANIDBA 

 

 

12-14  sati vježbe skupine 1,2 u Velikoj 

predavaonici 

 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici  zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

16-18  sati vježbe skupine 3,4  u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju (10) 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u predavaonici 

zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

14-16   sati vježbe skupine 7,8  u 

predavaonici zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

16-18 sati vježbe skupine 1,2 u Amfiteatru 

18-20 sati vježbe skupine  5,6 u Amfiteatru 

                                                          (11) 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za 

farmakologiju i toksikologiju 

 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

12-14  sati vježbe skupine  9,10 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

14-16  sati vježbe skupine  6,8 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

16-18 sati vježbe skupine  5,7 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

(12) 

 8-10 sati vježbe skupine  

1,2 predavaonici Zavoda 

za farmakologiju i 

toksikologiju 

10-12  sati vježbe 

skupine 7,8 predavaonici 

Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju 

12-14 9,10 

14-16 sati vježbe 

skupine 3.4 predavaonici 

Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju    

16-18 sati vježbe 

skupine  5,6   (13)  

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZOM 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA III. 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (19) 

 

10-12  sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (19) 

10-12 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (20) 

 

13-15  sati vježbe  skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (20) 

8-10 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (21) 

 

14-16 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 

u Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (21) 

 8-10 sati vježbe  

skupine  6,7,8,9,10 u  

Zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (22) 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (22) 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA U 

VETERINI 

 

8-10 sati vježbe skupine 7 ,8 u 

histološkoj vježbaonici  

10-12 sati vježbe skupine  1,2 u 

histološkoj vježbaonici 

12-14 sati vježbe skupine  5,6 u 

histološkoj vježbaonici 

14-16 sati  vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u histološkoj 

vježbaonici   

10-12 sati vježbe skupine 3,4  u histološkoj 

vježbaonici  

12-14  sati vježbe skupine 7,8 u histološkoj 

vježbaonici  

 

 

8-10 sati vježbe skupine  u 1,2 

histološkoj vježbaonici   

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

histološkoj vježbaonici  

16-18  sati vježbe skupine 5,6 u 

histološkoj vježbaonici   

 

 

  

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆ 

IH ŽIVOTINJA I. 

10-13 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

13-16  sati vježbe skupine 7,8 u 

10-13 sati vježbe skupine 1,2 u vježbaonici 

Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju 

 

 

11-14 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i  

Radiobiologiju 

 

  



vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

 

14-17 sati vježbe skupine 9,10  

u vježbaonici Zavoda za fiziologiju i  

radiobiologiju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDMET 

6.TJEDAN 

Ponedjeljak 

5.11.2018. 

Utorak 

6.11.2018. 

Srijeda 

7.11.2018. 

Četvrtak 

8.11.2018. 

  

Petak 

9.11.2018. 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZOM 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA III. 

10-12 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (23) 

 

14-16 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u Zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (23) 

8-11 sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (24,25) 

11-14 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (24,25) 

 

14-16 sati PREDAVANJE  u 

Amfiteatru  

8-11 sati vježbe skupine 6,7,8,9,10 u Zavodu 

za anatomiju, histologiju i embriologiju 

(26,27) 

 

12-15  sati vježbe skupine 1,2,3,4,5 u 

Zavodu za anatomiju, histologiju i 

embriologiju (26,27) 

8-11 sati  vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u zavodu za anatomiju 

,histologiju i embriologiju (28,29) 

 

11-14 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (28,29) 

 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

8-10 PREDAVANJE u 

predavonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

8-11 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

9-12 sati vježbe skupine 3,4 u vježbaonici 

Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju 

12-15 sati vježbe skupine 9,10 u vježbaonici 

Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju 

 

11-14 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

14-17 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA U 

VETERINI 

 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

 

13-15 sati vježbe  skupine 7,8  

u histološkoj vježbaonici 

 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u 

histološkoj vježbaonici  

11-13   sati vježbe skupine  1,2 

histološkoj vježbaonici 

 

16-18  sati vježbe skupine 5,6 u  

histološkoj vježbaonici 

8-10 sati vježbe skupine 1,2 u histološkoj 

vježbaonici 

12-14 sati vježbe skupine  7,8  u histološkoj 

vježbaonici 

 

14-16 sati vježbe skupine  5,6 u  histološkoj 

vježbaonici  

16-18 sati vježbe skupine 3,4  u histološkoj 

predavaonici 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u 

histološkoj vježbaonici  

11-13 sati vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

14-16  sati vježbe skupine 7,8 u 

histološkoj vježbaonici 

16-18 sati vježbe skupine 1,2 u 

histološkoj vježbaonici 

 

8-16 sati 

vježbe skupine 

1 do 12 

 Centar za 

forenzična 

ispitivanja, 

istraživanja i 

vještačenja 

„Ivan Vučetić“ 

MUP HR 

OPĆA HRANIDBA 10-12 sati vježbe skupine 1,5 u 

Amfiteatru 

12-14 sati  vježbe skupine  2,6 

u predavaonici zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 

u predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

                   

11-13  sati vježbe skupine  3,4 u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju 

i toksikologiju 

 

16-18 sati vježbe skupine  7,8 u 

predavaonici  zavoda za kemiju i 

biokemiju (14) 

 

10-12  sati vježbe skupine 1,5 u Amfiteatru 

 

15-17   sati vježbe skupine  2,8 u Amfiteatru 

8-10 sati vježbe skupine 6,7 u 

predavaonici zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

13-15 sati vježbe skupine  3,4 u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

15-17 sati vježbe skupine  9,10 

u predavaonici zavoda za 

fiziologiju  i radiobiologiju (15) 

 

Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

                 
16-19 sati vježbe 

 

 



PREDMET 

7.TJEDAN 

Ponedjeljak 

12.11.2018. 

Utorak 

13.11.2018. 

Srijeda 

14.11.2018.  

Četvrtak 

15.11.2018. 

Petak 

16.11.2018. 

UZGOJ I PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

 

14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolesti   

16-18 sati PREDAVANJE  u 

predavaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti   

14-16 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

8-11 sati vježbe  skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

12-15 sati vježbe  skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

10-13 sati vježbe skupine 9,10 

u vježbaonici Zavoda za fiziolog iju i 

radiobiologiju 

 

11-14 sati vježbe skupine 

1,2 u vježbaonici Zavoda 

za fiziologiju i radiobiologiju 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

HIGIJENA I DRŽANJE 

ŽIVOTINJA 

 

 15-17 sati  PREDAVANJE  u 

predavaonici zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju (1) 

15-17 sati PREDAVANJE u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju  (2) 

 12-14 sati vježbe skupine  
9,10 u Amfiteatru 
 

14-16 sati vježbe skupine  u 

Amfiteatru 3,4 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I GENOMIKA 

U VETERINI  

10-12 sati vježbe skupine 

9,10 u histološkoj vježbaonici 

 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 

u histološkoj vježbaonici 

  

 

  

8-10 sati vježbe skupine 1,2 u 

histološkoj vježbaonici 

11-13  sati vježbe skupine 3,4 u 

histološkoj vježbaonici 

13-15  sati vježbe  skupine 9,10  u 

histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

histološkoj vježbaonici 

13-15 sati vježbe skupine 5,6 u 

histološkoj vježbaonici  

 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u histološkoj 

vježbaonici  

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 u histološkoj 

vježbaonici  

16-18 sati vježbe skupina 

7,8 u histološkoj 

vježbaonici 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 

u histološkoj vježbaonici  

16-18 sati vježbe  skupine  u 

histološkoj vježbaonici 9,10 u   

 

UVOD U VETERINARSKU 

ENG. TERM. II.  

 11-13 sati seminar skupine 9,10 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

10-12 sati seminar skupine 1,5,6 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

12-14 sati seminar skupine 2,3,4 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju  i 

radiologiju 

12-14 sati seminar  

skupine 7,8 u predavaonici 

zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

 

ANATOMIJA S 

ORGANOGENEZOM 

DOMAĆIH ŽIVOTINJA III. 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5  u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (30) 

8-10 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za anatomiju, 

histologiju i embriologiju (30) 

 

 

 

 

 

  

8-10 sati vježbe skupine  

1,2,3,4,5 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (31) 

10-12 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10 u zavodu za 

anatomiju, histologiju i 

embriologiju (31) 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2,3,4,5 u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju 

14-16 sati vježbe skupine 

6,7,8,9,10  u zavodu za 

anatomiju,histologiju i 

embriologiju (32) 



 

8.TJEDAN 

PREDMET 

 

Ponedjeljak 

19.11.2018. 

Utorak 

20.11.2018. 

Srijeda 

21.11.2018.  

Četvrtak 

22.11.2018. 

Petak 

23.11.2018. 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici  Zavodu za 

fiziologiju i radiobiologiju 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 

u zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 

u Zavodu za stočarstvo 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za stočarstvo 

16-18 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo                 (1) 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za stočarstvo 

16-18 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

                                        (2) 

HIGIJENA I 

DRŽANJE 

ŽIVOTINJA  

 

13-15 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

15-16,30 vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

16,30-18 sati vježbe skupine 1,2 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju  (1) 

10- 12 sati vježbe skupine 1,2 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju  

12-14 skupine 3,4 u 

predavaonici  zavoda za 

veterinarsku patologiju 

14-16 sati vježbe skupine 5,6  

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju  

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

Amfiteatru 

13-15 sati vježbe skupine 7,8 u 

Amfiteatru                               (2) 

  

7.30-9.00 PREDAVANJE  u 

Amfiteatru (3) 

 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

Amfiteatru 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

Amfiteatru 

14-16 sati vježbe skupine  9,10 

u Amfiteatru 

10-12 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju (4) 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

16-18 sati vježbe skupine  3,4u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  (3) 

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA  

  8-10 sati vježbe skupine 1,2  u 

histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupine    7,8 u 

histološkoj vježbaonici 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 

histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupine  9,10 

u histološkoj vježbaonici 

 

14-16 sati vježbe skupine 3,4  u 

histološkoj vježbaonici   

 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

12-15 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

10-13 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

9-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

12-15 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

UVOD U 

VETERINARSKU 

ENG. TERM. II.  

  10-12 sati seminar  skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati seminar  skupine 3,4,9 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

10-1 sati seminar skupine 7,8,u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati seminar  skupine 

1,2,10 u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

 

 

 

 

 

Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

   16-19  sati vježbe  



 

PREDMET 

9.TJEDAN 

Ponedjeljak 

26.11.2018. 

Utorak 

27.11.2018. 

Srijeda 

28.11.2017. 

Četvrtak 

29.11.2018. 

Petak 

30.11.2018. 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 

u Zavodu za stočarstvo 

13-15 sati vježbe skupine 1,2 

u Zavodu za stočarstvo 

10-12  vježbe skupine  5,6 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14  vježbe skupine  3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

8-10 sat  vježbe skupine 9,10 

u Zavodu za stočarstvo 

 

 

                                           (3) 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14  sati vježbe skupine  1,2 u 

Zavodu za stočarstvo 

15-17 vježbe skupine 5,6  u Zavodu 

za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine  7,8 

u Zavodu za stočarstvo 

14-16 vježbe skupine  3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

                                        (4) 

HIGIJENA I DRŽANJE 

ŽIVOTINJA 

 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u Amfiteatru 

12-14 sati  vježbe skupine 

9,10 u Amfiteatru 

15.00-16 .30 sati vježbe 

skupine  5,6 u Amfiteatru 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru (5) 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 

u Amfiteatru 

13-15 sati vježbe skupine 7,8 

u Amfiteatru  (5) 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 

u Amfiteatru 

13-15 sati vježbe skupine 7,8 

u Amfiteatru  

15-16,30 sati vježbe skupine 

9,10 u Amfitetaru    

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

Amfiteatru 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

Amfiteatru  (6) 

10-12  sati vježbe skupine 3,4 

u Amfiteatru 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 

u Amfiteatru 

14-16 sati vježbe skupine  5,6 

u Amfiteatru  

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH ŽIVOTINJA 

I. 

10-13 sati vježbe skupine 5,6 

u račun. vježbaonici Zavoda 

za patološku fiziologiju 

10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u račun. vježbaonici Zavoda 

za patološku fiziologiju 

10-13 sati vježbe skupine 9,10 

u račun. vježbaonici Zavoda 

za patološku fiziologiju 

10-13 sati vježbe skupine  3,4 

u račun. vježbaonici Zavoda za 

patološku fiziologiju 

12-15 sati vježbe skupine 1,2 

u račun. vježbaonici Zavoda 

za patološku fiziologiju 

UVOD U 

VETERIURSKU ENG. 

TERM. II.  

10-12 sati seminar skupine 3,4 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

13-15 sati seminar skupine  

5,6  u predavaonici zavoda za 

kemiju i biokemiju 

10-12  sati seminar skupine 

9,10 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

12-14  sati seminar skupine 

1,2 u predavaonici zavoda 

za kemiju i biokemiju 

(2)  

8-10  sati seminar skupine 7,8 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati seminar skupine 

1,2,3 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

13-15 sati seminar skupine  9,10 ,4 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati seminar  skupine 

7,8  u predavaonici zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati seminar  skupine 

5,6 u predavaonici zavoda za 

kemiju  

MOLEKULARNA 

BIOLOGIJA I 

GENOMIKA U 

VETERINI  

  10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u  predavaonici zavoda za 

vet.patologiju 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 

u predavaonici zavoda za 

vet. patologiju 

14-16 sati vježbe skupine 3,4 

u predavaonici zavoda za 

vet.patologiju 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 

u predavaonici zavoda za vet. 

patologiju 

13-15 sati vježbe skupine 9,10 

u predavaonici zavoda za vet. 

patologiju 

 

   

TJELESNA I 

ZDRAVSTVENA 

KULTURA 

   16-19 sati vježbe  

VETERINARSKA 

IMUNOLOGIJA  

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

  8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

veterinarsku patologiju 



 

PREDMET 

10.TJEDAN 

Ponedjeljak 

3.12.2018. 

Utorak 

4.12.2018. 

Srijeda 

5.12.2018. 

Četvrtak 

6.12.2018. 

Petak 

7.12.2018. 

VETERINARSKA 

IMUNOLOGIJA 

 

 14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

 13-15 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 

u Zavodu za stočarstvo 

 

 

13-15 sati vježbe skupine 1,2 

u Zavodu za stočarstvo 

15-17 sati vježbe skupine 9,10 

u Zavodu za stočarstvo 

 

                                         (5) 

 

10-12 vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici zavoda za stočarstvo 

15-17 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici zavoda za stočarstvo 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

10-12  sati vježbe skupine 9,10 

u Zavodu za stočarstvo 

14-16  sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za stočarstvo 

                                          (6) 

HIGIJENA I DRŽANJE 

ŽIVOTINJA 

  

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju(6) 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 7,8  

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju   (7) 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju (7) 

 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 5,6 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju  

10-12 sati vježbe skupine 9,10 

u Amfiteatru 

 

12-14 sati vježbe skupine 

7,8 u Amfiteatru 

 

15- 16.30  sati vježbe skupine 

1,2 u Amfiteatru 

 

(8) 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici zavod aza  kemeiju i 

biokemiju 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju (9) 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH ŽIVOTINJA 

I. 

10-13 sati vježbe  skupine 5,6 u 

velikoj  račun. vježbaonici 

Zavoda stočarstvo 

13-16 sati vježbe skupine 9,10 

u  velikoj  račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

10-13 sati vježbe skupine 7,8 

u  velikoj  račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

16-17 sati kolokvij skupine 

 1-10 u predavaonici Zavoda 

za fiziologiju i radiobiologiju 

10-13 sati vježbe skupine 1,2 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju  

10-13 sati vježbe skupine 3,4 

u račun. vježbaonici Zavoda za 

patološku fiziologiju 

 

UVOD U 

VETERINARSKU ENG. 

TERM. II 

10-12 sati seminar skupine 

3,4,10 u predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

12-14 sati seminar  skupine 

1,2,9 u predavaonici Zavoda 

za fiziologiju i radiobiologiju 

10-12 sati seminar skupine 

5,6,7,8 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

 

10-12 sati seminar skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

12-14 sati seminar  skupine  6,8 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

8-10 sati seminar  skupine 1,2,7 

u predavaonici Zavoda za  

veterinarsku patologiju 

10-12 sati seminar  skupine 

3,4,5 u predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

TJELESNA I 

ZDRAVSTVENA KUL. 

   

 

 

16-19 sati vježbe 

 



 

PREDMET 

11. TJEDAN 

Ponedjeljak 

10.12.2018. 

Utorak 

11.12.2018. 

Srijeda 

12.12.2018.  

Četvrtak 

13.12.2018. 

Petak 

14.12.2018. 

VETERINARSKA 

IMUNOLOGIJA 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolest i 

14-15 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

15-17 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

8-10 sati vježbe u vježbaonici 

Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti skupine 7,8 

13-15 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

15-16,30 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 u 

Zavodu za stočarstvo 

10-12 vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14 vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo                             

(7) 

8-10 sati vježbe 5,6 u Zavodu za 

stočarstvo  

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

8-10 sati  vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo (8) 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

 10-13 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

10-13 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

 

10-13 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

13-16 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

10-13 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

HIGIJENA I 

DRŽANJE 

ŽIVOTINJA  

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

16-18 sati PREDAVANJE u 

predavaonici zavoda za kemiju i 

biokemiju (8) 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju  (10) 

 

8-10 sati vježbe skupine 1.2 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju   

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju   

12-14 sati vježbe skupine 3,4 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju   

14-16 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju   

 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u 

Amfiteatru (11) 

 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

Amfiteatru 

 

12-14 sati  vježbe skupine  5,6 u 

Amfiteatru 

 

 

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju (12) 

 

 

 

 



                                          (12)  

UVOD U 

VETERINARSKU 

ENG. TERM. II.  

 10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici zavoda za fiziologiju 

i radiobiologiju 

 

8-10  sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici zavoda za  kemiju i 

biokemiju 

 

 

TJELESNA I 

ZDRAVSTVENA 

KULTURA 

    

16-19 sati vježbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDMET 

12. TJEDAN 
Ponedjeljak 

17.12.2018. 

Utorak 

18.12.2018. 

Srijeda 

19.12.2018.  

Četvrtak 

20.12.2018. 

Petak 

21.12.2018. 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

8-10 sati SEMINAR  1,2,3 u velikoj 

računalnoj učionici  Zavoda  za 

stočarstvo 

10-12 sati SEMINAR skupine 4,5,6 

u velikoj računalnoj učionici  

Zavoda  za stočarstvo 

  u Zavodu za stočarstvo 

12-14  sati SEMINAR  skupine 

7,8,9,10 u velikoj računalnoj 

učionici  Zavoda  za stočarstvo                                            

8-10 sati SEMINAR  1,2,3 u velikoj 

računalnoj učionici  Zavoda  za 

stočarstvo 

12-14 sati SEMINAR skupine 4,5,6 u 

velikoj računalnoj učionici  Zavoda  za 

stočarstvo 

 14-16 sati SEMINAR  skupine 

7,8,9,10 u velikoj računalnoj učionici  

Zavoda  za stočarstvo 

                                        

8-10 sati SEMINAR 1,2,3 u velikoj 

računalnoj učionici  Zavoda  za 

stočarstvo 

10-12 sati SEMINAR skupine 4,5,6 u 

velikoj računalnoj učionici  Zavoda  

za stočarstvo 

 12-14 sati SEMINAR  skupine 

7,8,9,10 u velikoj računalnoj učionici  

Zavoda  za stočarstvo             

8-10 sati SEMINAR  1,2,3 u 

velikoj računalnoj učionici  

Zavoda  za stočarstvo 

10-12 sati SEMINAR skupine 

4,5,6 u velikoj računalnoj 

učionici  Zavoda  za 

stočarstvo 

12-14  sati SEMINAR  

skupine 7,8,9,10 u velikoj 

računalnoj učionici  Zavoda  

za stočarstvo                                        

8-10 sati SEMINAR  1,2,3  

u velikoj računalnoj učionici   

Zavoda  za stočarstvo 

10-12 sati SEMINAR skupine 

4,5,6 u velikoj računalnoj  

učionici  Zavoda  za stočarstvo 

12-14  sati SEMINAR  skupine  

7,8,9,10 u velikoj računalnoj 

učionici  Zavoda  za stočarstvo 

 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

9-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici  Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                          

12-15 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici  Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

9-12  sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici  Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                    

12-15 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici  Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

9-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici  Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

         

       

   

 

 

 

 

UVOD U 

ENGLESKU 

VETERINARSKU 

TERMINOLOGIJU 

II. 

 8-9 sati vježbe skupine    5  u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                         

9-10  sati vježbe skupine 4  u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                        

10-11  sati vježbe skupine 7 u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                       

11-12  sati vježbe skupine  8  u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                        

12-13 sati vježbe skupine 9  u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                        

13-14 sati vježbe skupine10  u 

predavaonici  zavoda za fizio. i 

radio. 

10-11 sati vježbe skupine  2   u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                     

11-12 sati vježbe skupine 3 u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                     

12-13 sati vježbe skupine  6 u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju                                     

13-14 sati vježbe skupine 1 u 

predavaonici  zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

  



HIGIJENA I 

DRŽANJE 

ŽIVOTINJA 

7-8 sati vježbe skupine 8,9,10 u 

velikoj računalnoj vježbaonici  

Zavoda za stočarstvo 

7-8 sati vježbe skupine 5,6,7 u  velikoj 

računalnoj vježbaonici zavoda za 

stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4 u 

velikoj računalnoj vježbaonici zavoda 

za stočarstvo 

   

 

 

 

 

 



 

PREDMET  

13.TJEDAN 

Ponedjeljak 

7.1.2019. 

Utorak 

8.1.2019.  

Srijeda 

9.1.2019. 

Četvrtak 

10.1.2019. 

Petak 

11.1.2019. 

VETERINARSKA 

IMUNOLOGIJA 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u vježbaonici 

Zavoda za mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

 

8-10 sati vježbe skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

12-14 sati  vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

13-15 sati vježbe skupine 3,4 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

15-16,30 sati vježbe skupine 

1,2 u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolestii 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

10-12 sati vježbe 

skupine 1,2 u 

vježbaonici Zavoda 

za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe 

skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda 

za mikrobiologiju i 

zarazne bolesti 

 

UZGOJ I 

PROIZVODNJA 

ŽIVOTINJA 

 

8-10 sati SEMINAR  8,9,10 u Zavodu za 

stočarstvo 

11-13 sati SEMINAR skupine 1,2,5  u 

Zavodu za stočarstvo 

 

10-12  sati SEMINAR  6,7 u Zavodu 

za stočarstvo 

12-14 sati SEMINAR skupine 3,4  u 

Zavodu za stočarstvo 

                                                    (6) 

 

8-10 sati SEMINAR  6,7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

13-15 sati SEMINAR skupine 

1,2 u Zavodu za stočarstvo 

 

10-12  sati SEMINAR  5,9,10 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16  sati SEMINAR skupine 

3,4  u Zavodu za stočarstvo 

                                           (7) 

 

 

FIZIOLOGIJA 

DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

8-11 sati vježbe skupine 5,6 u  

u maloj račun. vježbaonici Zavoda za 

stočarstvo 

12-15 sati vježbe skupine 7,8 u  

u maloj račun. vježbaonici Zavoda za 

stočarstvo 

10-13 sati vježbe skupine 9,10 

u maloj račun. vježbaonici Zavoda za 

stočarstvo 

13-16 sati vježbe skupine 1,2  

u maloj račun. vježbaonici Zavoda za 

stočarstvo 

10-13 sati vježbe skupine 3,4 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

8-11 sati vježbe skupine 3,4 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

12-15 sati vježbe 

skupine 7,8 

u maloj račun. 

vježbaonici Zavoda 

za stočarstvo 

TJELESNA I 

ZDRAVSTVENA 

KULTURA 

   16-19 sati vježbe  

 

 

 

 

 



PREDMET 

14.TJEDAN 

Ponedjeljak 

14.1.2019. 

Utorak 

15.1.2019. 

Srijeda 

16.1.2019.  

Četvrtak 

17.1.2019. 

Petak 

18.1.2019. 

VETERINARSKA 

IMUNOLOGIJA 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

13-15 sati vježbe skupine 5,6 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

8-10 sati vježbe skupine 9,10 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

11-13 sati vježbe skupine 7,8 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

8-10 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

13-14 sati  vježbe skupine 5,6 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

14-15 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

8-9 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

9-10 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

 

8-9 sati vježbe skupine  

9,10 u vježbaonici Zavoda 

za mikrobiologiju i zarazne 

bolesti  

 

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH 

ŽIVOTINJA I. 

9-12 sati vježbe skupine 9,10 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

12-15 sati vježbe skupine 1,2 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

 

15-16 sati kolokvij skupine 1-

10 u predavaonici Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  

11-14 sati vježbe skupine 5,6 

u maloj račun. vježbaonici 

Zavoda za stočarstvo 

   

TJELESNA I 

ZDRAVSTVENA KUL.  

   16-19 sati vježbe  

 


