
III SEMESTAR. – ak. god. 2019./2020. 

 

Predmet 
1. TJEDAN 

Ponedjeljak 
30.9.2019. 

Utorak 
1.10.2019. 

Srijeda 
2.10.2019. 

Četvrtak 
3.10.2019. 

Petak 
4.10.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju 

i opću embriologiju. 

- 

10.00-12.00. sati 
PREDAVANJE – Amfiteatar   

  8-10 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  

  8-10 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

  8-10 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5   

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH 
ŽIVOTINJA I 

- 

12.00.-14.00. sati 
PREDAVANJE u predavaonici 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju  

 12.00.-14.00. sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za fiziologiju i 
radiobiologiju  

 

OPĆA HRANIDBA - 
8-10 sati PREDAVANJE - 
Amfiteatar  

 
 

10-12 sati 
PREDAVANJE  - 
Amfiteatar  

 

 
OPĆA HRANIDBA 
 
Važno! 
Vježbe označene crveno 
održavaju se u predavaonici 
Zavoda za veterinarsku 
patologiju, označene plavo 
održavaju se u predavaonici 
Zavoda za kemiju, označene 
zeleno u Amfiteatru. 

- - 

  8-10 sati vježbe 
skupine 1,2  
10-12 sati vježbe 
skupine 7,8  
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6 
14-16 sati vježbe 
skupine 3,4  

8-10 sati vježbe 
skupine 9,10 
 
14-16 sati vježbe 
skupine 3,4  
 

  8-10 sati vježbe 
skupine 1,2 - kemija 
10-12 sati vježbe 
skupine 9,10 - kemija 
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6 - kemija 
14-16 sati vježbe 
skupine 7,8 - kemija  

Akademski zbor „Ab ovo“  
Raspored proba tijekom 
semestra 

- - - - - 

 

 

 



 

Predmet 
2. TJEDAN 

Ponedjeljak 
7.10.2019. 

Utorak 
8.10.2019. 

Srijeda 
9.10.2019. 

Četvrtak 
10.10.2019. 

Petak 
11.10.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

- - 

12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
14-16 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  

  8-10 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  

8-10 sati PREDAVANJE  
- Amfiteatar 
12-14 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

FIZIOLOGIJA GOMAĆIH 
ŽIVOTINJA I 

 
- 

- 

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju  
 

 10-12 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za fiziologiju i 
radiobiologiju  

 
OPĆA HRANIDBA 
 
Vježbe se održavaju  u 
predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju. 

- - 

10-12 sati vježbe skupine 5,6  
12-14 sati vježbe skupine 3,4  

  8-10 sati vježbe skupine  1,2  
10-12 sati vježbe skupine 9,10  
12-14 sati vježbe skupine 7,8   
 
14-16 sati PREDAVANJE  u 
predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

12-14 sati vježbe 
skupine 7,8  
14-16 sati vježbe 
skupine 3,4  
 

Akademski zbor  
„Ab ovo“  

- - - - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet 
3. TJEDAN 

Ponedjeljak 
14.10.2019. 

Utorak 
15.10.2019. 

Srijeda 
16.10.2019. 

Četvrtak 
17.10.2019. 

Petak 
18.10.2019. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja III 
 
Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
13-15 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
13-15 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
11-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5 
12-14 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  

Fiziologija domaćih 
životinja I 

   

8-10 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za fiziologiju i 
radiobiologiju  

- 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u vježbaonici 
Zavoda 

8-11 sati vježbe skupine 
9,10  
 

   8-11 sati vježbe skupine 
7,8  
12-15 sati vježbe skupine 
1,2   

12-15 sati vježbe 
skupine 3,4 

14-17 sati vježbe skupine 
5,6  

Fiziologija domaćih 
životinja I  
 
Vježbe se održavaju u računalnoj 

učionici Zavoda za patofiziologiju. 

  8-11 sati vježbe 
skupine 7,8  
12-15 sati vježbe 
skupine 3,4  
 

10-13 sati vježbe 
skupine 9,10  
13-16 sati vježbe 
skupine 1,2 

13-16 sati vježbe skupine 
5,6   

- - 

 
Opća hranidba 
 
Važno! 
Vježbe označene crveno 
održavaju se u predavaonici 
Zavoda za veterinarsku 
patologiju, označene plavo 
održavaju histološkoj 
vježbaonici. 

  8-10 sati vježbe 
skupne 5,6  
11-13 sati vježbe 
skupine  9,10  
13-15 sati vježbe 
skupine 1,2  
 

8-10 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  (3) 
 
14-16 sati vježbe 
skupine 5,6  

  8-10 sati vježbe skupne 
9,10 . 
10-12 sati  vježbe skupine   
1,2  
12-14 sati vježbe skupine  
3,4  
14-16 sati vježbe skupine 
7,8   
 

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 
14-16 sati vježbe 
skupine 5,6  
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar  
10-12 sati vježbe skupine  
7,8   
12-14 sati vježbe skupine 
1,2  
14-16 sati vježbe skupine 
9,10  
 

Akademski zbor  
„Ab ovo“  

 
16-18 sati  
Amfiteatar 

- - - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

 
- 

 
- 

           16-19 sati - 

 



 

Predmet 
4. TJEDAN 

Ponedjeljak 
21.10.2019. 

Utorak 
22.10.2019. 

Srijeda 
23.10.2019. 

Četvrtak 
24.10.2019. 

Petak 
25.10.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u  
prostoru Zavoda za anatomiju, 
histologiju i opću embriologiju 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
12-14 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

12-14 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
14-16 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  

10-12 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
14-16 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
12-14 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
12-14 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

 
Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

14-17 sati vježbe 
skupine 5,6 
 

10-13 sati vježbe 
skupine 1,2 
14-17 sati vježbe 
skupine 7,8  

  12-15 sati vježbe 
skupine 3,4 

8-11 sati vježbe 
skupine 9,10  
 
 

 

Opća hranidba 
 
Važno! 
Vježbe označene crveno 
održavaju se u predavaonici - 
patologija, označene plavo 
održavaju se u Amfiteatru, 
zeleno u predavaonici 
fiziologija, smeđe u 
predavaonici mikrobiologija. 

10-12 sati vježbe 
skupine 7,8  
12-14 sati vježbe 
skupine 3,4   
14-16 sati vježbe 
skupine 1,2  

  8-10 sati 
PREDAVANJE  - 
Amfiteatar  
10-12 sati vježbe 
skupine 9,10  
 

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 
14-16 sati vježbe 
skupine 9,10  

  8-10 sati 
PREDAVANJE – 
Amfiteatar  
10-12 sati vježbe 
skupine 7,8  
12-14 sati vježbe 
skupine 1,2  
15-17 sati vježbe 
skupine 3,4  

8-10 sati vježbe 
skupine 5,6  
 

 

Molekularna biologija 
i genomika u veterini 
 
Važno! 
Seminari označeni crveno 
održavaju se u predavaonici 
Zavoda za mikrobiologiju, 
plavo u predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i 
toksikologiju. 

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
12-14 sati seminar skupine 
1,2 
17-19 sati seminar skupine 
5,6 

10-12 sati seminar 
skupine 7,8 
12-14 sati seminar 
skupine 3,4 
14-16 sati seminar 
skupine 9,10  
 
16-18 sati seminar 
skupine 5,6 

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
10-12 sati seminar 
skupine 1,2 
14-16 sati seminar 
skupine 7,8 
16-18 sati seminar 
skupine 3,4 

10-12 sati seminar 
skupine 9,10  
14-16 sati seminar 
skupine 1,2 
16-18 sati seminar 
skupine 5,6 
 
 
 

   8-10 sati seminar 
skupine 7,8  
12-14 sati seminar 
skupine 3,4 
14-15  sati 
PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
15-17 sati seminar 
skupine 9,10  

Akademski zbor  
„Ab ovo 

16-18 sati 
Amfiteatar 

- - - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

 



 

Predmet 
5. TJEDAN 

Ponedjeljak 
28.10.2019. 

Utorak 
29.10.2019. 

Srijeda 
30.10.2019. 

Četvrtak 
31.10.2019. 

Petak 
1.11.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
 

  8-10 sati 
PREDAVANJE – 
Amfiteatar  
12-14 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10 

12-14 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  

12-14 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  - 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

10-13 sati vježbe skupine 
1,2  
 

10-13 sati vježbe 
skupine 9,10  
14-17 sati vježbe 
skupine 3,4  

9-12 sati vježbe skupine 
5,6  

10-13 sati vježbe 
skupine 7,8  

- 

 

Opća hranidba 
 
Važno! 
Vježbe označene crveno 
održavaju se u laboratoriju 
Zavoda, označene plavo u 
predavaonici mikrobiologija, 
zeleno u predavaonici 
farmakologija. 

   8-10 sati vježbe skupine 
9,10  
12-14 sati vježbe skupine  
3,4 

10-12 sati vježbe 
skupine 5,6  
12-14 sati vježbe 
skupine 7,8 
15-17 sati vježbe 
skupine 1,2   

8-9 sati PREDAVANJE 
– Amfiteatar  
 
 9-11  sati vježbe 
skupine 1,2  
11-13 sati vježbe 
skupine 7,8  

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4  
12-14 sati vježbe  
skupine 6,10  
16-18 sati vježbe 
skupine 5,9  

- 

 
 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 
 
Vježbe se održavaju se u 
histološkoj vježbaonici, 
seminari označeni plavo u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju, 
zeleno u Amfiteatru. 

 

  8-10 sati seminar 
skupine  6,7 
10-12 sati seminar 
skupine 4,5  
13-15 sati seminar 
skupine 1,2  
15-17 sati seminar 
skupine 9,10  

10-12 sati seminar 
skupine 3,8 - 
farmakologija  
 
16-18 sati seminar 
skupine 1,2 -
farmakologija 

  9-11 sati seminar 
skupine  7,8  
11-13 sati seminar 
skupine 9,10 
14-16 sati seminar 
skupine 3,4  
16-18 sati seminar 
skupine 5,6   
 

  8-10 sati vježbe 
skupine 7,8  
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6  
14-16 sati vježbe 
skupine  3,4 

- 

Akademski zbor „Ab ovo“  
Raspored proba  

16-18 sati  
Amfiteatar 

- - - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati - 

 



 

 

 

Predmet 
6. TJEDAN 

Ponedjeljak 
4.11.2019. 

Utorak 
5.11.2019. 

Srijeda 
6.11.2019. 

Četvrtak 
7.11.2019. 

Petak 
8.11.2019. 

 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja III 
 
Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

  8-10 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar  
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 
12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar   
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 
12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
 

 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u vježbaonici 
Zavoda 

12-15 sati vježbe skupine 
3,4  

12-15 sati vježbe skupine 
5,6  

  9-12 sati vježbe skupine 
7,8  
12-15 sati vježbe skupine 
1,2  

14-17 sati vježbe skupine 
9,10  

 

 

Opća hranidba 
 
Vježbe se održavaju u računalnoj 
učionici Zavoda za patološku 
fiziologiju 

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10  
10-12 sati vježbe skupine 
1,2  

8-10 sati vježbe skupine 
5,6  
 

12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

 

 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici histologija 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2  
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 
 

  8-10 sati vježbe skupine 
7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
 
 
 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 
16-18 sati vježbe skupine 
9,10 

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2  
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 

8-16 sati - vježbe 
skupine 1 do 12 – 
planirana nastava 
(3 x 2 sata) izvan 
Fakulteta – 
laboratorijske vježbe 
 

Akademski zbor  
„Ab ovo“  
 

16-18 sati  
Amfiteatar - - - -- 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

- 
- 
 
 

- 16-19 sati - 



 

Predmet 
7. TJEDAN 

Ponedjeljak 
11.11.2019. 

Utorak 
12.11.2019. 

       Srijeda 
     13.11.2019. 

Četvrtak 
14.11.2019. 

Petak 
15.11.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u 
prostoru Zavoda za 
anatomiju, histologiju i opću 
embriologiju 

  8-9 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar  
  9-11 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 
11-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
13-15 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  

 
         DAN 
 
   FAKULTETA 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
13-15 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 

8-10 sati PREDAVANJE  - 
Amfiteatar 
 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

13-16 sati vježbe skupine 5,6  12-15 sati vježbe skupine 3,4   10-13 sati vježbe skupine 9,10  
13-16 sati vježbe skupine 1,2  

12-15 sati vježbe skupine  
7,8  

Opća hranidba 
 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju. 
 
Terenske vježbe -  prema 
uputama voditelja predmeta. 

11-13 sati vježbe skupine 1,2  
13-15 sati vježbe skupine 3,4  
15-17 sati vježbe skupine 7,8   

10-12 sati vježbe skupine 9,10  
15-17 sati vježbe skupine 5,6 

  10-16 sati terenske vježbe 
skupine  1,2,3,4,5 

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda. 

 8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti  

 8-10  sati PREDAVNJE  - 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
 
10-12 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 3,4  
15-17 sati vježbe skupine 5,6 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
 

Molekularna 
biologija i genomika 
u veterini 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici. 

13-15 sati vježbe skupine  1,8  10-12 sati vježbe skupine  6,7 
12-14 sati vježbe skupine  2,5 
15-17 sati vježbe skupine  3,4  

 15-17 sati vježbe skupine 9,10  10-12 sati vježbe skupine  
7,8 
12-14  sati vježbe skupine 
9,10 
 

Akademski zbor  
„Ab ovo“  
Raspored proba tijekom 
semestra 

16-18 sati 
Amfiteatar 

    

Tjelesna  i 
zdravstvena kultura 

   
16-19 sati 

 



 

Predmet 
8. TJEDAN 

Ponedjeljak 
18.11.2019. 

Utorak 
19.11.2019. 

Srijeda 
20.11.2019. 

Četvrtak 
21.11.2019. 

Petak 
22.11.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 
 
Vježbe se održavaju u 
prostoru Zavoda za 
anatomiju, histologiju i opću 
embriologiju 

10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10  
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
  

10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  

8-10 sati PREDAVANJE –
Amfiteatar  
 
10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  

  8-11 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 
 
13-16 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  

 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

8-10 sati PREDAVANJE  - 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
12-15 sati vježbe skupine 7,8  

14-17 sati vježbe skupine 
5,6  
 

14-17 sati vježbe skupine 
9,10  

9-12 sati vježbe skupine 
1,2  

10-13 sati vježbe skupine 3,4  

Opća hranidba  
Terenske vježbe -  prema 
uputama voditelja predmeta. 

    10-16 sati terenske vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
 

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda. 

14-16 sati vježbe skupine 1,2   8-10 sati PREDAVANJE- 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 

14-16 sati vježbe skupine 
7,8 

11-13 sati vježbe skupine 
9,10 

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 1,2 

Molekularna 
biologija i genomika 
u veterini 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici histologija, 
vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju . 

10-12 sati vježbe skupine  1,2 
14-16 sati vježbe skupine  4,6 
16-18 sati vježbe skupine  3,5  

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10  

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6  
16-18 sati vježbe skupine 
3,4  

 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8  
16-18 sati vježbe skupine 
5,6 

 
14-16 sati vježbe skupine 1,2  
16-18 sati vježbe skupine 9,10 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Seminar se održava  u 
predavaonici patologija, 
seminar se održava u 
predavaonici kemija. 

10-12 sati seminar skupine 
3,4,5 
12-14 sati seminar skupine  
6, 9,10  

 10-12 sati seminar 
skupine 1,2  
12-14 sati seminar 
skupine 7,8  
 

  

Akademski zbor  
„Ab ovo“  

16-18 sati 
Amfiteatar 

  
 

 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 



 

Predmet 
9. TJEDAN 

Ponedjeljak 
25.11.2019. 

Utorak 
26.11.2019. 

Srijeda 
27.11.2019. 

Četvrtak 
28.11.2019. 

Petak 
29.11.2019. 

Molekularna  biologija i 
genomika u veterini 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici, a 
vježbe u predavaonici Zavoda 
za veterinarsku patologija. 

12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 
 

13-15 sati vježbe skupine 
5,6 
15-17 sati vježbe skupine 
3,4  
17-19 sati vježbe skupine 
7,8  

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
16-18 sati vježbe skupine 7,8  

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 
14-16 sati vježbe skupine 9,10 
16-18 sati vježbe skupine 5,6  

Fiziologija domaćih 
životinja I 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

 
13-16 sati vježbe skupine 
3,4  

 
13-16 sati vježbe skupine 
7,8 

 
10-13 sati vježbe skupine 5,6  
 

 
10-13 sati vježbe skupine 
9,10  

 
10-13 sati vježbe skupine 1,2  

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemija 

 9-11 sati PREDAVANJE –  
predavaonica Zavoda za 
kemiju  

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za  
kemiju  
12-14 sati vježbe skupine 1,2  

10-12 sati vježbe skupine 7,8  
12-14 sati vježbe skupine 5,6 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 3,4  

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe i seminari  održavaju 
se u velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

12-14 sati vježbe  skupine 
5,6   

11-13 sati PREDAVANJE  - 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

10-12 sati seminar 1,2,3,4 
12-14 sati seminar 7,8,9,10 
14-16 sati seminar 5,6  

 8-10 sati PREDAVANJE -  
Velika predavaonica 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Seminar se održava  u 
predavaonici kemija, 
seminar se održava u 
Kliničkoj predavaonici. 

11-13 sati seminar skupine 
3,4  
13-15 sati seminar skupine 
7,8  

13-15 sati seminar skupine 
1,2  
 
  

 10-12 sati seminar skupine 
5,6  
12-14 sati seminar skupine 
9,10   

Tjelesna  i 
zdravstvena kultura 

   
16-19 sati 

 

Akademski zbor  
„Ab ovo“  

16-18 sati 
    

Veterinarska 
imunologija 
 
Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

8-10 sati PREDAVANJE  - 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju  
10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 

13-15 sati vježbe skupine 
9,10 
15-17 sati vježbe skupine 
5,6 
 

15-17 sati vježbe skupine 
3,4  

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  
 
  

 

 



Predmet 
10. TJEDAN 

Ponedjeljak 
2.12.2019. 

Utorak 
3.12.2019. 

Srijeda 
4.12.2019. 

Četvrtak 
5.12.2019. 

Petak 
6.12.2019. 

Molekularna  
biologija i genomika 
u veterini 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici histologija 

  9-11 sati vježbe skupine 5,6 
11-13 sati vježbe skupine 3,4 
15-17 sati vježbe skupine 9,10 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
16-18 sati vježbe skupine 
7,8  

  

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 
 

7.30.-9.00 PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za fiziologiju 
i radiobiologiju 
  9 -12 sati vježbe skupine 7,8  
12 -15 sati vježbe skupine 9,10  

12-15 sati vježbe skupine 3,4  9 -12 sati vježbe skupine 
5,6  
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  
 
12.-15 sati vježbe skupine 
1,2   

8-10 sati PREDAVANJE  - 
Velika predavaonica  

Higijena  i držanje 
hrane  
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

  9-11 sati vježbe skupine 3,4 
11-13 sati vježbe skupine 5,6 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 

 8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za  
kemiju  
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 7,8  

  8-10 sati vježbe skupine 
3,4 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6  
14-16 sati vježbe skupine 
7,8  

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 

Veterinarska 
imunologija 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

  9-11 sati vježbe skupine 1,2 
13-15 sati vježbe skupine 3,4 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
 

  8-10 sati vježbe skupine 
7,8 
10-12 sati vježbe skupine  
9,10  
14-16 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica  

  

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Seminari se održavaju u 
Kliničkoj predavaonici, 
seminari se održavaju u 
predavaonici patologija, 
seminari se održavaju u 
predavaonici mikrobiologija. 

  9-11 sati seminar skupine 9,10  
11-13 sati seminar skupine 1,2  

 10-12 sati seminar 
skupine 7,8  

 10-12 sati seminar skupine 3,4  
12-14 sati seminar skupine 5,6  

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe i seminari se održavaju 
u velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

14-16 sati seminar 6,7,8 10-12 sati seminar 1,2,3,4 
12-14 sati seminar 5,9,10  

12-14 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica  
 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14- sati vježbe skupine 
3,4 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine  7,8    

Akademski zbor 16-18 sati     

Tjelesna i 
zdravstvena kultura 

   
16-19 sati  

 

 



Predmet 
11. TJEDAN 

Ponedjeljak 
9.12.2019. 

Utorak 
10.12.2019. 

Srijeda 
11.12.2019. 

Četvrtak 
12.12.2019. 

Petak 
13.12.2019. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

8-11 sati vježbe skupine 1,2  10-13 sati vježbe skupine 3,4  
 

9-12 sati vježbe skupine 5,6  10-13 sati vježbe skupine 7,8  8-10 sati PREDAVANJE –
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
10-13 sati vježbe skupine 9,10   

Fiziologija domaćih 
životinja I  
 
(Računalne vježbe) 

13-16  sati vježbe skupine 1,2 
– računalna  učionica Zavoda 
za patološku fiziologiju 

13-16 sati vježbe skupine 3,4 
– Centralna knjižnica 
fakulteta* 

11-14 sati vježbe skupine 
7,8  - Centralna knjižnica 
fakulteta * 

 10-13 sati vježbe skupine  5,6 
– velika računalna učionica 
Zavoda za stočarstvo 
13-16 sati vježbe skupine 9,10 
– velika računalna učionica 
Zavoda za stočarstvo  

Higijena i držanje 
hrane 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju , a vježbe-kolokvij u 
maloj računalnoj učionici 
Zavoda za stočarstvo. 

  9-11 sati vježbe skupine 9,10 
13-15 sati vježbe skupine 7,8  

   8-10 sati vježbe skupine 1,2 
10-12 sati vježbe skupine  7,8   
12-14 sati vježbe skupine  5,6 

  9-11 sati vježbe skupine 
3,4 
11-13 sati vježbe skupine  
9,10  

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
kemiju   
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 - kolokvij 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
- kolokvij 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
- kolokvij 

11-13 sati vježbe skupine 1,2-
kolokvij 
14-17 sati vježbe skupine 7,8-
kolokvij  

Veterinarska 
imunologija 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

 10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 

  9-11 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

14-16 sati vježbe skupine 5,6   

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
 
Vježbe se održavaju u 
Kliničkoj predavaonici 

  9-11 sati vježbe skupine 
6,7,8 
13-15 sati vježbe skupine 
5,9,10  

 
 

 10-12 sati vježbe skupine 1,2  10-12 sati vježbe skupine 3,4  

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe i seminari   
održavaju se u velikoj 
računalnoj učionici 
Zavoda 

   9-11 sati seminar skupine 
3,4,5 
11-13 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
13-15 sati vježbe skupine 3,4 
 

8-10 sati seminar skupine 
7,8,9,10  
10-12 sati seminar skupine 
1,2,6  
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 5,6 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8  

10-12 sati seminar skupine 
4,5,6 
12-14 sati seminar skupine 
1,2,3 
14-16 sati seminar skupine  
7,8,9,10  

 

Akademski zbor 
„Ab ovo“ 

16-18 sati 
    

Tjelesna i 
zdravstvena kultura 

   
16-19 sati 

 
 

*u vrijeme planirane nastave prostor se koristi  uz nazočnost predmetnog nastavnika; 



 

Predmet 
12. TJEDAN 

Ponedjeljak 
16.12.2019. 

Utorak 
17.12.2019. 

Srijeda 
18.12.2019. 

Četvrtak 
19.12.2019. 

Petak 
20.12.2019. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

10-12 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
12-15 sati vježbe skupine 5,6  

10-13 sati vježbe skupine 1,2  
13-16 sati vježbe skupine 9,10 

10-13 sati vježbe skupine 
3,4  
13-16 sati vježbe skupine 
7,8  

  

Fiziologija domaćih 
životinja I  
 
(Računalne vježbe) 

 
 

13-16 sati vježbe skupine 1,2 – 
velika računalna učionica Zavoda 
za stočarstvo 

13-16 sati vježbe skupine 
3,4 – Centralna knjižnica 
Fakulteta * 
 
 

10-13 sati vježbe skupine 
5,6 – velika računalna 
učionica Zavoda za 
stočarstvo 
13-16 sati vježbe skupine 
7,8 - velika računalna 
učionica Zavoda za 
stočarstvo 

12-15 sati vježbe skupine 
9,10 - velika računalna 
učionica Zavoda za 
stočarstvo 

Higijena i držanje 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
14-16 sati vježbe skupine 3,4  

8-10 sati PREDAVANJE -  
predavaonica Zavoda za 
kemiju 
10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
13-15 sati vježbe skupine 
5,6  
15-17 sati vježbe skupine 
9,10  

10-12 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
kemiju 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

Veterinarska 
imunologija 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

 8-10 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  
10-12 sati vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
9-10 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4   
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica   
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
 

  8-10 sati vježbe skupine 3,4 
10-12 sati vježbe skupine 9,10  

12-14 sati vježbe skupine 
5,6 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2  
 

  

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Vježbe se održavaju u 
Kliničkoj predavaonici 

 10-12 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 

 10-12 sati vježbe skupine  
9,10  
12-14 sati vježbe skupine  
1,2  

10-12 sati vježbe skupine  
5,6   

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

*u vrijeme planirane nastave prostor se koristi  uz nazočnost predmetnog nastavnika; 



 

Predmet 
13. TJEDAN 

Ponedjeljak 
6.1.2020. 

Utorak 
7.1.2020. 

Srijeda 
8.1.2020. 

Četvrtak 
9.1.2020. 

Petak 
10.1.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

 
Sveta tri kralja 

10-13 sati vježbe skupine 5,6  10-13 sati vježbe skupine 
3,4  
13-16 sati vježbe skupine  
9,10  

10-13 sati vježbe skupine  
1,2  
13-16 sati vježbe skupine 
7,8  

 8-10 sati PREDAVANJE 
– predavaonica Zavoda 
za fiziologiju i 
radiobiologiju  

Higijena i držanje 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

 
Sveta tri kralja 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 5,6 

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
13-15 sati vježbe skupine  
3,4  
 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 

10- 12 sati vježbe 
skupine  7,8 
12-14 sati PREDAVANJE 
– predavaonica Zavoda 
za kemiju 
14-16 sati vježbe 
skupine 5,6   

Veterinarska 
imunologija 
 
Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

 
Sveta tri kralja 

   8-10 sati PREDAVANJE –
Velika predavaonica  
10-12 sati vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 9,10 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6  

  8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  
10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine  
5,6 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2 
14-16 sati vježbe 
skupine  3,4 
 

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

 
Sveta tri kralja 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
 

   8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 (6) 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 
 
 

14-16 sati vježbe 
skupine 1,2  

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Vježbe se održavaju u 

predavaonici - patologija 

 

10-12 sati vježbe skupine 7,8  
 

10-12 sati vježbe skupine  
5,6  
13-15 sati vježbe skupine 
1,2  
 

 

10-12 sati vježbe 
skupine  3,4,9,10 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 



 

Predmet 
14. TJEDAN 

Ponedjeljak 
13.1.2020. 

Utorak 
14.1.2020. 

Srijeda 
15.1.2020. 

Četvrtak 
16.1.2020. 

Petak 
17.1.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
 
Vježbe se održavaju  u 
vježbaonici Zavoda 

11-14 sati vježbe skupine 

5,6  

14-17 sati vježbe skupine 

1,2  

  8-11 sati vježbe skupine 

9,10  

11-14 sati vježbe skupine 7,8  

8-11 sati vježbe skupine 3,4  

 

 

8-10 sati PREDAVANJE – 

predavaonica Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

 

 

  8-10 sati PREDAVANJE 

- predavaonica Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

10-12 sati PREDAVANJE 

- predavaonica Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

(blok sat) 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
 

(Računalne vježbe) 
 

   8-11 sati vježbe skupine 5,6 

– u Centralnoj knjižnici 

fakulteta* 

12-15 sati vježbe skupine 1,2 

– u Centralnoj knjižnici 

fakulteta* 

  8-11 sati vježbe skupine 

9,10 –u Centralnoj knjižnici 

fakulteta* 

12-15 sati vježbe skupine 

3,4 – velika računalna 

učionica –Zavod za  

stočarstvo 

10-13 sati vježbe skupine 

7,8  – velika računalna 

učionica – Zavod za 

stočarstvo  

 

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 

predavaonici Zavoda za kemiju, 

vježbe – kolokvij u maloj 

računalnoj učionici Zavoda za 

stočarstvo. 

  8-10 sati PREDAVANJE 

– Kemija 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 

  9-11 sati vježbe skupine 7,8 

11-13 sati vježbe skupine 5,6 

13-15 sati vježbe skupine 3,4  

 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 - kolokvij 

12-14 sati vježbe skupine  

9,10 - kolokvij 

10-12 sati vježbe skupine 

5,6 - kolokvij 

12-14 sati vježbe skupine 

3,4 - kolokvij 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 - kolokvij 

 

Veterinarska 
imunologija 
Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

10-11 sati PREDAVANJE 

– Velika predavaonica 

11-12 sati vježbe skupine 

9,10 

12-13 sati vježbe skupine 

7,8 

  8-9   sati vježbe skupine 1,2 

  9-10 sati vježbe skupine 3,4 

13-14 sati vježbe skupine 5,6  

   

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 
Vježbe se održavaju u velikoj 

računalnoj učionici Zavoda 

11-13 sati vježbe skupine 

3,4 

14-16 sati vježbe skupine 

5,6 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 

9-11 sati vježbe  skupine 7,8 

 

   

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Vježbe se održavaju u 

predavaonici kemija 

  11-13 sati vježbe skupine 

7,8  

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,10  

12-14 sati vježbe skupine 

5,6  

12-14 sati vježbe skupine 

3,4,9  

 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 

*u vrijeme planirane nastave prostor se koristi  uz nazočnost predmetnog nastavnika 



 

 

Predmet 
15. TJEDAN 

Ponedjeljak 
20.1.2020. 

Utorak 
21.1.2020. 

Srijeda 
22.1.2020. 

Četvrtak 
23.1.2020. 

Petak 
24.1.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
Računalne vježbe u 
računalnoj  učionici 
Zavoda za patološku 
fiziologiju 

  8-10 sati vježbe skupine 7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6  
12-14 sati vježbe skupine 
3,4  

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10  
10-12 sati vježbe skupine 
1,2  
 
 

   

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemija 

10-11 sati vježbe skupine 
3,4 
12-13 sati vježbe skupine 
5,6  

  9-10 sati vježbe skupine 
1,2  
10-11 sati vježbe skupine 
9,10  
11-12 sati vježbe skupine 
7,8  

   

Eventualne promjene u rasporedu bit će pravovremeno  objavljene na Oglasnoj ploči Referade i stranicama Fakulteta. 

 


