
II. SEMESTAR – kombinirani oblik nastave (napomena: sva predavanja od 3.5.2021. do kraja nastave u ljetnom semestru online) 

10.TJEDAN NASTAVE  

Predmet 
Ponedjeljak 

3.5.2021. 
Utorak 

4.5.2021. 
Srijeda 

5.5.2021. 
Četvrtak 
6.5.2021. 

Petak 
7.5.2021. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja II 

  8-10 sati vježbe skupine  
1,2,3,4 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
 

  8.00.-10.00.sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
10-12 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4  

  8.00.-10.00. sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 

10.00.-12.00.sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
14-16 sati vježbe skupine  
9,10,11,12  

  8.00.-10.00.sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
10-12 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 
12-14 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 

Histologija i opća 
embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

  8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12  

- 

  8-10.sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati vježbe skupine  
1,2,3,4 

  7.30. sati PREDAVANJE  - online 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
12-14 sati  vježbe skupine 
9,10,11,21 
14-16  sati vježbe skupine 1,2,3,4  

 16-17.30. sati PREDAVANJE  -
online 
 
 

Biokemija u veterinarskoj 
medicini 
 
Seminari i vježbe održavaju 
se u predavaonici Zavodu  

   7.30.-10.00. sati vježbe 
skupine 11,12 
10.00.-12.30. sati vježbe 
skupine 5,6 
12.30.-15.00. sati vježbe 
skupine 1,2 

7.30,00,-10,00, sati vježbe 
skupine 3,4 
10.00.-12.30. sati vježbe 
skupine 7,8 
12.30.-15.00. sati vježbe 
skupine 9,10 

 
15-17.30. sati 
PREDAVANJE– online 
 
 

14-15 sati seminar skupine 7,8,9 
15-16 sati seminar skupine 
10,11,12   
16-17 sati seminar skupine 1,2,3 
17-18 sati seminar skupine 4,5,6 

  8.00.-10.30. sati vježbe 
skupine 9,10 
10.30.-13.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
 
 

Pasminska svojstva 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

   8-10 sati vježbe skupine  
9,10 
10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 
 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
11,12 
14-16 sati vježbe skupine  5,6 
 

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

10-12 sati vježbe skupine  11,12 
 

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

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju I 

- 

  7.45-9 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 - online 

 
 

 8-10 sati vježbe skupine 
1,3,4 - 

13-14 sati vježbe   5,6,7,8  - 
online 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura – vidi Izvedbeni pp 

- - 
16.30. -pješačka tura – 
Maksimir - novo 

- - 

Veterinarska etika 
Od 16 sati seminari – Velika 
predavaonica -od 1. do 25.* 

Od 16 sati seminari – Velika 

predavaonica -od 26. do 50.* 
- - - 

POVIJEST VETERINARSTVA 16-19 sati - online 16-19 sati – online 17.30.-19 sati - online 16-19 sati – online 17.30.-19 sati - online 

*vidi Izvedbeni plan i program 

 

 



11. TJEDAN NASTAVE 

Predmet 
Ponedjeljak 
10.5.2021. 

Utorak 
11.5.2021. 

Srijeda 
12.5.2021. 

Četvrtak 
13.5.2021. 

Petak 
14.5.2021. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja II 

  8.00.-10.00.sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati vježbe skupine  1,2,3,4 

  8.00.-10.00.sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
10-12 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12-14 sati vježbe skupine  
5,6,7,8 
14.30.-16.30, sati vježbe 
skupine 1,2,3,4  

11.30..-13 sati PREDAVANJE – 
online 

- 

Histologija i opća 
embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

10-12 vježbe skupine 1,2,3,4 
12-14 vježbe skupine 9,10,11,12 
15-17 sati vježbe skupine 5,6,7,8  

- 

  8-10 vježbe 1,2,3,4 
10-12 vježbe 5,6,7,8 
12-14 sati vježbe 9,10,11,12  

  10.00.-11.30. – PREDAVANJE - 
online 
 

  8.00.-10.00.vježbe skupine 
9,10,11,12 
10-12 vježbe  skupine 
1,2,3,4 
12-14 vježbe skupine 
5,6,7,8  
 

Biokemija u veterinarskoj 
medicini 
Seminari i vježbe održavaju 
se u predavaonici Zavodu  

7.30.-10.00. sati vježbe skupine 
3,4 
10,00,-12,30, sati vježbe skupine 
5,6 
12.30.-15.00. sati vježbe skupine 
7,8 
15.00.-17.30. sati vježbe skupine 
11,12    

  9-10 sati seminar skupine 
6,7,8 
10-11 sati seminar skupine 
1,2,5 
12-13 sati seminar skupine 
3,4,9 
13-14 sati seminar skupine 
10,11,12 

7.30.-10.00.  sati vježbe skupine 
7,8 
10,00,-12,30. sati vježbe 
skupine 1,2 
14.00.-16.30. sati vježbe 
skupine 9,10 
 
 

- 

7.30.-10.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
10,00,-12.30. sati vježbe 
skupine 11,12 
12.30.-15.00. vježbe 
skupine 3,4 

Pasminska svojstva 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

  8-10 sati vježbe skupine 9,10 
10-12 sati vježbe skupine7,8 
12.30.-14.30. sati vježbe 
skupine  5,6 

   8-10 sati vježbe 
skupine 11,12 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 

   8-10 sati vježbe skupine 
11,12 
10-12 sati vježbe skupine  
3,4 
12.30.-14.30. sati vježbe 
skupine 1,2 

- 
 

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

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju I 
 

- 

15-17 sati vježbe skupine 
7,8,11,12 - online 

   7,45-9 sati vježbe skupine 
 5, 6,9,10 - online 
 

 

8-10 seminar skupine 1-12- 
online 
 
 

  7.45-9 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 

 

Osobitosti lokomocijskog 
aparata konja 

- - 
16.30.-18 sati sekcijska dvorana 
Zavoda 

- 
14-18 sati sekcijska dvorana 
zavoda 

Kemija prirodnih spojeva - - - 

14-16 sati predavanje u 
predavaonici Zavoda za 
patologiju 

- 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

19.00 sati- vidi Izvedbeni plan i 
program 

14.00 sati - vidi Izvedbeni 

plan i program 

8.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 
program 

 17.30 sati - vidi Izvedbeni plan i 

program 

17.00 sati - vidi Izvedbeni 
plan i program 

 

 

 



12. TJEDAN NASTAVE 

Predmet 
Ponedjeljak 
17.5.2021. 

Utorak 
18.5.2021. 

Srijeda 
19.5.2021. 

Četvrtak 
20.5.2021. 

Petak 
21.5.2021. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja II 

  10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12  

10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 9,10,11,12 
14-16 sati vježbe skupine 5,6,7,8  

  8-10 sati PREDAVANJE 
online 
 
 

  8.00.-10.00 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati vježbe skupine  
9,10,11,12 
12.-14. sati vježbe skupine 
1,2,3,4  

 
- 

Histologija i opća 
embriologija 
Vježbe se održavaju 
u histološkoj 
vježbaonici 

  7.30.-9 sati PREDAVANJE –
online 
10-12 sati vježbe skupine  
9,10,11,12 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6,7,8   

10-12 sati  vježbe skupine  5,6,7,8  
12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
14-16 sati vježbe  skupine 9,10,11,12  

10-11 sati PREDAVANJE– 
online 
 

 8.00.-10.00 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12.-14. sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12  

- 
 

BIOKEMIJA 
Seminari i vježbe 
održavaju se u 
predavaonici Zavodu  

- 

7.30.-9.00. sati PREDAVANJE – online 
 

14-15 sati seminar 
skupine 7,8,9 
15-16 sati seminar 
skupine 10,11,12 

 10-11 sati seminar skupine 
1,2,3  
11-12 sati seminar skupine 
4,5,6 
 

  7.30.-10.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
10,00,-12.30. sati vježbe 
skupine 5,6 
12.30.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

Pasminska svojstva 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj 
učionici Zavoda 

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

10-12 sati vježbe skupine 11,12 
12-14 sati vježbe skupine  7,8 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
 

 
 
 

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

  8-10 sati vježbe skupine 
5,6 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
Terenska nastava skupine   
skupine 1,2 od 10-16 sati  

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju I 

9-10.30. sati vježbe skupine 7,8 
- online - 

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

   7.30.-9 sati vježbe skupine 
3,4,5,6 - online 

Osobitosti lokomocijskog 
aparata konja 

16-20 sati sekcijska dvorana 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

16-20 sati sekcijska dvorana Zavoda za 

veterinarsku patologiju 
- - - 

Osnove znanstvenog rada 
- 

Od 16 sati u prostoru Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 

Od 16 sati u prostoru 

Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

Od 16 sati u prostoru Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju 
Od 16 sati u prostoru 

Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

Tjelesna i 
zdravstvena kultura 

19.00 sati- vidi Izvedbeni 
plan i program 

14.00 sati - vidi Izvedbeni plan i program 8.00 sati - vidi Izvedbeni 
plan i program 

 17.30 sati - vidi Izvedbeni plan i 

program 

17.00 sati - vidi Izvedbeni 
plan i program 

 

 

 



13. TJEDAN NASTAVE 

Predmet 
Ponedjeljak 
24.5.2021. 

Utorak 
25.5.2021. 

Srijeda 
26.5.2021. 

Četvrtak 
27.5.2021. 

Petak 
28.5.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 

8-10 sati PREDAVANJE online 10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
12.30.-14.30 sati vježbe skupine 
5,6,7,8   
15-17 sati vježbe skupine 
9,10,11,12  

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4  
12-14 sati vježbe skupine 5,6,7,8    

 8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
10-12 sati vježbe skupine 9,10,11,12 
12-14 vježbe skupine 5,6,7,8   

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
12-14 sati vježbe skupine  1,2,3,4 
 

Histologija i opća embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

10-13 sati PREDAVANJE 
online 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12.30.-14.30. sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
14.30.-16.30. sati vježbe skupine 
5,6,7,8  

10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 

14-16  sati vježbe skupine 9,10,11,12 
 

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

Biokemija - 

  7.30.-10.00. sati vježbe skupine 
1,2 
10,00,-12.30. sati vježbe skupine 
7,8 
12.30.-15.00. sati vježbe skupine 
11,12 

- - - 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

 
- 

  8-10 sati vježbe skupine 3,4 
10-12 sati vježbe skupine 5,6  
12-14 sati vježbe skupine 9,10 
14.30.-16.30 sati vježbe skupine 1,2 
 
 

   8- 10.00 sati vježbe skupine 7,8  
10-12 sati vježbe skupine 11,12 
 
 

 
Terenska nastava skupine  
skupine 3,4 od 10-16 sati  
 
10-12 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 9,10 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 

  8-10 sati vježbe skupine 3,4 
10-12 sati vježbe skupine 11,12 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
 
Terenska nastava skupine  
skupine 9,10 od 10-16 sati  

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju I 
 

- 

7.45.-9  sati vježbe skupine 
9,10,11,12 - online 
 

7.45. -9 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
- online - 

7.45. -9 sati vježbe skupine 5,6,7,8 - 
online 
 

Osnove znanstvenog rada 

Od 16 sati u prostoru 

Zavoda za fiziologiju i 

radiobiologiju 

Od 16 sati u prostoru Zavoda za 

fiziologiju i radiobiologiju  
- 

-  

Kemija prirodnih spojeva 
- - 

Iza 16 sati u prostoru Zavoda za 
kemiju i biokemiju 

Iza 16 sati u prostoru Zavoda za 

kemiju i biokemiju 
Iza 16 sati u prostoru Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

Tjelesna i zdravstvena kultura 
19.00 sati- vidi Izvedbeni 
plan i program 

14.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 

program 

8.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 
program 

 17.30 sati - vidi Izvedbeni plan i 

program 

17.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 
program 

 

 

 

 

 

 



14. TJEDAN NASTAVE 

Predmet 
Ponedjeljak 
31.5.2021. 

Utorak 
1.6.2021. 

Srijeda 
2.6.2021. 

Četvrtak 
3.6.2021. - 
TIJELOVO 

Petak 
4.6.2021. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja II 

  8-10 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
14-16  sati vježbe skupine 
9,10,11,12  

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
10-12 vježbe skupine 1,2,3,4 
12-14 vježbe skupine 5,6,7,8  

  8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 

- 
 

- 

Histologija i opća 
embriologija 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

 7.00.-8.00 kolokvij –**Velika 
predavaonica, vj. Histologija i 
fiziologija 
 

- 
 
- 

- - 

Pasminska svojstva 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 
 
Terenska nastava skupine 7,8 od 10 
– 16 sati 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 
Terenska nastava skupine 
11,12  od 10 – 16 sati 

10-12 sati vježbe skupine 11,12 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 - 

 
 
- 

Kemija prirodnih spojeva Iza 16 sati u prostoru Zavoda za kemiju i 

biokemiju 
Iza 16 sati u prostoru Zavoda za 

kemiju i biokemiju 
Iza 16 sati u prostoru Zavoda za kemiju i 

biokemiju - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

19.00 sati- vidi Izvedbeni plan i 
program 

14.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 

program 

8.00 sati - vidi Izvedbeni plan i 
program - - 

 

15. TJEDAN NASTAVE 

Predmet 
Ponedjeljak 
7.6.2021. 

Utorak 
8.6.2021. 

Srijeda 
9.6.2021. 

Četvrtak 
10.6.2021. 

Petak 
11.6.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 
  

 8-10 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
10-12 vježbe skupine 9,10,11,12 
12-14 vježbe skupine  1,2,3,4 

8.00.-10.00.sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
10-12 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 
12.-14  sati vježbe skupine 
9,10,11,12 

ISPITNI ROKOVI 
→→ 

- - 

Pasminska svojstva životinja 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

   8-10 sati vježbe skupine 9,10  
Terenska nastava skupine 5,6 od 
10 – 16 sati 

ISPITNI ROKOVI 
                              →→ 

- - 
 
- 
 

 

 

 


