
 

Raspored za II semestar ak. god. 2020./2021. – predavanja online do 1.4.2021. 

1.TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
22.2.2021. 

Utorak 
23.2.2021. 

Srijeda 
24.2.2021. 

Četvrtak 
25.2.2021. 

Petak 
26.2.2021. 

Subota 
27.2.2021. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja II 
 

12-13 sati 
PREDAVANJE -
online 

  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  

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

  8.00.-9.00. – 
PREDAVANJE- 
online 

- 

 
Histologija i opća 
embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

13-15 sati 
PREDAVANJE - 
online 

   7.30.- 9 sati 
PREDAVANJE -online 
 

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

   
 

- 

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

10-12 sati 
PREDAVANJE - 
online 
 

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

10.00. -12.30. vježbe 
skupine  11,12 
12.30.- 15.00. vježbe 
skupine  5,6 
15.00.-17.30. – vježbe 
skupine 3,4 

  7.30.-10.00. – vježbe 
skupine 7,8 
10.00.-12.30. - vježbe 
skupine 9,10 
12.30.-15.00. -  vježbe 
skupine 1,2 
 

 
  9-11 sati 
PREDAVANJE - 
online 

- 

Pasminska svojstva 
životinja 
 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

8-10 sati 
PREDAVANJE – 
online 

15-16.30 sati PREDAVANJE –  
online 
 
 
 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine  – 9,10 
14.00.-16.00. sati 
vježbe  skupine 7,8 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine – 11,12 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine  – 3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 

  
11-13 sati 
PREDAVANJE– 
online 

- 

ZBOR 16-18 SATI     - 

TZK 
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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 



2. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 

1.3.2021. 
Utorak 

2.3.2021. 
Srijeda 

3.3.2021. 
Četvrtak 
4.3.2021. 

Petak 
5.3.2021. 

Subota 
6.3.2021. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja II 

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

7.30-9.00.- 
PREDAVANJE – online 
 

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

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

 8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
 
 

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

  8-10 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  

 16-17.30. sati 
PREDAVANJE – online 
 

- 

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

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

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

10.00.-12.30. sati 
vježbe skupine 1,2 
12.30.-15.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
15.00.-17.30.sati  
vježbe  skupine 7,8  

 
15.00.-16.30. 
PREDAVANJE  - online 
 
 

7.30.-10.sati vježbe 
skupine 1,2 
10.-12.30. sati vježbe 
skupine  11,12 
12.30..-15.sati vježbe 
skupine  9,10 

- 

Pasminska svojstva 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
velikoj računalnoj 
učionici Zavoda 

12-14 sati vježbe 
skupine 9,10 

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

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 
 

10.00.-12.00. vježbe 
skupine 11,12 

12-14 sati vježbe 
skupine 7,8  
 - 

ZBOR 16-18 sati - - - - - 

TZK 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

 

 

 

 



 

3. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 

8.3.2021. 
Utorak 

9.3.2021. 
Srijeda 

10.3.2021. 
Četvrtak 

11.3.2021. 
Petak 

12.3.2021. 
Subota 

13.3.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 

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

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 5,6,7,8  
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4  
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 5,6,7,8  

 
  

10.00.-12.00. sati 
PREDAVANJE - 
online 

- 

Histologija i opća embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

 
 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 

  8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati vježbe skupine  
1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 9,10,11,12  
 
15.00.-16.30. sati PREDAVANJE 
– online 

  8-10 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 5,6,7,8  

 

- 

 
Biokemija u veterinarskoj 
medicini 
Seminari i vježbe održavaju se 
u predavaonici Zavodu 
*- velika računalna učionica     
    Zavoda za stočarstvo 

  7.30.-10.00. vježbe 5,6 
10.00.-12.30. vježbe 3,4 
12.30.-15.00. vježbe 7,8  
 

10-11 sati kom. vježbe 5* 
11-12 sati kom. vježbe 7* 
12-13 sati kom. vježbe 9* 
13-14 sati kom. vježbe 11*  
14-15 sati kom. vježbe 3* 
15-16 sati kom vježbe  1* 

    8-9 sati kom. vježbe 12* 
  9-10 sati kom. vježbe 10* 
10-11 sati kom. vježbe   8* 
11-12 sati kom. vježbe   6*  
12-13 sati kom. vježbe   4* 
13-14 sati kom. vježbe   2* 

12-13 sati seminar 
1,2,3,11 
14-15 sati seminar 
4,5,6,7 
15 -16 sati seminar 
8,9,10,12 

12-14 sati 
PREDAVANJE  - 
online 

- 

Zbor 16-18 sati     - 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

10.00.-12.00 sati vježbe 
skupine 1,2 
12.00.-14.00.  sati vježbe 
skupine 11,12 
14.00.-16.00.  sati vježbe 
skupine 5,6 

8-10 sati vježbe skupine 7,8 
 
 

   
 

   8-10 sati vježbe 
skupine 3,4 
10.00.-12.00. vježbe 
skupine 9,10 
 

8-10 sati 
PREDAVANJE - 
online 
 

- 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan 
i program 

 

 



4. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
15.3.2021. 

Utorak 
16.3.2021. 

Srijeda 
17.3.2021. 

Četvrtak 
18.3.2021. 

Petak 
19.3.2021. 

Subota 
20.3.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
12-14 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
14.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 5,6,7,8 

  8-10 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 1,2,3,4 

 8-10 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
14.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 5,6,7,8   

11-12 sati 
PREDAVANJE – 
online 

8-10 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 
5,6,7,8   

- 

Histologija i opća 
embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
14.00.-16.00. sati 
vježbe skupine  1,2,3,4  

15-16 sati PREDAVANJE – 
online 

 

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

  
10-11 sati 
PREDAVANJE – 
online 

- 
 

- 

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

7.30.-9 sati 
PREDAVANJE – online 
 
 
 

- 
 

 
                       - 

 

 8-10 sati 
PREDAVANJE – 
online 
 
 

 

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

- 

ZBOR 16-18 sati     - 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

 12-14 sati SEMINAR 
skupine 5,6,7,8 - 
predavaonica fizika 

   8-10 sati SEMINAR 
skupine 1,2,3,4  – 
predavaonica fizika 

12-14 sati 
PREDAVANJE - 
online 

   10-12 sati 
SEMINAR skupine 
9,10,11,12 – 
predavaonica fizika  

- 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

 

 

 



 

 

5. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 

22.3.2021. 

Utorak 

23.3.2021. 

Srijeda 

24.3.2021. 

Četvrtak 

25.3.2021. 

Petak 

26.3.2021. 

Subota 

27.3.2021. 

Anatomija s organogenezom 

domaćih životinja II 

   8-10 sati vježbe 

skupine 9,10,11,12 

10-12 sati vježbe 

skupine 1,2,3,4 

12.30.-14.30. sati 

vježbe skupine 5,6,7,8 

   8-10 sati vježbe skupine 

5,6,7,8 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4 

12.00.-14.00. 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 

12.00.-14.00. sati vježbe 

skupine 5,6,7,8   

   8-10 sati vježbe skupine 

9,10,11,12 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4 

12.00.-14.00. sati vježbe 

skupine 5,6,7,8   

15-16.30. sati 

PREDAVANJE – online 

- 

Histologija i opća embriologija 

 

Vježbe se održavaju u 

histološkoj vježbaonici 

  8-10 sati vježbe 

skupine  5,6,7,8 

10-12 sati vježbe 

skupine 9,10,11,12 

12.00.-14.00. sati 

vježbe skupine 1,2,3,4  

   9.00.-10.00. sati 

PREDAVANJE – 

online 

  8-10 sati vježbe skupine 

5,6,7,8 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10,11,12 

12.00.-14.00. sati vježbe 

skupine 1,2,3,4  

 

- 

Biokemija u veterinarskoj 

medicini 

 

Seminari i vježbe održavaju se 

u predavaonici Zavodu uz 

prethodni dogovor s 

voditeljicom predmeta 

  7.30.-10.00. vježbe 

skupine 1,2 

10.00.- 12.30. vježbe 

skupine 7,8 

12.30.-15.00. vježbe 

skupine 9,10 

 

  7.30.-10.00. vježbe 

skupine 11,12 

10.00.-12.30. vježbe 5,6 

12.30.-15.00.-  vježbe 

skupine 3,4 

 

   

 

 

 

10.00.-12.00. 

PREDAVANJE– 

online 

 

 10-11 sati seminar 

skupine 5,6,10 

11-12 sati seminar 

skupine 7,8,9 

12-13 sati seminar 

skupine 1,2,3 

13-14 sati seminar 

skupine 4,11,12  

 

 

- 

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 

 

 

    8-10 sati vježbe skupine 

9,10 

  10-12 sati vježbe skupine 

7,8 

- 

 

 

                          - 

 

8-10 sati vježbe skupine 

1,2 

10-12 sati vježbe skupine 

11,12 

 

- 

Zbor 16-18 sati     - 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

 

 



 

6.TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
29.3.2021. 

Utorak 
30.3.2021. 

Srijeda 
31.3.2021. 

 

Četvrtak 
1.4.2021. 

 

Petak 
2.4.2021. 

 

Anatomija s organogenezom domaćih 
životinja II 

11-12 sati PREDAVANJE – 
online 

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

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 1,2,3,4  

Veliki četvrtak Veliki petak 

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 
12.30.-14.30. sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 

Veliki četvrtak Veliki petak 

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

12.00.-14.00.- PREDAVANJE 
- online 
 

7.30.-10.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
10 – 12.30. sati vježbe 
skupine 9,10 
12.30.-15.00. sati vježbe 7,8 

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

Veliki četvrtak Veliki petak 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj računalnoj 
učionici Zavoda 

14 – 16 sati PREDAVANJE - 
online 

8-10 sati vježbe skupine 
11,12 
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 

Veliki četvrtak Veliki petak 

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 

Veliki četvrtak Veliki petak 

 

 

 

 

 



7. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 

5.4.2021. 
Utorak 

6.4.2021. 
Srijeda 

7.4.2021. 
Četvrtak 
8.4.2021. 

Petak 
9.4.2021. 

Subota 
10.4.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 

Uskrsni 

ponedjeljak - 

  8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 9,10,11,12  

  8-10 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 
9,10,11,12 

 10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6,7,8  

- 

Histologija i opća embriologija 
 Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

 Uskrsni 

ponedjeljak 

 7 – 8 sati KOLOKVIJ – 
cijela godina (Velika 
predavaonica, Fiziologija, 
Histologija vježbaonica) 
11-12 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  

 
 

  8-10 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 1,2,3,4  
 

9-10 sati PREDAVANJE- 
Velika predavaonica  
 

- 

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

 Uskrsni 

ponedjeljak 

 
8 - 11 sati  PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 

10-11 sati seminar skupine 
10,11,12 
11-12 sati seminar skupine 
7,8,9 
13-14 sati seminar skupine 
1,2,3 
14-15 sati seminar skupine 
4,5,6 

 
 

 

- 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

 Uskrsni 

ponedjeljak 
 
- 

   8-10 sati seminar 
skupine 1,2,3,4 – 
predavaonica fizika 
10-12 sati seminar 
skupine 9,10,11,12 – 
predavaonica fizika  

12-14 sati seminar skupine 
5,6,7,8 – predavaonica 
fizika 
 
  
 

- 

Zbor 
Uskrsni 

ponedjeljak - 
 

 
 

- 

Tjelesna i zdravstvena kultura 
Uskrsni 

ponedjeljak 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

 

 

 



 

8. TJEDAN  

Predmet 
Ponedjeljak 
12.4.2021. 

Utorak 
13.4.2021. 

Srijeda 
14.4.2021. 

Četvrtak 
15.4.2021. 

Petak 
16.4.2021. 

Subota 
17.4.2021. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja II 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 

10-12 sati vježbe skupine 

5,6,7,8      

12-14 sati vježbe skupine 

1,2,3,4 

14.00.-16.00. 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 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 

   
 

- 

Histologija i opća 
embriologija 
 
Vježbe se održavaju u 
histološkoj vježbaonici 

 
 

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  

  
 

  9-10 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica 
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 

13-14 sati PREDAVANJE  - 
Velika predavaonica  
 
 

- 

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

  8.00.-10.00.- PREDAVANJE 
u Velika predavaonica  
10-11 sati seminar skupine 
7,8,9 
11-12 sati seminar skupine 
10,11,12 
12-13 sati seminar skupine 
1,2,3 
13-14 sati seminar skupine  
4,5,6 

 8-10 sati vježbe skupine 
11,12 
 

         8 -10 sati vježbe skupine 
1,2 
12.00.-14.00.. vježbe skupine  
9,10 

 7.30-9 vježbe skupine 3,4 
 

8-10 sati vježbe skupine 
5,6 
10 -12.00. sati  vježbe 
skupine 7,8 
 

- 

Pasminska svojstva životinja 
 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

 

10-12 sati seminar skupine  
5,6,7,8– predavaonica 
fizika 
12-14 sati seminar skupine  
1,2,3,4– predavaonica 
fizika 
14.00.-16.0. sati seminar 
skupine 9,10,11,12  – 
predavaonica fizika  

10-12 sati seminar skupine 
9,10,11,12 – predavaonica 
fizika 
12-14 sati seminar skupine 
5,6,7,8 – predavaonica fizika 
14-16 sati seminar skupine 
1,2,3,4 

  

- 

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju I 
 
Velika predavaonica 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 

12-13 sati vježbe skupine 

4,7,8 

- 
 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2,3,4 

12-14 sati vježbe skupine 

11,12 

10-11 sati seminar skupine  5,6  
11-12 sati seminar skupine 7,8  
12-13 sati seminar skupine 11,12  
13-14 sati seminar skupine 9,10 

11-12 sati seminar 
skupine 1,2 
12-13 sati seminar 
skupine 3,4 

- 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

Od 19.4. do 23.4.2021. – nema nastave, održavanje kolokvija i ispita za sve godine studija 

21.4.2021. Fakultetsko vijeće 



 

9. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
26.4.2021. 

Utorak 
27.4.2021. 

Srijeda 
28.4.2021. 

Četvrtak 
29.4.2021. 

                       Petak 
                     30.4.2021. 

Anatomija s organogenezom domaćih 
životinja II 

  8-10 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  

8—10 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica 
 

10-12 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 

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  

10-12 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 

  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  
 

  14.00.-15.00. PREDAVANJE 
Velika predavaonica  
 
 

 14.00.-16.00. vježbe skupine 
9,10,11,12  
 

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

  8.00.-10.00. PREDAVANJE Velika 
predavaonica  
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  
 

Biokemija u veterinarskoj medicini 
Seminari i vježbe održavaju se u 
predavaonici Zavodu uz prethodni 
dogovor s voditeljicom predmeta 

14-16 sati- PREDAVANJE - Velika 
predavaonica 

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

8-10 sati- PREDAVANJE - 
Velika predavaonica  

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

 

Pasminska svojstva životinja 
Vježbe se održavaju u velikoj 
računalnoj učionici Zavoda 

    8-10 sati seminar skupine 
5,6,7,8 – velika računalna 
Zavoda  
10-12. sati seminar skupine 
9,10,11,12 – velika računalna 
učionica  
12.-14 sati seminar  skupine 
1,2,3,4 – velika računalna 
učionica  

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

 12-14 sati PREDAVANJE u 
Velikoj predavaonici  
 

10 -12 sati vježbe skupine  5,6 
12 -14 sati vježbe skupine  7,8 
14 -16 sati vježbe skupine 11,12 
 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 
 

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju I 
 
Velika predavonica 

   
10-12 sati seminar skupine 
8,11,12 
 

   
 
 

 
  8-10 sati seminar skupine 4,9,10 
16-18 sati seminar skupine 1,2,3 

14-16 sati seminar skupine 5,6,7 

Zbor 16-18 sati    
 

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 

 

 

 



 

  10. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 

3.5.2021. 
Utorak 

4.5.2021. 
Srijeda 

5.5.2021. 
Četvrtak 
6.5.2021. 

Petak 
7.5.2021. 

Subota 
8.5.2021. 

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 

  8-10 sati PREDAVANJE  -
Velika predavaonica  
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  

 14-16 sati PREDAVANJE  
-Velika predavaonica  
 
 

- 

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 

 
14-16 sati PREDAVANJE– 
Velika predavaonica  
 
 

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 
Velika predavonica 

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

8-10 sati vježbe skupine 
1,3,4 

  

- 

Zbor 16-18 sati 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 

 



11. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
10.5.2021. 

Utorak 
11.5.2021. 

Srijeda 
12.5.2021. 

Četvrtak 
13.5.2021. 

Petak 
14.5.2021. 

Subota 
15.5.2021. 

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  

12.-14 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica 

 

- 

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.-12.00. – 
PREDAVANJE - Velika 
predavaonica  
 

  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 uz 
prethodni dogovor s voditeljicom 
predmeta 

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 
 
Velika predavaonica 

 8-10 sati vježbe skupine 
5,10 

  8-10 sati vježbe skupine 
6,9 
14-16 sati vježbe skupine 
11,12 

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

- 

ZBOR  16-18 sati  
    

- 

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 

9,00 sati – vidi Izvedbeni 
plan i program 



      

 12. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
17.5.2021. 

Utorak 
18.5.2021. 

Srijeda 
19.5.2021. 

Četvrtak 
20.5.2021. 

Petak 
21.5.2021. 

Subota 
22.5.2021. 

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  

9-11 sati PREDAVANJE u 
Velikoj predavaonici 
 
 

  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 

  8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
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  

11-12 sati 
PREDAVANJE– Velika 
predavaonica  
 

 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 uz 
prethodni dogovor s 
voditeljicom predmeta 

 7.30.-10.00. sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica 
 

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 
Velika predavaonica 

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

15-17 sati vježbe skupine 
7,8 

    8-10 sati vježbe skupine 
11,12 

10-12 sati vježbe 
skupine 9,10 

- 

Zbor 
 

16-18 sati 
 
 

 
 

 
 

 
- 

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 

9,00 sati – vidi 
Izvedbeni plan i 
program 



 

13. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
24.5.2021. 

Utorak 
25.5.2021. 

Srijeda 
26.5.2021. 

Četvrtak 
27.5.2021. 

Petak 
28.5.2021. 

Subota 
29.5.2021. 

Anatomija s organogenezom domaćih 
životinja II 

8-10 sati PREDAVANJE u 
Velika predavaonica 

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 
– Velika predavaonica  

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 
Velika predavaonica 

 8-10 sati vježbe skupine 
6,9,10,11,12 

8-10 sati vježbe skupine 
1,2 

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

- 

Zbor 
16-18 sati 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

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 

9,00 sati – vidi Izvedbeni 
plan i program 

 

 

 



14. TJEDAN 

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 - 

 
 
- 

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju I 
Velika predavaonica 

10-12 sati seminar skupine 
3,4,11,12 

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

- - - 

Zbor 16-18 sati - - - - 

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 

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 
                              →→ 

- - 
 
- 
 

 


