
 RASPORED NASTAVE III. SEMESTAR – AKADEMSKE 2021./2022. GODINE  

Predmet 
1. TJEDAN 

Ponedjeljak 
4.10.2021. 

Utorak 
5.10.2021. 

Srijeda 
6.10.2021. 

Četvrtak 
7.10.2021. 

Petak 
8.10.2021. 

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

10.00.12.00 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  (1) 
 
 

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

12-14 sati vježbe 
skupine 1,2,5,6 u 
Zavodu 
14-16 sati vježbe 
skupine 7,8,9,10 u 
Zavodu  
16-18 sati vježbe 
skupine 3,4 u Zavodu 
(2) 

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

12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu  (3) 

 

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

Fiziologija domaćih životinja I 

8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(1) 

  
 
 

  8.00.-10.00. 
PREDAVANJE  
Velika predavaonica (2) 
 

 10-12 sati PREDAVANJE  
predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(3) 
 
 

Opća hranidba 

   
12.00-14.30 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (1) 

  
 

10-12 sati 
PREDAVANJE  - Velika 

predavaonica (2) 

 

  
 

Opća hranidba 
(vježbe) 

 

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

12-14 sati vježbe 
skupine 9,10 – 
patologija (1) 
14-16 sati vježbe 
skupine 3,4 – 
patologija 

  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 (2) 

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

 

 

 



 

Predmet 
2. TJEDAN 

Ponedjeljak 
11.10.2021. 

Utorak 
12.10.2021. 

Srijeda 
13.10.2021. 

Četvrtak 
14.10.2021. 

Petak 
15.10.2021. 

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

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

 

10-12 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (2) 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8,9,10 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 
16-18 sati vježbe skupine 
1,2,3,4  (6) 

 

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

 

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

 

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

Fiziologija domaćih životinja I - - 
  8-10 sati PREDAVANJE  
- Velika predavaonica (4) 

- - 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

- - 
11-14 sati vježbe skupine 
9,10  

 
- 

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

Fiziologija domaćih životinja I  

(vježbe u računalnoj vj. Zavoda 
za patofiziologiju) 

- - 

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

  8-11 sati vježbe skupine 
9,10  
11-14 sati vježbe skupine 1,2 

12-15 sati vježbe skupine 5,6  
(V1) 

Opća hranidba 
(vježbe) 

  8-10 sati vježbe 
skupine 1,2 - patologija 
10-12- sati vježbe 
skupine 9,10 - 
patologija 
12-14 sati vježbe 
skupine 7,8  - patologija 
(3) 
14-16 sati PREDAVANJE 
Velika predavaonica (3) 

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10 – vježbaonica 
Zoohigijena  
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 – patologija 
 
 

12-14 sati vježbe skupine  
1,2 - patologija 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 – patologija 
16-18 sati vježbe skupne 
5,6 - patologija 
 (4) 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 
- patologija 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
– patologija 
 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar (4) 

 

  8-10 sati vježbe skupne 
9,10 .- patologija 
10-12 sati  vježbe skupine   
1,2 – patologija 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
– patologija  (5) 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  

 

 

 



 

 

Predmet 
3. TJEDAN 

Ponedjeljak 
18.10.2021. 

Utorak 
19.10.2021. 

Srijeda 
20.10.2021. - FV 

Četvrtak 
21.10.2021. 

Petak 
22.10.2021. 

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

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

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

   
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4 u 
Zavodu 
14-16 sati vježbe 
skupine 7,8,9,10 u 
Zavodu  
16-18 sati vježbe 
skupine 5,6 (12) 

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4,9,10 u 
Zavodu 
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 
14-16 sati vježbe 
skupine 1,2 u Zavodu 
(13) 

  8-10 sati vježbe 
skupine7,8,9,10 u Zavodu 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu   
12-14 sati vježbe skupine 
3,4,5,6 u Zavodu  (14) 
 

Fiziologija domaćih životinja I - 
10-12 sati PREDAVANJE - 
Velika predavaonica (5) 
 

 - - 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

10-13 sati vježbe 
skupine 3,4 

 12-15 sati vježbe skupine 
5,6 (V2) 

 
13-16 sati vježbe 
skupine 5,6 
 

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

 8-11 sati vježbe skupine 
3,4 
12-15 sati vježbe skupine 
9,10 (V3) 

Opća hranidba 
(vježbe) 

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

  8-10 sati vježbe skupine  
7,8  - patologija 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 - patologija 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 – patologija (6) 
 

 8-10 sati PREDAVANJE 
– kemija (5) 

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

 8-10 sati 
PREDAVANJE  - kemija 
(6) 
14-16 sati vježbe 
skupine  3,4  - kemija 

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 –  kemija 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8 - kemija 
 (7) 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 

 

8-10 sati PREDAVANJE 
Velika predavaonica (1) 
 

  8-10 sati seminar skupine 
9,10 - fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 
1,2 – fiziologija 
15-17 sati seminar skupine 
5,6 – seminar – fiziologija  

10-12 sati seminar 
skupine 7,8 – fiziologija 
14-16 sati seminar 
skupine 3,4 – fiziologija 
(S1) 

10-12 sati seminar skupine 
5,6 -fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 
3,4  - fiziologija 
16-18 sati seminar skupine 
9,10 –fiziologija 

  8-10 sati seminar skupine 
1,2 - fiziologija 
10-12 sati seminar skupine 
7,8 -fiziologija (S2) 
15-17 sati PREDAVANJE –
Velika predavaonica – (2) 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  

 



 

 

Predmet 
4. TJEDAN 

Ponedjeljak 
25.10.2021. 

Utorak 
26.10.2021. 

Srijeda 
27.10.2021.  

Četvrtak 
28.10.2021. 

Petak 
29.10.2021. 

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

10-12 sati vježbe 
skupine 5,6 u Zavodu 
12-14 sati vježbe 
skupine 3,4,7,8 u 
Zavodu 
14-16 sati vježbe 
skupine 1,2,9,10 (15) 
 

  8-10 sati PREDAVANJE  
Velika predavaonica (3) 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu  
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu  
14-16 sati vježbe skupine  
1,2,3,4 (16) 
 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8  (17) 

 

 8-10 sati vježbe skupine 
3,4,5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8,9,10 u Zavodu (18) 
16-17.30.  sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (4) 

   
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 (19) 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 

Zavoda) 

10-13 sati vježbe skupine 
1,2  
 

13-16 sati vježbe supine 9,10 8-11 sati vježbe skupine 
5,6  

10-13 sati vježbe skupine 
7,8  
 

8-11 sati vježbe skupine 3,4 
(V4) 

Opća hranidba 
(vježbe) 

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

10-12 sati vježbe skupine 1,2 
- patologija 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 
– patologija (8) 

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

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 - patologija (9) 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 - patologija 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 

  8-10  sati vježbe skupine 
5,6 – kemija 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 - kemija 
16-17 sati PREDAVANJE – 
kemija  (8) 
17-18.30. sati vježbe skupine 
7,8 – kemija (10) 

Molekularna biologija 
i genomika u veterini 
 

 

10-12 sati seminar 3,4  - 
fiziologija 
12-14 sati seminar 9,10 - 
fiziologija 
14-16 sati seminar  5,6 - 
fiziologija  
 
 

  
10-12 sati seminar skupine 7,8 - 
fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 1,2 – 
fiziologija (S3) 
16-17 sati PREDAVANJE (3) – 
Velika predavaonica 

10-12 sati seminar 
skupine 7,8 – fiziologija  
12-14 sati seminar  
skupine 9,10 – fiziologija  
14-16 sati seminar 
skupine 1,2 – fiziologija  
 

10-12 sati seminar skupine 
3,4 - fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 
5,6 – fiziologija (S4) 
14-16 sati seminar skupine 
3,4 - fiziologija 

  8-10 sati seminar skupine   
9,10 - fiziologija 
10-12 sati seminar skupine 
5,6 - fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 
7,8 - fiziologija 
14-16 sati seminar skupine 
1,2 - fiziologija (S5) 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 

 



 

 

Predmet 
5. TJEDAN 

Ponedjeljak 
1.11.2021. 

Utorak 
2.11.2021. 

Srijeda 
3.11.2021.  

Četvrtak 
4.11.2021. 

Petak 
5.11.2021. 

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

Dan svih svetih 

   
10-12 sati vježbe 3,4,5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8,9,10 u Zavodu (20) 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4,9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6(21) 
15-17 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (5) 

  8-9 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (6) 
 
 9-11 sati vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 
14-16 sati vježbe skupine  
1,2,9,10 (22) 

10-12 sati vježbe skupine 
3,4,5,6 
12-14 sati vježbe skupine 7,8  
14-16 sati vježbe skupine 
1,2,9,10  (23) 
 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

Dan svih svetih 

  
13-16 sati vježbe skupine 3,4  

  8-11 sati vježbe skupine 
5,6  
12-15 sati vježbe skupine 
1,2  

   9-12 sati vježbe skupine 
9,10  
 

14-17 sati vježbe skupine 7,8 
(V5) 

Opća hranidba 
(vježbe) 

Dan svih svetih 

  8-10 sati vježbe skupine 9,10 
– računalna patofiza 
10-12 sati vježbe skupine 1,2 – 
računalna patofiza 
12-14 sati vježbe skupine 5,6  – 
računalna patofiza 

 

12-14 sati vježbe skupine 
7,8 – računalna patofiza 
14-16 sati  vježbe skupine 
3,4– računalna patofiza 
(11)  

 

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

  8-10 sati vježbe skupine 7,8 
– kemija 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
- kemija 
16-18 sati vježbe skupine 
9,10 – kemija (12) 

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

 

Dan svih svetih 

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

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 (V1) 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4  
16-18 sati vježbe skupine 
5,6 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 
(V2) 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 

  8-10 sati vježbe skupine 1,2 
10-12 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 9,10 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
(V3) 

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju 
II 

Dan svih svetih - 

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

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

 10-12 sati vježbe skupine 
1,9,10 – Velika predavaonica 
12-14 sati vježbe skupine 2,3,4- 
Velika predavaonica 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura Dan svih svetih - - 16-19 sati - 



 

Predmet 
6. TJEDAN 

Ponedjeljak 
8.11.2021. 

Utorak 
9.11.2021. 

Srijeda 
10.11.2021.  

Četvrtak 
11.11.2021. 

Petak 
12.11.2021. 

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

 
- 
 
 

10-12 sati vježbe skupine 1,2,9,10 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
14-16 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
(24) 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Amfiteatar (7) 
11-13 sati vježbe skupine 
3,4,7,8 
13-15 sati vježbe skupine 
1,2,5,6 
15-17 sati vježbe skupine 
9,10 (25)  

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6,9,10 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
(26) 
 
 

DAN FAKULTETA 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 

Zavoda) 

- 
10-13 sati vježbe skupine 5,6  
13-16 sati vježbe skupine  1,2 

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

7.30.-10 sati vježbe skupine 
7,8 
(V6) 

DAN FAKULTETA 

Opća hranidba 
(terenska vježbe) 

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

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

10-16 sati - vježbe  
skupine 1 do 12 – planirana 
nastava izvan Fakulteta 
(3 x 2 sata) 

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

15-17 sati vježbe skupine 1,2 
 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
(V4) 
 

DAN FAKULTETA 

Uzgoj i proizvodnja 
životinja 

Vježbe se održavaju u vl. 
računalnoj učionici Zavoda 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (1) 

8-10.00. sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (2) 
 

- - DAN FAKULTETA 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

- 

10-12 sati seminar skupine – 3,4 
– Velika predavaonica 
 

11-13 sati seminar skupine 
1,2,5 – V. predavaonica 

13-15 sati seminar skupine 7,8 
– V. predavaonica 

14- 16 sati seminar skupine 
6,9,10 – Velika predavaonica 

DAN FAKULTETA 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

- - - 16-19 sati - 

 

 

 

 



Predmet 
7. TJEDAN 

Ponedjeljak 
15.11.2021. 

Utorak 
16.11.2021. 

Srijeda 
17.11.2021.  

Četvrtak 
18.11.2021. 

Petak 
19.11.2021. 

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

   
10-12 sati vježbe 
skupine 7,8,9,10 
12-14 sati vježbe 
skupine 1,2 
14-16 sati vježbe 
skupine 3,4,5,6 (27) 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu 
16-18 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 (28) 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,7,8  u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
3,4,5,6  u Zavodu (29) 

DAN SJEĆANJA 
(Neradni dan) 

 

10-12 sati PREDAVANJE  
- Velika predavaonica  (8) 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,5,6 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 
16-18 sati vježbe skupine 
3,4,9,10(30) 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

 8-10 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (6) 
 12-15 sati vježbe 
skupine 7,8 

  8-11 sati vježbe skupine 
5,6 
14-17 sati vježbe skupine  
1,2 

13-16 sati vježbe skupine 
9,10 

 
DAN SJEĆANJA 

(Neradni dan) 
 

12-15 sati vježbe skupine  
3,4 (V7) 
 
 

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

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

  8-10 sati vježbe skupine 
7,8 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 (V5) 
 

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

DAN SJEĆANJA 
(Neradni dan) 

 

12-14 sati vježbe skupine 
9,10  
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 
16-18 sati vježbe skupine 
7,8 (V6) 

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

- 

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

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 (V1) 
 

 
DAN SJEĆANJA 

(Neradni dan) 
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
mikrobiologija (3) 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

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

12-14 sati seminar skupine 
7,8,9 - V. predavaonica 
 

10-12 sati seminar 
skupine 1,2 – V. 
predavaonica   

 
DAN SJEĆANJA 

(Neradni dan) 
 

- 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

- - - 16-19 sati - 

 

 



 

Predmet 
8. TJEDAN 

Ponedjeljak 
22.11.2021. 

Utorak 
23.11.2021. 

Srijeda 
24.11.2021. FV 

Četvrtak 
25.11.2021. 

Petak 
26.11.2021. 

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

  8-11 sati vježbe skupine 
7,8 
11-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 
14-17 sati vježbe skupine 
5,6,9,10 (31) 

 
- 
 
 

- 
 

 
- 

- 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

 8-11 sati vježbe skupine 
1,2 

8 – 11 sati vježbe skupine 
3,4 
 

10-13 sati vježbe 
skupine 5,6  
 

10-13 sati vježbe 
skupine 9,10  

10-13 sati vježbe 
skupine 7,8 (V8) 

Opća hranidba 
(terenska vježbe) 

 10-16 sati terenske vježbe 
skupine 5,6,7,8 

 
 

 
 

10-16 sati terenske 
vježbe skupine 9,10  

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

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

12-14 sati vježbe skupine 
1,2  
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 (V7) 

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

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

14-16 sati vježbe 
skupine 5,6 (V8) 

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

- 
 
- 
 

- 

8-10 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica 
(1) 

8-10 sati 
PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
(2) 

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

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

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 (V2) 
 

8-10 sati 
PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
(4) 

14-16 sati 
PREDAVANJE –
predavaonica fiziologija 
(5) 

- 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,4 - 
online 

8-10 sati vježbe skupine 3,9,10 
- online 

13-15 sati vježbe skupine  
7,8 – online 
15-17 sati vježbe skupine 
5,6 - online 

  

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

 
  

16-19 sati 
 



 

Predmet 
9. TJEDAN 

Ponedjeljak 
29.11.2021. 

Utorak 
30.11.2021. 

Srijeda 
1.12.2021.  

Četvrtak 
2.12.2021. 

Petak 
3.12.2021. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

  
10 – 13 sati vježbe skupine 
3,4 

12-15 sati vježbe skupine 
1,2 

8-10 sati PREDAVANJE 
– fiziologija (7) 
10-13 sati vježbe skupine 
5,6  

10-13 sati vježbe skupine 
9,10 
 

  8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (8) 
10-13 sati vježbe skupine 7,8 
(V9) 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
Od 30.11. do 3.12.21. 
vježbe se održavaju u 
vježbaonici histologija  

12-14 sati vježbe skupine 
9,10 - patologija 
14-16 sati vježbe skupine 7.8 
- patologija 
 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2  
12-14 sati vježbe skupine 
3,4  
14-16 sati vježbe skupine 
5,6  (V9) 

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

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
 
 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
(V10) 

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

 10-12 sati vježbe skupine 
3,4    
12-14 sati vježbe skupine 
1,2  
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 (V1) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (3) 

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

10-12 sati vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 9,10 
14-16 sati vježbe skupine  7,8 
 (V2) 
 

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

  8-10 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica (6) 
 

   
 

8-10 sati 
PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
(7) 
 

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

Veterinarska 
imunologija 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

- 

8-10 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica 
(1) 

- 

14-16 sati 
PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
(2) 

 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

 12-14 sati seminar 
skupine 9,10 - Velika 
predavaonica 
 

12-14 sati seminar skupine 
3,7,8 – Velika 
predavaonica 
 

12-14 sati seminar 
skupine 4,5,6 – Velika 
predavaonica 
 

12-14 sati seminar skupine 1,2 
– Velika predavaonica 
 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

 
  

16-19 sati 
 



 

Predmet 
10. TJEDAN 

Ponedjeljak 
6.12.2021. 

Utorak 
7.12.2021. 

Srijeda 
8.12.2021.  

Četvrtak 
9.12.2021. 

Petak 
10.12.2021. 

Fiziologija domaćih životinja I 
8-10 sati PREDAVANJE – 

Velika predavaonica (9) 
- - - 

   
14-16 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonici (10) 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

10-13 sati vježbe skupine 3,4  
 

14-17 sati vježbe skupine 1,2 10-13 sati vježbe skupine 
5,6  

10-13 sati vježbe skupine 
9,10  
 

 
10-13 sati vježbe skupine 7,8 
(V10) 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 

Vježbe se održavaju u 
predavaonici patologija 

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10  
14-16 sati vježbe skupine 
7.8 

10-12 sati vježbe skupine 3,4    
12-14 sati vježbe skupine 1,2  
(V11) 
 

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

 10-12 sati vježbe skupine 1,2 
1,2  (V12) 
 

  8-10 sati vježbe skupine 3,4  
10-12 sati vježbe skupine 5,6 
(V12) 

Higijena i držanje životinja 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

12-14 sati vježbe skupine 5,6  
14-16 sati vježbe skupine 7,8 
(3) 

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

  8-10 sati vježbe skupine 9,10 
10-12 sati vježbe skupine  3,4 
(4) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (4) 
 

 

Uzgoj i proizvodnja životinja 

Vježbe se održavaju u vl. 
računalnoj učionici Zavoda 

12-14 sati vježbe skupine  
7,8   
14-16 sati vježbe skupine 
9,10 (V3) 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (8) 
 

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

  8-10 sati vježbe skupine 3,4   
 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
(V4) 

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

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u vježbaonici 
Zavoda 

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

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 

  8-10 sati vježbe 
skupine 7,8 
10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 (V1) 
 

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

  8-10 sati vježbe skupine 1,2 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 (V2) 
 

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju II 

- 

12-14 sati  seminar  skupine  

3,4,10 – Velika  predavaonica 
 

12-14 sati  seminar  

skupine 7,8,9 – Velika 
predavaonica 
 
 

12-14 sati  seminar  skupine 

5,6 – Velika predavaonica 

12-14 sati  seminar  skupine 

1,2 – Velika  predavaonica 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  



 

Predmet 
11. TJEDAN 

Ponedjeljak 
13.12.2021. 

Utorak 
14.12.2021. 

Srijeda 
15.12.2021. FV 

Četvrtak 
16.12.2021. 

Petak 
17.12.2021. 

Fiziologija domaćih životinja I 
Vježbe u vježbaonici Zavoda) 

- 
  8-11. sati vježbe skupine 5,6 

 

   8-11. sati vježbe skupine 
3,4 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (11) 

14-17 sati vježbe skupine 7,8 
 

  8-11 sati vježbe skupine 9,10 

11-14 sati vježbe skupine 1,2 

 

(V12) 

Fiziologija domaćih životinja I  
– računalne vježbe –    
   patološka fiziologija 

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

  8 -11. sati vježbe skupine 1,2  
11-14  sati vježbe supine 9,10 

  8-11 sati vježbe skupine 
5,6 (11) 

    

Higijena i držanje životinja 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

  8-10 sati vježbe skupine 9,10 
10-12 sati vježbe skupine  3,4 
(5) 
 

   8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (5) 
10-12 sati vježbe skupine 5,6 
– vježbaonica Zoohigijena + 
mala računalna 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 – vježbaonica 
Zoohigijena + mala računalna 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
– vježbaonica Zoohigijena + 
mala računalna 

  8-10 sati vježbe skupine 1,2  – 
vježbaonica Zoohigijena + mala 
računalna 
10-12 sati vježbe skupine 7,8 – 
vježbaonica Zoohigijena + 
velika računalna 
 (6) 
 

Uzgoj i proizvodnja životinja 

Vježbe se održavaju u vl. 
računalnoj učionici Zavoda 

10-12 sati seminar 
skupine 1,2 

 

   8-10 sati seminar skupine 
3,4  
12-14 sati seminar skupine 
7,8 (S1) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
mikrobiologija (9) 

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

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

  8-10 sati seminar skupine 7,8 
(S2) 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u vježbaonici 
Zavoda 

8 -10 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (3) 
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6 
12-14 sati vježbe 
skupine 9,10 

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

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 (V3) 
 
 

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

  8-10 sati vježbe skupine 5,6 
10-12 sati vježbe skupine 3,4  
12-14 sati vježbe skupine  
9,10 (V4) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (4) 
 

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju 
II 

- 
 

8-10 sati  seminar skupine  
5,6 – Velika predavaonica 
 

8-10 sati  seminar skupine  
7,9,10 – Velika  
predavaonica 
 
 

13-15 sati seminar  skupine 
1,2 – Velika  predavaonica 
 
 

12-14 sati  seminar skupine 
3,4,8 – Velika predavaonica 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  



Predmet 
12. TJEDAN 

Ponedjeljak 
20.12.2021. 

Utorak 
21.12.2021. 

  Srijeda 
22.12.2021. 

Četvrtak 
23.12.2021. 

Petak 
24.12.2021. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

10-13 sati vježbe skupine 
7,8 
13-16 sati vježbe skupine 
9,10 

  8-11 sati vježbe skupine    

5,6 

12-15 sati vježbe skupine 
1,2 

10.-13 sati vježbe skupine 

3,4  (13) 
- NERADNI DAN 

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

8.-10.00. sati 
PREDAVANJE (6) – Velika 
predavaonica 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 

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

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

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

NERADNI DAN 

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

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

 8-10 sati vježbe skupine 
3,4 
(V5) 

 

NERADNI DAN 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
 
 

 10-12 sati vježbe skupine 
7,8 (V5) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (5) 

14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (6) 

NERADNI DAN 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II – Velika 
predavaonica  

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

       

NERADNI DAN 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati NERADNI DAN 



 

 

Predmet 
13. TJEDAN 

Ponedjeljak 
10.1.2022. 

Utorak 
11.1.2022. 

Srijeda 
12.1.2022.  

Četvrtak 
13.1.2022. 

Petak 
14.1.2022. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
Vježbe u vježbaonici Zavoda 

- - 

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

   8-10 sati PREDAVANJE – 
fiziologija (12) 
10-13 sati vježbe skupine 
1,2 
14-17 sati vježbe skupine  
9,10 

  8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (13) 
12-15 sati vježbe skupine  
5,6 (V15) 

Fiziologija domaćih životinja I  
Vježbe u računalnoj vježbaonici 
Zavoda za patološku fiziologiju)  

  8-11 sati vježbe 
skupine 9,10 
11-14 sati vježbe 
skupine 1,2 

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

  8-11 sati vježbe 
skupine 5,6 (V13) 
 - 

 

Higijena i držanje životinja 
Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

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

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

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

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

10-12 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (8) 
 

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

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

10-12 sati vježbe skupine 
5,6  
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 (V6) 
 

14.-16 sati 
PREDAVANJE –  (10) – 
Velika predavaonica 
 

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine5,6 

12-14 sati vježbe skupine 
1,2 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 
(V7) 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

  10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe supine 

9,10 (V6)   

 

16-17 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  (7) 

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

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe supine 

9,10 (V7)  

 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  



 

Predmet 
14. TJEDAN 

Ponedjeljak 
17.1.2022. 

Utorak 
18.1.2022. 

Srijeda 
19.1.2022. FV 

Četvrtak 
20.1.2022. 

Petak 
21.1.2022. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
Vježbe u vježbaonici Zavoda 

  8-10 sati PREDAVANJE 
– fiziologija (14) 

 

8-10 sati PREDAVANJE – 

Velika predavaonica   (15) - - 
 
- 

Fiziologija domaćih životinja I  
Vježbe u računalnoj vježbaonici 
Zavoda za patološku fiziologiju)  

10-13 sati vježbe 

skupine 9,10 

 

10-13 sati vježbe skupine 

7,8 

13-16 sati vježbe skupine 

3,4 

8-11 sati vježbe 

skupine 1,2  

12-15 sati vježbe 

skupine 5,6 (V16). 

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

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10  
10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 (V17) 

Higijena i držanje životinja 
Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

10-12 sati vježbe 

skupine   3,4 

12-14 sati vježbe 

skupine  5,6 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 (11) 

10-12 sati vježbe 

skupine 5,6 – 

vježbaonica Zavoda + 

mala računalna 

12-14 sati vježbe 

skupine 3,4 -  

vježbaonica Zavoda + 

mala računalna 

  12-14 sati vježbe skupine 

9,10 - vježbaonica Zavoda + 

mala računalna 

14-16 sati vježbe skupine 

1,2 - vježbaonica Zavoda + 

mala računalna 

 

 8-10 sati vježbe skupine 7,8 

– predavaonica kemija  + 

velika računalna 

 

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

10-12 sati vježbe 

skupine 1,2 

12-14 sati vježbe 

skupine 7,8 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 14-16 sati vježbe  

skupine 9,10 (V8) 

10-12 sati seminar 

skupine 7,8,9,10 

14-16 sati seminar 

skupine 1,2,3 

14-16 sati seminar skupine 

4,5,6  (S3) 

10-12 sati seminar skupine 

1,2,3 

12-14 sati seminar skupine 

4,5,6 

14-16 sati seminar skupine 

7,8,9,10  (S4)  

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

   
14-16 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica  
(8) 

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

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

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 (V8)  
 - 

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  


