
V. SEMESTAR  AKADEMSKE  GODINE  2021./2022.  

Eventualne izmjene u objavljenom rasporedu bit će na vrijeme postavljene na Oglasnu ploču Referade i web stranici 

Fakulteta 

PREDMET 
1.TJEDAN 

Ponedjeljak 
4.10.2021. 

Utorak 
5.10.2021. 

Srijeda 
6.10.2021. 

Četvrtak 
7.10.2021. 

Petak 
8.10.2021. 

 
OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  

  8-10 sati         
PREDAVANJE u 
predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju   
(1)       
 

   10-14 sati vježbe 
skupine 1,2 
 
 
 

  8-10 sati PREDAVANJE 
u predavaonici u Zavodu 
za veterinarsku patologiju 
(2) 
 
12-16 sati vježbe skupine 
5,6 

  8-10 sati PREDAVANJE 
u Zavodu za veterinarsku 

patologiju (3)                 
 

  8-10 sati PREDAVANJE 

u predavaonici u Zavodu 
za veterinarsku patologiju 
(4) 
12-16 sati  skupine vježbe  
3,4   (1)                     

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

  
12-14 sati PREDAVANJE – 
Klinička predavaonica (1) 
 
 
                                              

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

 

10-12 sati vježbe skupine 
2 
12-14 sati vježbe skupine 
1 
14-16 sati vježbe skupine 
4 (1) 

14-16 sati PREDAVANJE 
–Klinička predavaonica   

(2) 
 
   
 
 
                              

 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 
SPECIAL 
MICROBIOLOGY 
 
 

   8-10 sati PREDAVANJE 

predavaonica 
Mikrobiologija (1) 
 

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

10-12 sati PREDAVANJE – 
predavaonica mikrobiologija 
(2) 
 

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

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA  
Vježbe se održavaju u 
Zavodu za fiziologiju i 
radiobiologiju 

- 
- 
 

- 

12-14 sati 
PREDAVANJE – 
predavaonica 
Fiziologija (1) 
                              

- 

 

 

 

 

 



 

 

PREDMET 
2.TJEDAN 

Ponedjeljak 
11.10.2021. 

Utorak 
12.10.2021. 

Srijeda 
13.10.2021. 

Četvrtak 
14.10.2021. 

Petak 
15.10.2021. 

 
OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

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

8-10 sati PREDAVANJE u 
Zavodu za veterinarsku 

patologiju (5)      
12-16 sati vježbe skupine 
1,2 (2) 

10-14 sati  skupine vježbe 
5,6   
  

8-10 sati PREDAVANJE 
u Zavodu za veterinarsku 

patologiju (6)      
 
10-14 sati vježbe skupine 
3,4 

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

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 
Vježbe se održavaju 
na Zavodu za 
mikrobiologiju i 
zarazne bolesti s 
klinikom 

 
  8-10 sati vježbe skupine 3,4 
10-12 sati vježbe skupine 1,2 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
(mikrobiologija + vježbaonica) 
 (2) 
 

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

 8-10 sati 
PREDAVANJE (3) 
mikrobiologija 

 

  

 
 
 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

  8-10 sati vježbe skupine 2 
10-12 sati vježbe skupine 3 
12-14 sati vježbe skupine 1 
  

10-12 sati vježbe skupine 
5 
12-14 sati vježbe skupine 
4 
16-18 sati vježbe skupine 
6 (2) 
 
 
                              

)  
10-12 sati vježbe skupine 
4 
12-14 sati vježbe skupine 
1 

 

10-12 sati vježbe skupine 
6 
12-14 sati vježbe skupine 
2 
 

 

 
10-12 sati vježbe skupine 
5 
12-14 sati vježbe skupine 

3 (3) 
  

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA  
Vježbe se održavaju u 
Zavodu za fiziologiju i 
radiobiologiju 

10-12 sati vježbe skupine 4 
12-14 sati vježbe skupine 2 
 

10-12 sati vježbe skupine 
6 
12-14 sati vježbe skupine 
3 

 

14-16 sati PREDAVANJE 
– fiziologija (2) 

10-12 sati vježbe skupine 
5 
12-14 sati vježbe skupine 
1 (1) 

8-10 sati PREDAVANJE 
– predavaonica 
Fiziologija (3) 

 
FARMAKOLOGIJA 

   14-16 sati PREDAVANJE 
– predavaonica fiziologija 
(1) 

14-16 sati PREDAVANJE 
–predavaonica  fiziologija 
(2) 

 

 

 



 

 

PREDMET 
3.TJEDAN 

Ponedjeljak 
18.10.2021. 

Utorak 
19.10.2021. 

Srijeda 
20.10.2021.  

Četvrtak 
21.10.2021. 

Petak 
22.10.2021. 

 
OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

8-10 sati PREDAVANJE u 
Zavodu za veterinarsku 
patologiju (7)      
 
10-14 sati vježbe skupine 5,6 

  8-12 sati vježbe skupine 3,4 
12-16 sati vježbe skupine 1,2 
(4) 

 

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

  8-10 sati PREDAVANJE u 
Zavodu za veterinarsku 
patologiju (8)      
10-14 sati vježbe skupine 
3,4 (5) 
  

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti s klinikom 

10-12 sati seminar skupine 
3,4 – mikrobiologija 
12-14 sati seminar skupine 
1,2– mikrobiologija 

  8-10 sati seminar skupine 
5,6 (3) 
(mikrobiologija) 
 

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

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

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

RADIJACIJSKA HIGIJENA 
Vježbe se održavaju u 
Zavodu za fiziologiju i 
radiobiologiju 

fiziologija 
14-16 sati PREDAVANJE  - 
fiziologija (4) 
 

10-12 sati vježbe skupine 1 
 

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

12-14 sati vježbe skupine 5 
 

 10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupine 2 
(2) 

 
 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

10-12 sati vježbe skupine 2   
12-14 sati vježbe skupine 3  
 

 

 

                                           

 

  8-10 sati vježbe skupina 1 
10-12 sati vježbe skupina 5 
12-14 sati vježbe skupina 6  
14-16 sati vježbe skupina 4  
(4) 
 
 
 

14-16 sati PREDAVANJE  - 
Klinička predavaonica  (3) 
 
                                                     

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

 10-12 sati vježbe skupina 5 
12-14 sati vježbe skupina 1 
14-16 sati vježbe skupine 6 
(5)    
 

 
FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

16-17.30 sati PREDAVANJE  - 
predavaonica fiziologija (43 

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

  8-10 sati PREDAVANJE – 
predavaonica fiziologija 
(4) 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 (1) 
 

  

 



 

 

PREDMET 
4.TJEDAN 

Ponedjeljak 
25.10.2021. 

Utorak 
26.10.2021. 

Srijeda 
27.10.2021.  

Četvrtak 
28.10.2021. 

Petak 
29.10.2021. 

 
 
OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

8-10.00 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za veterinarsku 
patologiju (9) 
12-16 sati vježbe 
skupine 1,2 

  
10-14 sati vježbe 
skupine 3,4 

10-14 sati vježbe 
skupine 5,6 (6) 
 

10-14 sati vježbe 
skupine 5,6 
 
14-18 sati vježbe 
skupine 1,2 

   8-10 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za veterinarsku 
patologiju (10) 
10-14 sati vježbe 
skupine 3,4 (7) 

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti s klinikom 

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

12-14 vježbe skupine 1,2 
(6) 
 

 12-14 sati vježbe skupine 
1,2 
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 
16-18 sati vježbe skupine 
5,6  (7) 

     

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i 
radiobiologiju 

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

 
 

 
 

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

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

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

 

 
FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
 

  8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju(5) 
10-12 sati vježbe skupine  
5,6 
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 (2) 

8-10 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju (6) 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju (7) 
 
 
 

 



    

 

PREDMET 
5.TJEDAN 

Ponedjeljak 
1.11.2021. 

Utorak 
2.11.2021. 

Srijeda 
3.11.2021.  

Četvrtak 
4.11.2021. 

Petak 
5.11.2021. 

 
OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  

 

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

 

8-10 sati PREDAVANJE 
u predavaonici  
patologija (11) 
12-16 sati vježbe skupine 
3,4 (8) 

8-10 sati PREDAVANJE 
u predavaonici  
patologija (12) 

12-16 sati vježbe 
skupine 1,2 

   

8-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-16 sati vježbe 
skupine 5,6 (9) 

 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 

 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za mikrobiologiju 
i zarazne bolesti s 
klinikom 

 

10-12 sati vježbe skupina 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 
14-16 sati vježbe skupina   
1,2 
(mikrobiologija+vježbaonica) 
(8) 

 10-12 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici  
Mikrobiologija (4) 

 

 

 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

 10-12 sati vježbe skupine 2 

12-14 sati vježbe skupine 
3 
 

 12-14 sati vježbe 
skupine 5 
14-16 sati vježbe 
skupine  4 

10-12 sati vježbe 
skupine 6 
12-14 sati vježbe 

skupine 1 (4) 
 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

 10-12 sati vježbe skupina 1 
12-14 sati vježbe skupine 4 
14-16 sati vježbe skupina  3  

 

12-14 sati vježbe 
skupina 2   
14-16 sati vježbe 
skupina 6  
16-18 sati vježbe 
skupine 5 (8)    

  
12-14 sati vježbe 
skupine 6 
14-16 sati vježbe 
skupine 4   
16-18 sati vježbe 
skupine 3 

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

 

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju  

 

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

12-14 sati vježbe 
skupine 3,4 (3) 

 

 

 



 

 

PREDMET 
6.TJEDAN 

Ponedjeljak 
8.11.2021. 

Utorak 
9.11.2021. 

Srijeda 
10.11.2021.  

Četvrtak 
11.11.2021. 

Petak 
12.11.2021. 

 
OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

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

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju (13) 
 
10-14 sati vježbe skupine 1,2 (10) 
 

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

   8-10 sati PREDAVANJE 
– patologija (14) 
12-16 sati vježbe skupine 
5,6 (11) 

 
 

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za mikrobiologiju 
i zarazne bolesti s 
klinikom 

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

  8-10 sati seminar skupine 
3,4-mikra 
10-12 sati seminar skupine 
5,6-mikra 
12-14 sati seminar skupine 
1,2-mikra (4) 

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

 

 
RADIJACIJSKA HIGIJENA 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

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

12-14 sati vježbe skupine 4 12-14 sati vježbe skupine 6 
14-16 sati vježbe skupine 5 

10-12 sati vježbe skupine  
3 (5) 
 

 
 

 
 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i 
invazijske bolesti 

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

10-12 sati vježbe skupina 4  
12-14 sati vježbe skupina 3 (10) 
14-16 sati PREDAVANJE –  
predavaonica  (6) 
 

  8-10 sati vježbe skupine 6 
10-12 sati vježbe skupina 3                 
12-14 sati vježbe skupina 5 
14-16 vježbe supine 2  
 

12-14 sati vježbe skupine  
1       
14-16 sati vježbe skupine 
4 (11)                
                                                          

 

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju  

 10-12 sati vježbe skupine  5,6 
 
 

14-16 sati vježbe skupine 
3,4 
16-17.30. sati 
PREDAVANJE  - fiziologija 
(8) 

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

 

 



 

 

 

PREDMET 
7.TJEDAN 

Ponedjeljak 
15.11.2021. 

Utorak 
16.11.2021. 

Srijeda 
17.11.2021.  

Četvrtak 
18.11.2021. 

Petak 
19.11.2021. 

 
OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

   
10-14 sati vježbe skupine 
3,4 
 
14-18 sati vježbe skupine 
1,2 

8-10 sati PREDAVANJE 
(15) patologija (15) 
12-16  sati vježbe skupine 
5,6 (12) 

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

DAN SJEĆANJA 
(neradni dan) 

   
10-14 sati vježbe skupine 
1,2 (13) 
 
 

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti s klinikom 

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

12-14 sati vježbe skupine 
3,4 (11 
 

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

DAN SJEĆANJA 
(neradni dan) 

10-12 sati seminar 
skupine 3,4 – farma. 
12-14 sati seminar 
skupine 5,6 – farma. 
14-16 sati seminar 
skupine 1,2 – farma.(5) 

RADIJACIJSKA HIGIJENA 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

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

12-14 sati vježbe skupine 
1 
14-16 sati vježbe skupine 
2 

12-14 sati vježbe skupine 3 

 
 

DAN SJEĆANJA 
(neradni dan) 

12-14 sati vježbe skupine 
4 (6) 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

10-12 sati vježbe skupina    
6               
12-14 sati vježbe skupina 
5               
14-16 sati vježbe skupina  
4               
 

10-12 sati vježbe skupine 
3          
12-14 sati vježbe skupina 
2             
14-16 sati vježbe skupina 
1 (12)  

 10-12 sati vježbe skupine 4 
12-14 sati vježbe skupina   
1      
14-16 sati vježbe skupina  
 2      
 

 
DAN SJEĆANJA 
(neradni dan) 

10-12 sati vježbe skupina  
 5          
12-14 sati vježbe skupina  
3             
14-16 sati vježbe skupina  
 6 (13) 
 

FARMAKOLOGIJA 
 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju  

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju (9) 
 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2  

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

8.-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju (10) 
  
   

DAN SJEĆANJA 
(neradni dan) 

8.-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju (11) 
  
 
 
 

 



 

 

PREDMET 
8.TJEDAN 

Ponedjeljak 
22.11.2021. 

Utorak 
23.11.2021. 

Srijeda 
24.11.2021.  

Četvrtak 
25.11.2021. 

Petak 
26.11.2021. 

 
OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  

10-14 sati vježbe 
skupine 3,4 

12-16  sati vježbe 
skupine 5,6 

 8-12 sati vježbe 
skupine 1,2 (14 

 8-12 sati vježbe 
skupine 5,6 
 

8-12 sati vježbe 
skupine 1,2 
12-16 sati vježbe skupine  
3,4 (15) 

 
SPECIJALNA  
MIKROBIOLOGIJA 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti s klinikom 

 
   8-10 sati vježbe skupine 
3,4 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 (13) – Amfiteatar 

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

8-10 sati vježbe skupine  
5,6 (14) – Amfiteata  
12.-14 sati PREDAVANJE – 
mikrobiologija  (5) 
 
 

   

 
 

   8-10 sati seminar 
skupine 3,4 – mikra. 
10-12 sati seminar 
skupine 5,6 – mikra. 
14-16 sati seminar 
skupine 1,2 – mikra.(6) 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i 
radiobiologiju 

   8-10 sati 
PREDAVANJE - 
fiziologija (5) 
12-14 sati vježbe 
skupine 3 

10-12 sati vježbe 
skupina  6 
14-16 sati vježbe 
skupine 1 

10-12 sati vježbe 
skupine 4 
12-14  sati vježbe 
skupine 2 

12-14 sati vježbe 
skupine 5 (7) 
 

 
 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i 
invazijske bolesti 

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

 
12-14 sati vježbe 
skupine 4 
16-18 sati vježbe 
skupina 3  (14)                                 

 8-10 sati vježbe 
skupina 3               
10-12 sati vježbe 
skupina  5 
14-16 sati vježbe 
skupine 6       
16-18 sati vježbe 
skupina 2 

  8-10 sati vježbe 
skupine 4          
10-12 sati vježbe 
skupina 1  (15)  
 

   

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

  10-12 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i 
toksikologiju (12) 

10-12 sati vježbe 
skupina  3,4 

  8-10 sati vježbe 
skupine 1,2 
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6 (6) 
14-16 sati 
PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i 
toksikologiju (13) 

 



 

 

PREDMET 
9.TJEDAN 

Ponedjeljak 
29.11.2021. 

Utorak 
30.11.2021. 

Srijeda 
1.12.2021.  

Četvrtak 
2.12.2021. 

Petak 
3.12.2021. 

 
PATOLOŠKA 
FIZIOLOGIJA I 
 
Vježbe se održavaju u  
vježbaonici Zavoda  
 

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

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

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine  
3,4 
14-16 sati PREDAVANJE 
u predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(2) 

  8-10 sati PREDAVANJE 
u predavaonici Zavoda za 
fiziologiju (3) 
 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
 
 

12-14 sati seminar 
skupine 4,5,6 –
predavaonica Zavoda za  
fiziologiju i radiobiologiju 
14-16 sati seminar 1,2,3 

u predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

 
SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 
Vježbe se održavaju na 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti s klinikom 
 

14-16/17 sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (6/7) 

   
10-12 sati vježbe skupine 
3,4-mikra. 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6-mikra. 
14-16 sati PREDAVANJE 
– mikrobiologija (8) 

 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 –mikra.(15) 
 

10-12 sati seminar 
skupine 1,2  
mikrobiologija 
12-14 sati seminar 
skupine 5,6 - 
mikrobiologija 
14-16 sati seminar 
skupine 3,4 – 
mikrobiologija (6) 

  8-10 sati seminar 
skupine 1,2 - 
mikrobiologija 
10-12 sati seminar 
skupine 5,6  – fiziologija 
14-16 sati seminar 
skupine 3,4 – 
mikrobiologija (7) 
 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

 10-12 sati vježbe skupine 
6 
12-14 sati vježbe skupine 
2 

  8-10 sati vježbe skupine 
1 
10-12 sati vježbe skupine 
5 

 

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

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

10-12 sati PREDAVANJE 
u Kliničkoj predavaonici  
(7)  
 

    
        
 
            

  8-10 sati vježbe skupina 
4            
10-12 sati vježbe skupina 
5                
12-14 sati vježbe skupina 
1    
   

 8-10 sati vježbe skupine 
2 
10-12 sati vježbe skupine  
6 
16-18 sati vježbe skupine 
3 (16) 
 

10-12 sati vježbe skupina 
3  
12-14 sati vježbe skupina  
4 
14-16 sati vježbe skupine 
6 
 

  8-10 sati vježbe skupine  
5       
10-12 sati vježbe skupina 
2            
12-14 sati vježbe skupina 
1(17)      
  

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

12-14 sati PREDAVANJE 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
radiobiologiju (14) 
 

  8-10 sati vježbe skupine 
1,2 
 

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

   

 

 



 

 

 

 

 

 

PREDMET 
10.TJEDAN 

Ponedjeljak 
6.12.2021. 

Utorak 
7.12.2021. 

Srijeda 
8.12.2021.  

Četvrtak 
9.12.2021. 

Petak 
10.12.2021. 

 
 
PATOLOŠKA 
FIZIOLOGIJA I 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

8-10 sati PREDAVANJE – 

predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(4) 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 
14-16 sati vježbe skupine 
5,6 

8-10 sati PREDAVANJE – 

predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(5) 
 
10-12 vježbe skupine 3,4 
12-14 sati vježbe supine 
5,6 

14-16 sati vježbe skupine 
1,2  
 
 
 

8-10 sati PREDAVANJE – 

predavaonica Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(6,7) 
10-12 sati seminar 
skupine 1,2,3 – 
predavaonica fiziologija 
12-14 sati seminar 
skupine 4,5,6 – 
predavaonica fiziologija 

12-13 sati vježbe skupine 
3,4 (računalna + 
predavaonica fiziologija) 
13-14 sati vježbe skupine 
1,2 (računalna + 
predavaonica fiziologija) 
14-15 sati vježbe skupine 
5,6 (računalna + 
predavaonica fiziologija 

 
RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda  za 
fiziologiju i radiobiologiju 

12-14  sati vježbe skupine 

6 
 

10-12  sati vježbe skupine 

2 
12-14 sati vježbe skupine 3 
 

12-14  sati vježbe skupine 

4 
 

 12-14  sati vježbe skupine 

5 
14-16  sati vježbe skupine 

1 (9) 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

12-14 sati vježbe skupina 
5         
14-16 sati vježbe skupina 
4  
 

10-12 sati vježbe skupina 
1      
12-14 sati vježbe skupina 
2 
14-16 sati vježbe skupina 
6 (18) 
 

10-12 sati vježbe skupine 
4 
12-14 sati vježbe skupine 
2 
14-16 sati vježbe skupine 
6 
 

10-12 sati vježbe skupina 
5 
12-14 sati vježbe skupina  
1       
14-16 sati vježbe skupina 
3  (19) 
 

 
 

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

14-16 sati vježbe skupine 
3,4 (8) 

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

  



 

 

 

 

PREDMET 
11.TJEDAN 

Ponedjeljak 
13.12.2021. 

Utorak 
14.12.2021. 

Srijeda 
15.12.2021. FV 

Četvrtak 
16.12.2021. 

Petak 
17.12.2021. 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 

 Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

  8-10 sati vježbe 
skupina 1 
10-12 sati vježbe 
skupine 4 
12-14 sati vježbe 

skupine 3 

  8-10 sati vježbe skupina 
6 
10-12 sati vježbe 

skupine 5 
12-14 sati vježbe skupina 
2 (10) 
 

   

 
 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 

 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

14-16 sati PREDAVANJE  
- Klinička predavaonica 
(8)       
 

 8-10 sati vježbe skupina 
5          
10-12 sati vježbe skupina 
6    
12-14 sati vježbe skupine 

  8-10 sati vježbe skupina 
3                 
10-12 sati vježbe skupine 
4 
12-14 sati vježbe skupina 
2  (20)  
14-16 sati PREDAVANJE 
– Klinička predavaonica 
(9) 
 

 8-10 sati vježbe skupina 
5             
10-12 sati vježbe skupina  
1             
12-14 sati vježbe skupina 
6 
14-16 sati PREDAVANJE 
– Klinička predavaonica  
(10) 
 

  8-10 sati vježbe skupina 
2 
10-12 sati vježbe skupina 
3            
12-14 sati vježbe skupina 
4 (21) 
14-16 sati PREDAVANJE 
– Klinička predavaonica 
(11)  
 

 
 
FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

   8-10 sati vježbe 
skupine 3,4 
10-12 sati vježbe 
skupine 1,2  
12-14 sati vježbe 
skupine 5,6 (10) 
14-16 sati PREDAVANJE 
– farmakologija (15) 

16-17.30. PREDAVNJE – 
farmakologija (16) 
 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREDMET 
12.TJEDAN 

Ponedjeljak 
20.12.2021. 

Utorak 
21.12.2021. 

  Srijeda 
22.12.2021. 

Četvrtak 
23.12.2021. 

Petak 
24.12.2021. 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i 
invazijske bolesti 

 8-10 sati vježbe 
skupine 2 
10-12 sati vježbe 
skupine  
1  
12-14 sati vježbe 
skupine 3 
 

10-12 sati vježbe 
skupine 4 
12-14 sati vježbe 
skupine 6  
14-16 sati vježbe 
skupine 5 (22)  
 

  8-10 sati vježbe 
skupine  
1 
10-12 sati vježbe 
skupine 3  
12-14  sati vježbe 
skupine 2 
14-16 sati 
PREDAVANJE –
Klinička predavaonica  
(12)  
 

10-12 sati vježbe 
skupine 4 
12-14 sati vježbe 
skupine 5  
14-16 sati vježbe 
skupine 6 (23)     
          

 
 
 

 
FARMAKOLOGIJA 
 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

   8-10 sati vježbe skupine 
3,4  
10-12 sati vježbe skupine 
5,6  
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 (12) 
14-16 sati PREDAVANJE – 
farmakologija (17) 

8-10 sati PREDAVANJE –  
farmakologija (18) 
 

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

8-10 sati PREDAVANJE – 
farmakologija  (19) 
 
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6 (13) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET 
13.TJEDAN 

Ponedjeljak 
10.1.2022. 

Utorak 
11.1.2022. 

Srijeda 
12.1.2022.  

Četvrtak 
13.1.2022. 

Petak 
14.1.2022. 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i 
invazijske bolesti 

8-10 sati vježbe 
skupina  
5                
10-12 sati vježbe 
skupina 3               
12-14 sati vježbe 
skupina 6             
14-16 sati vježbe 
skupina 4   
                                                 

10-12 sati vježbe 
skupina  2      
12-14 sati vježbe 
skupina 1 
(24) 
14-16 sati 
PREDAVANJE – 
Klinička predavaonica  
(13) 

  8-10 sati vježbe skupine 
2 
10-12 sati vježbe skupina 
5     
12-14 sati vježbe skupine 
6  
14-16 sati PREDAVANJE 
– Klinička predavaonica  
(14)          
 

  8-10 sati vježbe 
skupine 1 
10-12 sati vježbe 
skupina 3            
12-14 sati vježbe 
skupina 4 (25) 
14-16 sati 
PREDAVANJE – 
Klinička predavaonica 
(15)    
 

 
  8-10 sati vježbe 
skupine 2 
10-12 sati vježbe 
skupina 5          
12-14 sati vježbe 
skupina 6 
14-16 sati 
PREDAVANJE – 
Klinička predavaonica 
(16)    

FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i 
toksikologiju 

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

  8-10 sati 
PREDAVANJE –  
farmakologija (20) 

  

  8-10 sati vježbe skupine 
3,4 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 (15) 

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



 

 

 

 

PREDMET 
14.TJEDAN 

Ponedjeljak 
17.1.2022. 

Utorak 
18.1.2022. 

Srijeda 
19.1.2022.  

Četvrtak 
20.1.2022. 

Petak 
21.1.2022. 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda za 
parazitologiju  i invazijske 
bolesti 

  8-10 sati vježbe skupine 
1 
10-12 sati vježbe skupina 
3          
12-14 sati vježbe skupina 
4 (26) 
 

  8-10 sati vježbe skupina 
5     
10-12 sati vježbe skupine 
6  
12-14 sati vježbe skupina 
4 
14-16 sati PREDAVANJE 
– Klinička predavaonica 
(19)   
 

10-12 sati vježbe 
skupina 3             
12-14 sati vježbe 
skupina 1  
14-16 sati vježbe 
skupine 2 (27)     
 

  8-10 sati vježbe skupina 5     
10-12 sati vježbe skupine 6  
12-14 sati vježbe skupine 4  
 

10-12 sati vježbe skupina 
3             
12-14 sati vježbe skupina 
1  
14-16 sati vježbe skupine 
2 (28)              

 
FARMAKOLOGIJA 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i 
toksikologiju 

  8-10 sati vježbe skupine 
3,4 
10-12 sati vježbe skupina 
1,2          
12-14 sati vježbe skupina 
5,6 (17) 
14-16 sati PREDAVANJE 
– farmakologija (21) 

  8-10 sati seminar 
skupina 1,2          
10-12 sati seminar 
skupina 3,4 
12-14 sati seminar 
skupine 5,6 (1) 
 

 

8-10 sati PREDAVANJE 
– farmakologija (22) 
 

 

  8-10 sati seminar skupina 
1,2          
10-12 sati seminar skupina 
3,4  
12-14 sati seminar skupine 
5,6 (2) 
15-16 sati PREDAVANJE 
(23) -  predavaonica 
fiziologija 
 
 

10-11 sati seminar 
skupina 1,2 
11-12 sati seminar 
skupine 5,6 
12-13 sati seminar 
skupine 3,4 (3) 


