
RASPORED NASTAVE IX. SEMESTAR - AKADEMSKE 2022./2023. GODINE  
 

1.TJEDAN 

 

Predmet Ponedjeljak 
3.10.2022. 

Utorak 
4.10.2022. 

Srijeda 
5.10.2022. 

6etvrtak 
6.10.2022. 

Petak 
7.10.2022. 

 
Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 
 

10 -12  PREDAVANJE – 
Klinička predavaonica  (1) 

 

   8-10 sati PREDAVANJE 
-  fiziologija (2) 
 
12 -14 PREDAVANJE – 
Klinička predavaonice (3) 

- - - 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- 
vježbe programske-
konji I 

- - 

  8.00.-11.00. sati vježbe 
I skupine 3 
14.00.-17.00. sati vježbe 
I skupine 4 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe I skupine 7 
14.00.-17.00. sati 
vježbe I skupine 8 

  8.00.-11.00. sati vježbe I 
skupine 1 
14.00.-17.00. sati vježbe I 
skupine 2 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III-
seminar I 

- - 
11-14 sati seminar 
skupine 3,4 – 
predavaonica fizika 

11-14 sati seminar 
skupine 7,8 –  
predavaonica fizika 

11-14 sati seminar  
skupine 1,2 - predavaonica 
fizika 

Porodništvo i 
reprodukcija II 

14-16 PREDAVANJE – 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju  (1) 

14.-16.00. 
PREDAVANJE –  
predavaonica Zavoda 
za mikrobiologiju (2) 

                     - - - 

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

- - 

  8.00.-11.00. sati  
vježbe 1 skupine 5,6 
11.00-14.00 sati vježbe 
1 skupine 9,10 

8.00.-11.00. sati  
vježbe 1 skupine 3,4 
11.00-14.00 sati vježbe 
1 skupine 1,2 

8.00-12.00 sati vježbe 1 
skupine 7,8 (1) 

Higijena i tehnologija 
hrane  
 

 8.-10.00 sati 
PREDAVANJE -  (1) 
predavaonica 
mikrobiologija 
12.00.-14.00.  - 
PREDAVANJE 
predavaonica (2) 
mikrobiologija 

10.00.-12.00. 
PREDAVANJE (3) 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologija 

 9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 – lab. vježbe 

  9.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 5,6 – 
lab. vježbe 
  12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 9,10 – 
lab. vježbe 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – lab. vježbe 
 12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – lab. vježbe 



 

2. TJEDAN 

Predmet Ponedjeljak 
10.10.2022. 

Utorak 
11.10.2022. 

Srijeda 
12.10.2022. 

Četvrtak 
13.10.2022. 

Petak 
14.10.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 

- - 
8 -10 sati PREDAVANJE 
- Klinička predavaonica 
(4) 

8 -10 sati PREDAVANJE  
-predavaonica Zavoda 
za mikrobiologiju  (5) 

14 -16 PREDAVANJE –  
Klinička predavaonica 
(6) 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- 
vježbe programske-
konji I 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe I skupine 5 
14.00.-17.00. sati 
vježbe I skupine 6 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe I skupine 9 
14.00.-17.00. sati 
vježbe I skupine 10 (1) 

10.00.-13.00. sati 
vježbe II skupine 1 
 

10.00.-13.00. sati 
vježbe II skupine 2 

 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III-
seminar I 

11-14 sati seminar I  
skupine 5,6 – Klinička 
predavaonica 

11-14 sati seminar I 
skupine 9,10 – Klinička 
predavaonica (1) 

- - 
9.45.-12 sati seminar II 
skupine 1,2 – Klinička 
predavaonica 

Porodništvo i 
reprodukcija II 
 

- - 
15.-16.30. PREDAVANJE 
Klinička  predavaonica 
(3) 

13.-15.00. PREDAVANJE 
–  Klinička 
predavaonica (4) 

12-14 PREDAVANJE –  
Klinička predavaonica 
(5) 

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

8.00.-11.00. sati  vježbe 
2 skupine 7,8 

12.00.-15.00. sati  
vježbe 2 skupine 1,2 

10.00-13.00 sati vježbe 
2 skupine 3,4 

10.00-13.00 sati vježbe 
2 skupine 5,6 

8.00-12.00 sati vježbe 2 
skupine 9,10 (2) 

Higijena i tehnologija 
hrane 

- - 
13.00.-15.00. 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (4) 

15.00.-16.30. 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (5) 

 

Higijena i tehnologija 
hrane  

10.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 3,4 – 
lab. vježbe 

10.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 1,2 – 
lab. vježbe 

10.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 7,8 – 
lab. vježbe 

10.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 9,10 – 
lab. vježbe 

8.00.-10.00. sati vježbe 
skupine 5,6 – lab. 
vježbe 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TJEDAN 

 

Predmet 
Ponedjeljak 
17.10.2022. 

Utorak 
18.10.2022. 

Srijeda 
19.10.2022. 

Četvrtak 
20.10.2022. 

Petak 
21.10.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- 
vježbe programske-
konji II 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe II skupine 5 
14.00.-17.00. sati 
vježbe II skupine 6 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe II skupine 9 
14.00.-17.00. sati 
vježbe II skupine 10  

   8.00.-11.00. sati 
vježbe II skupine 3 
14.00.-17.00. sati 
vježbe II skupine 4 

11.00.-14.00. sati 
vježbe II skupine 7 
 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III-
seminar II 

11-14 sati seminar II 
skupine 5,6 – Klinička 
predavaonica 

11-14 sati seminar II 
skupine 9,10 – Klinička 
predavaonica 

 11-14 sati seminar II 
skupine 3,4 – Klinička 
predavaonica 

14-17 sati seminar II 
skupine 7,8 – Klinička 
predavaonica 

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

9.00.-12.00. sati vježbe 
3 skupine 3,4 
12.00.-16.00. sati 
vježbe 3 skupine 1,2 

9.00.-12.00. sati vježbe 
3 skupine 5,6 
13.00.-16.00. sati 
vježbe 3 skupine 7,8 

 8.00.-11.00 sati vježbe 
3 skupine 9,10 (3) 
14.00-17.00 sati vježbe 
4 skupine 5,6 

9.00.-12.00. sati vježbe 
4 skupine 7,8 
12.00.-15.00. sati 
vježbe 4 skupine 1,2 

9.00.-12.00. sati vježbe 
4 skupine 9,10 
12.00.-16.00. sati 
vježbe 4 skupine 3,4 (4) 

Higijena i tehnologija 
hrane  

9.00.-12.00. sati 
mikrobiološke 
konstrukcijske vježbe 
skupine 9,10 
 

9.00.-12.00. sati 
mikrobiološke 
konstrukcijske vježbe 
skupine  7,8 
 

9.00.-12.00. sati 
mikrobiološke 
konstrukcijske vježbe 
skupine 5,6 

9.00.-12.00. sati 
mikrobiološke 
konstrukcijske vježbe 
skupine 1,2  

- 

Higijena i tehnologija 
hrane  

12.00.-14.00.sati 
vježbe skupine 7,8 

12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 5,6 

14.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 3,4 
 

12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. TJEDAN 

 

Predmet 
Ponedjeljak 
24.10.2022. 

Utorak 
25.10.2022. 

Srijeda 
26.10.2022. 

Četvrtak 
27.10.2022. 

Petak 
28.10.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- vježbe 
III 

12.00.-15.00. sati 
vježbe II skupine 8 
15.00.-16.30. 
PREDAVANJE - Klinička 
predavaonica (7) 

8.00.-15.00. sati vježbe 3 
skupine 4 
 
 

8.00.-15.00. sati vježbe 3 
skupine 4 

   7.30.-9 sati 
PREDAVANJE  - Velika 
predavaonica (8) 

15.00.-16.30. 
PREDAVANJE - Klinička 
predavaonica (9) 

Porodništvo i 
reprodukcija II 

 15-16.30. sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (6) 

15 -16.30. sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (7) 

15-16.30. sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (8) 

- 

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
5 skupine 3,4 
12.00.-15.00. sati vježbe 
5 skupine 1,2 

9.00.-12.00. sati vježbe 5 
skupine 7,8 
12.00.-15.00. sati vježbe 
5 skupine 9,10 

9.00.-12.00. sati vježbe 5 
skupine 5,6 (5) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
6 skupine 1,2 

9.00.-12.00. sati vježbe 6 
skupine 7,8 
12.00.-15.00. sati vježbe 6 
skupine 5,6 

9.00.-12.00. sati vježbe 6 
skupine 9,10 
12.00.-15.00. sati vježbe 
6 skupine 3,4 (6) 

Higijena i tehnologija 
hrane 

7.30-9.00. sati 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (6) 

- 

 
- 

- 

7.30-9.00. sati 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (7) 

Higijena i tehnologija 
hrane  

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – 
konstrukcijske vježbe 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – 
konstrukcijske vježbe 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 – 
konstrukcijske vježbe 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 5,6 – 
konstrukcijske vježbe 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – 
konstrukcijske vježbe 
12-15 sati vježbe skupine 
5,6 – laboratorijske 
vježbe 
 
 

9.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – 
laboratorijske vježbe 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – 
laboratorijske vježbe 

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

 

 



5. TJEDAN 

Predmet 
Ponedjeljak 
31.10.2022.  

Utorak 
1.11.2022. - Dan svih svetih 

Srijeda 
2.11.2022. 

Četvrtak 
3.11.2022. 

Petak 
4.11.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 

- - - - 
15-16.30.  sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (10) 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- vježbe 

- - - 
10.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 3 

9.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 9 

Porodništvo i 
reprodukcija II – vježbe 

- - 

10.00.-13.00. sati vježbe skupine 
5,6 
 
13-16 sati vježbe skupine 9,10 

 

10.00.-13.00. sati vježbe 
7 skupine 1,2  
13.00.-16.00. sati vježbe 
7 skupine 7,8 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (9) 
9.00.-12.00. sati vježbe 
7 skupine  3,4 (7) 
12.00.-15.00. sati 
vježbe 8 skupine 7,8 

Higijena i tehnologija 
hrane 

- - 

 16.00.-17.30. 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (8) 

- 

Higijena i tehnologija 
hrane  

- - 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – laboratorijske 
vježbe 
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 1,2 – laboratorijske 
vježbe 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – 
laboratorijske vježbe 
 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 – 
laboratorijske vježbe 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 3,4 – 
laboratorijske vježbe 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja 

- - 
8 - 10 sati PREDAVANJE - 
predavaonica Mikrobiologija 
(1) 

8.00.-10.00. sati 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (2) 

- 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja 

- - - 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
 

  9.00.-12.00.sati vježbe 
skupine 7,8 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 1,2 

 



 

6. TJEDAN 

 

Predmet 
Ponedjeljak 
7.11.2022. 

Utorak 
8.11.2022. 

Srijeda 
9.11.2022. 

Četvrtak 
10.11.2022. 

Petak 
11.11.2022. 

 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 

15-16.30.  sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (11) - - DAN FAKULTETA 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE – 

predavaonica fiziologija 
(12) 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- vježbe 

9.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 9 

10.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 7 

9.00.-15.00. sati vježbe 
skupine  7 

DAN FAKULTETA  

Porodništvo i 
reprodukcija II 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (10) 
 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (11) 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (12) 

DAN FAKULTETA  

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

9.00.-13.00. sati vježbe 8  
skupine 5,6 

9.00.-12.00. sati vježbe 8  
skupine 3,4 
12.00.-15.00. sati vježbe 
8  skupine 9,10 

9.00.-12.00. sati vježbe 8 
skupine 1,2 (8) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
9 skupine  9,10 

DAN FAKULTETA 

  9.00.-12.00. sati vježbe 9 
skupine 7,8  
12.00.-15.00. sati vježbe 
9  skupine 5,6 

Higijena i tehnologija 
hrane 

- - - DAN FAKULTETA 
15.-16.30. PREDAVANJE u 
Mikrobiologija (9) 

Teren - - - DAN FAKULTETA - 
Higijena i tehnologija 
hrane – laboratorijsko -
konstrukcijske  vježbe 

  9.00.-12.00. sati  vježbe 
skupine 7,8  
 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

DAN FAKULTETA 

   9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 9,10  

Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  
 

  9.00.-12.00.sati vježbe 
skupine 3,4 (1) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine  7,8 

  9.00.-12.00.sati vježbe  
9,10 
12.00.-15.00. sati vježbe  
3,4 

9.00.-12.00.sati vježbe 
5,6 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1,2 (2) 

DAN FAKULTETA 

9.00.-12.00.sati vježbe  
9,10 – klinika Zavoda 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – klinika 
Zavoda 

 

 

 



 

7. TJEDAN 

 

PREDMET 
 

Ponedjeljak 
14.11.2022. 

Utorak 
15.11.2022. 

Srijeda  
16.11.2022. 

Četvrtak 
17.11.2022. 

Petak 
18.11.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 

 15.00.-16.30.  sati 
PREDAVANJE u Kliničkoj 
predavaonici (13) 

 
 

 
- 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- vježbe 

 8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1 

8.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 8 

- 

Porodništvo i 
reprodukcija II 

15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE - Klinička 
predavaonica (13) 

 
15.00.-16.30.  sati 
PREDAVANJE u Kliničkoj 
predavaonici (14) 

- - 

Porodništvo i 
reprodukcija II - vježbe 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
9 skupine 3,4 
12.00.-15.00. sati vježbe 
9 skupine 1,2 (9) 

  9.00.-12.00. sati vježbe 10 
skupine 7,8 
 

9.00.-12.00. sati vježbe 10 
skupine 3,4 
 

  9.00.-12.00. sati 
vježbe 10 skupine 1,2 
12.00.-15.00. sati 
vježbe 10 skupine 
9,10 

- 

Higijena i tehnologija 
hrane – teren VAJDA 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 9,10 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 3,4 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 7,8 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 5,6 

- 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja 

- - 
 
- 

15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (3) 

- 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe 

  9.00.-12.00.sati vježbe 
skupine 1,2 – klinika 
Zavoda 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – klinika 
Zavoda 

  9.00.-12.00.sati vježbe 
skupine 5,6 – klinika Zavoda 
(3) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – klinika Zavoda 

 9.00.-12.00.sati vježbe 
skupine 5,6 – klinika Zavoda 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – klinka Zavoda 

  9.00.-12.00.sati 
vježbe skupine 3,4  - 
klinika Zavoda 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine  1,2 – 
klinika Zavoda (4) 

- 

 

 

 

 



 

 

8. TJEDAN 

PREDMET 
Ponedjeljak 
21.11.2022. 

Utorak 
22.11.2022. 

Srijeda 
23.11.2022.  

 
Četvrtak 

24.11.2022. 

Petak 
25.11.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- 
vježbe 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 8 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 6 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 6 

 
  8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 10 

Porodništvo i 
reprodukcija II – 
vježbe 

12.00.-15.00. sati 
vježbe 10 skupine  5,6 
(10) 
15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE u Kliničkoj 
predavaonici (15) 

12.00.-15.00. sati vježbe 11 
skupine  3,4 

9.00.-12.00. sati vježbe 11 
skupine 9,10 

9.00.-12.00. sati vježbe 
11 skupine 7,8 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
11 skupine 5,6 
12.00.-15.00. sati vježbe 
11 skupine  1,2 (11) 

Higijena i tehnologija 
hrane 

- - - 

15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE - 
predavaonica 
Mikrobiologija (10) 

- 

Higijena i tehnologija 
hrane – teren VAJDA 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 1,2 (1) 

8.00.-15.00. terenska nastave 
skupine 7,8 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine  1,2 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine 9,10 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine  3,4  

Zarazne bolesti 
domaćih životinja 

- - - - 

15.-16.30. sati 
PREDAVANJE – 
predavaonica 
mikrobiologija  (4) 

Zarazne bolesti 
domaćih životinja – 
vježbe  

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
12.00.-15.00. sati 
vježbe 4 skupine 9,10 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1,2 

   9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 (5) 
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – klinika 
Zavoda 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 – klinika 
Zavoda 

12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – klinika 
Zavoda 

Veterinarska 
epidemiologija 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj učionici 
Zavoda za patološku 
fiziologiju 

- 

15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE – predavaonica 
mikrobiologija (1)  

10-12 sati vježbe skupine 
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 
15-17 sati vježbe skupine  
9,10 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 (1) 
16.30.-17.45. sati vježbe 
skupine 9,10 

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



 

 

9. TJEDAN 

PREDMET 
Ponedjeljak 
28.11.2022. 

Utorak 
29.11.2022. 

Srijeda 
30.11.2022. 

Četvrtak 
1.12.2022. 

Petak 
2.12.2022. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III 

- - 
15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE – Klinička 
predavaonica (14) 

- - 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- vježbe 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 10 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 2 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 2 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 5 

8.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 5  

      

Higijena i tehnologija 
hrane – teren VAJDA 

8.00.-15.00. terenska 
nastave skupine  5,6 (2) 

7.00.-14.00. sati teren 
skupine 5,6 – klaonica 
peradi 

7.00.-14.00. sati teren 
skupine 3,4 – klaonica 
peradi 

7.00.-14.00. sati teren 
skupine 9,10 – klaonica 
peradi 

7.00.-14.00. sati teren 
skupine 7,8 – klaonica 
peradi 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine  1,2 – klinika 
Zavoda  
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – klinika 
Zavoda (6) 
 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – lab. i klinika 
Zavoda 
12.00.15.00 sati vježbe 
skupine 9,10 lab. i klinika 
Zavoda 
15.00.-16.30. sati 
PREDAVANJE – fiziologija 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 lab. i klinika 
Zavoda 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 5,6 lab. i klinika 
Zavoda 
 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 -  lab. i klinika 
Zavoda (7) 
14.00.-17.00. sati vježbe 
skupine 5,6 – lab. i klinika 
Zavoda 

  9.00.-12,00 sati vježbe 
skupine  1,2 - lab. i klinika 
Zavoda 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4 - lab. i klinika 
Zavoda 

Veterinarska 
epidemiologija 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiza 

8-10 sati vježbe skupine  
3,4 
13-15 sati vježbe skupine 
7,8 (2)   
 

10-12 sati vježbe skupine 
1,9,10 
 

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8   
16.30.-17.45. sati vježbe 
skupine 2,3,4  (3) 
 
 

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

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 
15-17 sati vježbe skupine  
5,6 (4)  
 

 

 

 

 

 



10. TJEDAN 

 

PREDMET 
Ponedjeljak 
5.12.2022. 

Utorak 
6.12.2022. 

Srijeda 
7.12.2022. 

Četvrtak 
8.12.2022. 

Petak 
9.12.2022. 

Prodekanica za studij i 
studente, nastavnici 
predmeta usmjerenja 

15-16 sati predavanje – 
predstavljanje usmjerenja – 
Velika predavaonica 

- - - - 

Higijena i tehnologija 
hrane  

 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 7,8 – sekcija 
patologija 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1,2 – sekcija 
patologija 
15.-16.30. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija  (11) 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE -
mikrobiologija (12) 
9.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 5,6 – 
sekcija patologija 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 9,10 – 
sekcija patologija 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4  - sekcija 
patologija 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 1,2 -  - 
sekcija patologija 

7.30.-9.00. sati 
PREDAVANJE -
mikrobiologija (13) 
9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 – sekcija 
patologija 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 5,6 – 
sekcija patologija 

Higijena i tehnologija 
hrane  

7.00.-14.00. sati teren 
skupine 1,2 – klaonica 
peradi  

- - - - 

Zarazne bolesti 
domaćih životinja 

- - - 
7.30.-9.00. sati 

PREDAVANJE – (6) – 
mikrobiologija 

- 

Zarazne bolesti 
domaćih životinja – 
vježbe  

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 - lab. i 
klinika Zavoda 
12.00.15.00 sati vježbe 
skupine  9,10 - lab. i 
klinika Zavoda (8) 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 - lab. i klinika 

Zavoda 

12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4 - lab. i klinika 

Zavoda 

9.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 1,2 - 
lab. i klinika Zavoda 

12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 7,8 - 
lab. i klinika Zavoda 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 - lab. i 

klinika Zavoda (9) 
12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine  3,4 - 
lab. i klinika Zavoda 

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 - lab. i 

klinika Zavoda 

12.00.-15.00. sati 
vježbe skupine 7,8 - lab. 

i klinika Zavoda 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. TJEDAN  

PREDMET 
Ponedjeljak 
12.12.2022. 

Utorak 
13.12.2022. 

Srijeda 
14.12.2022.  

Četvrtak 
15.12.2022. 

Petak 
16.12.2022. 

HIGIJENA I 
TEHNOLOGIJA HRANE 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 3,4 – sekcija 
patologija 
11.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 7,8 – 
sekcija patologija 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe skupine 7,8 
11.00.-13.00. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija 

  8.00.-11.00. sati 
vježbe skupine 9,10 

   8.00.-11.00. sati 
vježbe skupine 1,2 
16.00.-17.30. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

KIRURGIJA, 
ORTOPEDIJA I 
OFTALMOLOGIJA III 

14-16 – PREDAVANJE – 
mikrobiologija (15) 

- - - - 

Zarazne bolesti 
domaćih životinja 

- - 
11.00.-13.00. sati 
PREDAVANJE – 
mikrobiologija (7) 

- 
11.00-13.00. sati 
PREDAVANJE  - 
mikrobiologija (8) 

Zarazne bolesti 
domaćih životinja – 
vježbe  

  8.00.-11.00. sati 
vježbe skupine 9,10 - 
lab. i klinika Zavoda 

11.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 1,2 - lab. 

i klinika Zavoda (10) 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 9,10 - lab. i 

klinika Zavoda 

13.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 1,2 - lab. 

i klinika Zavoda 

 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 3,4 - lab. i 

klinika Zavoda 

13.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 7,8 - lab. 

i klinika Zavoda 

 

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 5,6 - lab. i 

klinika Zavoda 

 (11) 
13.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 9,10  - 
lab. i klinika Zavoda 

 8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 1,2  - lab. i 

klinika Zavoda 

13.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 3,4 - lab. 

i klinika Zavoda 

Veterinarska 
epidemiologija 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiza 

- - - 

   11-13 sati PREDAVANJE 
(2) – Velika predavaonica 
 
14-16 sati vježbe skupine 
3,4 
 

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

 

 



 

12. TJEDAN 

 Ponedjeljak 
19.12.202. 

Utorak 
20.12.2022. 

Srijeda 
21.12.2022. 

Četvrtak 
22.12.2022. 

Petak 
23.12.2022. 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja 

11.00-13.00. sati 
PREDAVANJE  - 
mikrobiologija (9) 

8 -10  sati PREDAVANJE  
- predavaonica Zavoda 
za mikrobiologiju (10) 

8 - 10 sati PREDAVANJE  -  
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju (11) 

8-10 sati PREDAVANJE  - 
predavaonica Zavoda za 
mikrobiologiju (12) 

- 

Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 7,8 - lab. i klinika 

Zavoda 

13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6 - lab. i klinika 

Zavoda (12) 

10.00.-13.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
13.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 4,5,6 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine 7,8  
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 1,2,3 (13) 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine  4,5,6  
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 

 8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 7,8 
12-15 sati vježbe skupine  
1,2,3 (14) 

 

Higijena i tehnologija 
hrane  

8.00.-11.00. sati vježbe 
skupine 5,6  

10.00.-13.00. sati 
vježbe skupine 1,2 

10.00.-13.00. sati vježbe 
skupine 3,4 
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 

- 

  9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
13.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 7,8  

Veterinarska 
epidemiologija 
 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiza 

   8-10 sati vježbe skupine  
1,2 
13-15 sati vježbe skupine 
7,8 (5) 
 
 

10.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 3,4 
12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 7,8 
14.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
12.00.-14.00.  sati vježbe 
skupine 5,6 (6) 
 

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 
9,10  
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6  (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. TJEDAN 
Predmet Ponedjeljak 

9.1.2023. 
Utorak 

10.1.2023. 
Srijeda 

11.1.2023. 
Četvrtak 

12.1.2023. 
Petak 

13.1.2023. 
Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine  5,6  
12.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
12-16 sati vježbe skupine  
7,8  
 

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine  9,10 (15) 
12.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6 

8.00.-11.30. sati vježbe 
skupine 7,8 
11.30.-15 sati vježbe 
skupine  3,4  
15.15. – 16.45. – 
predavanje -
predavaonica 
mikrobiologija 

8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12-16 sati vježbe skupine  
1,2 (16) 
 

 
Veterinarska 
epidemiologija 
 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiz 

12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 7,8 
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
 
  
 

12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 3,4 
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 5,6 
 
 

 12.00.-14.00. sati 
vježbe skupine 1,2 
(8) 

  8.00.-10.00. sati vježbe 
skupine  3,4 
10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 7,8 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 5,6 (9) 
 

 

14. TJEDAN 
Predmet Ponedjeljak 

16.1.2023. 
Utorak 
17.1.2023. 

Srijeda 
18.1.2023.  

Četvrtak 
19.1.2023. 

Petak 
20.1.2023. 

 
 
 
Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 5,6 
12-16 sati vježbe 
skupine  7,8 
 

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 1,2 
12.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 3,4  
  

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
(17) 
13.00.-17.00. sati 
vježbe skupine 5,6 

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 
12.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 1,2 (18) 

Veterinarska 
epidemiologija 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiza 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
7,8 

10.00.-12.00.sati  vježbe 
skupine  1,2  
14.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 9,10 

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

10.00.-12.00.sati  vježbe 
skupine  3,4 
12.00.-14.00. sati vježbe 
skupine 7,8  

 



 

15. TJEDAN 

Predmet Ponedjeljak 
23.1.2023. 

Utorak 
24.1.2023. 

Srijeda 
25.1.2023.  

Četvrtak 
26.1.2023. 

Petak 
27.1.2023. 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija III- 
vježbe 

8.00.-12.30. sati vježbe 
skupine 1,2 
 

8.00.-12.30. sati   
vježbe skupine  9,10 

 8.00.-12.30. sati 
vježbe skupine  3,4 

8.00.-12.30. sati vježbe 
skupine 7,8 
 

8.00.-12.30. sati vježbe 
skupine 5,6 
 

Kirurgija, ortopedija i 
oftalmologija  III – 
seminar III 

12.30.-15 sati seminar 
skupine 1,2 – 
predavaonica kemija 

12.30.-15 sati seminar 
skupine 9,10 –  
predavaonica kemija 

12.30.-15 sati seminar 
skupine 3,4 – 
predavaonica kemija 

12.30.-15 sati seminar 
skupine 7,8 –  
predavaonica kemija 

12.30.-15 sati seminar 
skupine 5,6 – 
predavaonica kemija 

 
 
Zarazne bolesti domaćih 
životinja – vježbe  

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 5,6  
12-16 sati vježbe 
skupine  7,8 
 

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 1,2 
12.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 3,4  
  

  8.00.-12.00. sati 
vježbe skupine 9,10 
(19)  
12.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 5,6 

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
12.00.-16.00. sati vježbe 
skupine 3,4 

 8.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12.00.-16.00. sati 
vježbe skupine 7,8  (20) 

Veterinarska 
epidemiologija 
Vježbe se održavaju u 
računalnoj patofiza 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 3,4 
12-14 sati vježbe 
skupine 7.8 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 

10.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 1,2 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

 

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


