
Raspored nastave za I semestar  - zimski semestar ak. god. 2018./2019. 

 

1.TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

24.09.2018. 

Utorak 

25.9.2018. 

Srijeda 

26.09.2018. 

Četvrtak 

27.9.2018. 

Petak 

28.9.2018. 

 10-12 sati 

uvodna riječ 

Dekana 

    

Botanika u 

veterinarskoj 

medicini 

 

 8-10 sati  

PREDAVANJE u 

Velikoj 

predavaonici (1) 

 

10-12 sati vježbe skupine  9,10 u vježbaonici  

Zavoda za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 11,12 u vježbaonici   

Zavoda za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine  7,8 u vježbaonici  

Zavoda za fiziku 

 

8-10 sati vježbe skupine    1,2 u vježbaonici  

Zavoda za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine  3,4 u vježbaonici  

Zavoda za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine  5,6 u vježbaonici  

Zavoda za fiziku  (1) 

15-17 sati vježbe skupine1-12 Maksimir 

8-10 sati PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici (2) 

 

 

 

Medicinska 

kemija 

 

 10-12 sati 

PREDAVANJE u 

Velikoj 

predavaonici 

 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE u Velikoj predavaonici 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju  

8-10 sati vježbe skupine 9,10 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju  

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

Uvod u 

veterinarstvo 

 12-14 sati 

PREDAVANJE u 

Velikoj 

predavaonici 

 

 

10-12 sati seminar skupine 1,2,3 u Velikoj 

predavaonici 
12-14 sati seminar skupine  5,6,7 u  

Velikoj predavaonici 
14-16 sati seminar skupine  9,10,11 u Velikoj 

predavaonici 
16-18 sati  seminar skupine  4,8,12 u Velikoj 

predavaonici 

8-10 sati seminar skupine  4,11,12 u Velikoj 

predavaonici 
10-12 sati seminar skupine 1,2,9  u Velikoj 

predavaonici 
12-14 sati seminar skupine 3,7,8  u Velikoj 

predavaonici 

10-12 sati seminar skupine 1,2,3 

u Velikoj predavaonici 
12-14 sati seminar skupine 5,6,7 

u Velikoj predavaonici 
14-16 sati seminar skupine 

9,10,11 u Velikoj predavaonici 
16-18 sati seminar skupine 

4,8,12 u Velikoj predavaonicic 

Osnove 

statistike u 

veterinarskoj 

medicini 

 

13-15 sati 

PREDAVANJE 

u Velikoj 

predavaonici 

 

14-16 sati 

PREDAVANJE u 

Velikoj 

predavaonici 

 

10-12 sati vježbe skupine  11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u  Zavodu za 

stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

8-10 sati vježbe skupine 7,8 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u Zavodu za 
stočarstvo 
 

 

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

 

 



2. TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

1.10.2018. 

Utorak 

2.10.2018. 

Srijeda 

3.10.2018. 

Četvrtak 

4.10.2018. 

Petak 

5.10.2018. 

 

Botanika u 

veterinarskoj 

medicini 

 

P = 10 

V = 10 

8-10 sati vježbe skupine 

9,10 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u vježbaonici zavoda za 

fiziku 

14-16 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (3) 

16-18 sati vježbe skupine 

1,2 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

 

8-10 sati vježbe skupine 

5,6 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 

11,12 u vježbaonici 

Zavoda za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku (2) 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (4) 

14-16 sati vježbe skupine 7,8 u 

vježbaonici Zavoda za fiziku 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici Zavoda za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

vježbaonici Zavoda za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 u 

vježbaonici Zavoda za fiziku 

 

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine  

1,2 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

10-12 sati  PREDAVANJE 

u Amfiteatru (5) 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku   (3) 

 

 

 

Medicinska 

kemija 

 

P=20 

V = 34 

10-12 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

16-18 sati vježbe skupine 

11,12 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

8-10 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za kemiju 

i biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 

11,12  u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 

3,4 u Zavodu  za kemiju 

8-10  sati PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

 

14-16 sati vježbe skupine 9,10 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

10-12 vježbe skupine 7,8 u Zavodu 

za kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 9,10u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

 

14-16 sati  vježbe skupine 

7,8 u Zavodu za kemiju. 

 

 

Okoliš, 

ponašanje  i 

dobrobit 

životinja 

P=8 

S=8 

V=24 

  12-14 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (1) 

 

14-16 sati seminar 01 

skupine1,2,3,4 u Velikoj 

predavaonici 

10-12 sati seminar 02 skupine 

1,2,3,4 u Velikoj predavaonici 

 

12-14 sati seminar 01 skupine 

9,10,11,12 u Velikoj predavaonici 

 

14-16 sati seminar 01 skupine 

5,6,7,8 u Velikoj predavaonici   

8-10 sati seminar 02 

skupine 7,8,11,12 u Velikoj 

predavaonici 

 

14-16  sati seminar 02 

skupine 5,6,9,10 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod u 

veterinarstvo 

P= 2 

S= 6, T= 12 

 

8-14 sati skupine 

1,2,5,6,11,12 terenska 

nastava 

8-14 sati skupine 

3,4,7,8,9,10 terenska 

nastava 

 

  8-10 sati seminar skupine 

5,6,10 u predavaonici 

zavoda za sudsko i 

upravno veterinarstvo 

12-14 sati skupine od 1-12 

obilazak klinika 

Veterinarskoga fakulteta 

16-18 sati KOLOKVIJ u 

Velikoj predavaonici 

Osnove 

statistike u 

veterinarskoj 

medicini 

 

P= 14 

V= 16 

8-10 sati vježbe skupine 

7,8 u Zavodu za stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

8-10 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za 

stočarstvo  

10-12  vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za 

stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

16-18 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

 12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

    

16-19 sati vježbe 

 

 



 

 

3. TJEDAN 

 

Predmet 

Ponedjeljak 

8.10.2018 

Utorak 

9.10.2018. 

Srijeda 

10.10.2018. 

Četvrtak 

11.10.2018. 

Petak 

12.10.2018. 

Subota 

13.10.2018. 

Medicinska 

kemija 

 

 

 

 

10-12 sati  

PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

14-16 sati vježbe skupine 

5,6 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

16-18 sati vježbe skupine 

3,4u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

18-20 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju  

8-10 sati vježbe skupine  1,2 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine  

9,10 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

12-14 sati vježbe skupine 

1,2 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

16-18 sati vježbe skupine  

5,6 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju  

8-10 sati vježbe skupine  5,6 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju  

16-18 sati vježbe skupine 

11,12 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

 

Osnove 

statistike u 

veterinarsko

j medicini 

 

 8-10 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

7,8 u Zavodu za stočarstvo 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

3,4 u  Zavodu za stočarstvo 

16-18 sati skupine vježbe 

7,8 u  Zavodu za stočarstvo 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 

11,12 u  Zavodu za stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 

u  Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 u  Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 

u  Zavodu za stočarstvo 

 

 



Botanika u 

veterinarsko

j medicini 

 8-10 sati vježbe skupine 

7,8 u vježbaonici zavoda 

za viziku 

14-16 sati vježbe skupine 

3,4 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 

9,10 u vježbaonici 

Zavoda za fiziku 

 

10-12 sati vježbe skupine 

11,12 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2 u vježbaonici Zavoda za 

fiziku 

14-16 sati vježbe skupine  

5,6 u vježbaonici Zavoda za 

fiziku 

                                        (4) 

                                       

10-12 sati vježbe skupine 

7,8 u vježbaonici Zavoda za 

fiziku 

 

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 u vježbaonici Zavoda za 

fiziku 

 

16-18 sati vježbe skupine 

9,10 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u 

vježbaonici zavoda za fiziku 

 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u vježbaonici Zavoda za fiziku 

 

12-14   sati vježbe skupine 

11,12 u vježbaonici Zavoda 

za fiziku(5) 

 

                                             

Terenska 

nastava1-6 

skupina 

 

Okoliš, 

ponašanje i 

dobrobit 

životinja 

 

 

 

 

 

8-10 sati seminar 03 

skupine 3,4,5,6  u 

predavaonici zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati seminar 03 

skupine 1,2,9,10 u Velikoj 

predavaonici 

 

8-10 sati seminar 03 

skupine 7,8,11,12  u Velikoj 

predavaonici 

                                           

 

10-12 sati seminar 04 

skupine 5,6,11,12  u Velikoj 

predavaonici 

 

14-16  sati seminar 04 

skupine  1,2,3,4 u Velikoj 

predavaonici 

 

 

 

 

 

10-12 sati seminar 04 

skupine 7,8,9,10 u Velikoj 

predavaonici 

 

 (4) 

 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

    

16-19 sati vježbe 

 

  

 

  



4. TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

15.10.2018. 

Utorak 

16.10.2018. 

Srijeda 

17.10.2018. 

 

Četvrtak 

18.10.2018. 

Petak 

19.10.2018. 

Subota 

20.10.2018. 

Medicinska 

kemija 

8-10 sati KOLOKVIJ u 

Velikoj predavaonici 

14-16 sati vježbe 

skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe 

skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

18-20 sati vježbe 

skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

10-12 sati  vježbe 

skupine 7,8 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe 

skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe  

skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe 

skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

8-10 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 

5,6 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

18-20 sati vježbe skupine 

9,10 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

8-10 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

14-16 sati vježbe 

skupine 7,8 u Zavodu za 

kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe 

skupine 9,10 u Zavodu 

za kemiju i biokemiju 

 

 

 

 

Botanika u 

veterinarskoj 

medicini 

     Terenska 

nastava 

skupine7-

12 

Okoliš, 

ponašanje  i 

dobrobit 

životinja 

 

12-14 sati 

PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici (2) 

14-16 sati vježbe 01 

skupine 11,12 u Zavodu 

za higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja  

 

 

 

 

10-12 sati vježbe 01 

skupine 3,4 u Zavodu za 

higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja  

14-16 sati vježbe 01 

skupine  1,2 u Zavodu 

za higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja  

16-18 sati vježbe 01 

skupine  9,10 u Zavodu 

za higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja  

10-12  sati vježbe 01 

skupine7,8 u Zavodu za 

higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja  

12-14 sati  vježbe 01 

skupine 5,6  u Zavodu za 

higijenu,ponašanje i 

dobrobit životinja  

14-16 sati vježbe 02 

skupine 9,10 u Zavodu 

za higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja   

 

8-10 sati  vježbe 02 skupine 

1,2 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit životinja  

10-12 sati vježbe 02 skupine 

5,6 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit životinja  

12-14 sati vježbe 02 skupine 

7,8 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit životinja  

14-16 sati vježbe 02 skupine 

3,4 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit životinja  

14-16 sati vježbe 02 

skupine 11,12 u Zavodu 

za higijenu, ponašanje i 

dobrobit životinja   

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove statistike 

u veterinarskoj 

medicini 

 

14-16 sati vježbe 

skupine 7,8 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

8-10 PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

10-12 sati vježbe 

skupine 5,6 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati vježbe 

skupine 1,2 u Zavodu za 

stočarstvo 

14-16 sati vježbe 

skupine 3,4 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

14-16 sati  vježbe 

skupine 1,2 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za stočarstvo 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 

u Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

12-14 sati 

PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

14-16 sati vježbe 

skupine 3,4 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

 

 

 

 

Fizika i biofizika 10-12 sati 

PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

 

 

  10-12 sati 

PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

   16-19 sati vježbe   



5. TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

22.10.2018. 

Utorak 

23.10.2018. 

Srijeda 

24.10.2018. 

Četvrtak 

25.10.2018. 

Petak 

26.10.2018. 

Medicinska 

kemija 

 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

14-16 sati vježbe skupine 11,12 

u predavaonici Zavoda za kemiju 

i biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 1,2 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

 

10-12 sati vježbe 

skupine 11,12 u Zavodu  

za kemiju i biokemiju 

12-14 sati  vježbe 

skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe 

skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

Osnove statistike 

u veterinarskoj 

medicini 

 

14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za 

stočarstvo 

 

 

14-16 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za 

Stočarstvo 

10-12 sati vježbe 

skupine 7,8 u Zavodu za 

stočarstvo 

12-14 sati vježbe 

skupine 11,12 u Zavodu 

za stočarstvo 

14-16 sati vježbe 

skupine 9,10 u Zavodu 

za stočarstvo 

Fizika i biofizika 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

 

 

 10-12 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

14-16 sati vježbe 

skupine1,2 u Zavodu za 

fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 

5,6 u zavodu za fiziku 

 

 

10-12 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici 

12- 14 sati vježbe 

skupine  5,6 u zavodu za 

fiziku 

14-16 sati vježbe skupine  

3,4 u Zavodu za fiziku 

 

 

10-12 sati  vježbe 

skupine 3,4 u Zavodu za 

fiziku 

12-14 sati vježbe 

skupine 1,2 u zavodu za 

fiziku 

14-16 sati  vježbe 

skupine 7,8 u Zavodu za 

fiziku 

16-18 sati vježbe 

skupine 11,12 u Zavodu 

za fiziku 

Okoliš, ponašanje 

i dobrobit 

životinja 

12-14 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (3) 

10-12 sati vježbe 03  

skupine 11,12 u Zavodu za 

8-10 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici (4) 

 

12-14 sati vježbe 04 

skupine 7,8  u Velikoj 

predavaonici 

10-12 sati vježbe 04 

skupine 1,2 u 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

14-16 sati vježbe 03 skupine 1,2 

u Zavodu za higijenu, ponašanje 

i dobrobit  životinja 

 

16-18 sati vježbe 03 skupine  

3,4 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit  životinja 

 

 

 

 

higijenu, ponašanje i dobrobit  

životinja 

12-14 sati vježbe 03 skupine 

5,6 u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit  

životinja 

 14-16 sati vježbe 03 

skupine 7,8 u Zavodu za 

higijenu, ponašanje i dobrobit  

životinja 

16-18 vježbe 03 skupine 

9,10 u u Zavodu za higijenu, 

ponašanje i dobrobit  

životinja                    

                                 

 

 

12-14 sati vježbe 04 

skupine 11,12  u 

predavaonici  zavoda za 

fiziku 

14-16 sati vježbe 04 

skupine 9,10  u 

predavaonici  zavoda za 

fiziku 

 

 

14-16 sati vježbe 04 

skupine 5,6 u Velikoj 

predavaonici 

                                       

 

 

 

 

 

predavaonici Zavoda za 

fiziku 

 

12-14 sati vježbe  04 

skupine  3,4 u 

predavaonicic zavoda 

za fiziku 

 

14-16 sati vježbe 05 

skupine 5,6 u  

predavaonici Zavoda za 

fiziku   

 

 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

   16-19 sati vježbe  

 



 

6. TJEDAN 

Predmet 

PONEDJELJAK 

29.10.2018. 

UTORAK 

30.10.2018 

SRIJEDA 

31.10.2018. 

ČETVRTAK 

1.11.2018 

PETAK 

2.11.2018 

Medicinska 

kemija 

 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 3,4  u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u  predavaonici Zavodu 

za kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 3,4 u predavaonici 

zavoda za veterinarsku patologiju 

8-10 sati vježbe skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 9,10 u Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u  Zavodu  za 

kemiju i biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 3,4 u  predavonici 

Zavoda za kemiju i biokemiju 

  

Fizika i 

biofizika 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici 

10-12 sati vježbe skupine  9,10 

u zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 11,12 

u Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za fiziku 

 

  8-10 sati vježbe skupine  9,10  u Zavodu za fiziku 

10-12 sati  PREDAVANJE u Velikoj predavaonici 

12-14 sati  vježbe skupine 1,2  u Zavodu za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine  7,8  u Zavodu za fiziku 

 

8-10 sati vježbe skupine  5,6 u Zavodu za 

fiziku 

10-12 sati PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici 

12-14 sati  vježbe skupine 7,8 u Zavodu za 

fiziku 

14-16 sati  vježbe skupine 3,4 u Zavodu za 

fiziku 

16-18 sati  vježbe skupine  9,10 u Zavodu 

za fiziku 

  

Okoliš, 

ponašanje i 

dobrobit 

životinja 

 

10-12 sati vježbe 05 skupine 3,4 

u predavaonicic zavoda za 

kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe 05 skupine 

9,10 u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe 05 skupine 

11,12 u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju    

  8-10 sati vježbe 05 skupine 1,2 u predavaonici 

Zavoda za fiziku 

12-14 sati vježbe 06 skupine 3,4 u Amfiteatru 

14-16 sati vježbe 05 skupine 7,8 u Amfiteatru 

 

8-10 sati  vježbe  06 skupine  9,10 u 

predavaonici Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

12-14 sati vježbe 06 skupine  11,12 u 

histološkoj vježbaonici 

14-16 sati vježbe  06 skupine  5,6 u 

Histološkoj vježbaonici   

16-18 sati vježbe 06 skupine 7,8 u 

Amfiteatru 

  

Osnove 

statistike u 

veterinarskoj 

medicini 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za stočarstvo 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za stočarstvo 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za stočarstvo 

 

8-10 sati vježbe skupine 3,4 u Zavodu za stočarstvo 

 

 

 

  



7. TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

5.11.2018. 

Utorak 

6.11.2018.  

Srijeda 

7.11.2018. 

Četvrtak 

8.11.2018. 

Petak 

9.11.2018.  

 

Medicinska 

kemija 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju 

i biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 

11,12 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 

predavaonici Zavoda za kemiju 

i biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 9,10 

u predavaonici Zavoda za 

kemiju i biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju 

8-10 sati vježbe skupine 11,12 u  

Zavodu za kemiju i biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 7,8 u  

predavaonici Zavoda za 

vet.patologiju 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

18-20 sati  PREDAVANJE  u 

predavonici zavoda za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

3,4 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

16-18 sati vježbe skupine 

7,8 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

18-20 sati vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

 

Zoologija 

 

14-16 sati PREDAVANJE u 

Velikoj predavaonici (1) 

 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici (2) 

 

12-14 sati seminar 01 skupine  3,4,11,12  

u Velikoj  predavaonici 

14-16  sati seminar 01  skupine 7,8,9,10  

u Velikoj predavaonici 

16-18  sati seminar 01 skupine  1,2,5,6 

u Velikoj predavaonici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJEu 

Velikoj predavaonici (3) 

10-12 seminar 02 skupine 

1,2,3,4  u Velikoj 

predavaonici 

12-14 sati seminar  02 

skupine 5,6,7,8 u Velikoj 

predavaonici 

16-18  sati seminar 02 

skupine 9,10,11,12  u 

Velikoj predavaonici   

 



 

 

 

 

 

Fizika i 

biofizika 

 

 

 

 

8-10 sati vježbe skupine  9,10 

u Zavodu za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 1,2 u 

Zavodu za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u Zavodu za 

fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 u Zavodu za 

fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 11,12 u Zavodu 

za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 3,4 u Zavodu za 

fiziku 

 

8-10 sati vježbe skupine  9,10 u 

Zavodu za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 11,12 u 

Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 

Zavodu za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za fiziku 

 

 

10-12 sati vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupiune 

11,12 u Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za fiziku 

 

 

 

Okoliš, 

ponašanje i 

dobrobit 

životinja,  

   8-10 sati vježbe 07 skupine 

7,8 u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

 

10-12 sati  vježbe 07 skupine 

5,6 u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

 

12-14 sati  vježbe  06 skupine 

1,2 u predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

 

 

 

 

 

10-12 sati  vježbe 07 skupine 11,12 u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

12-14 sati  vježbe 07 skupine 9,10 u         

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju         

 

14-16 sati  vježbe  07 skupine 3,4 u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju  

 

 

8-10 sati  vježbe 08 skupine 5,6 u 

predavonici zavoda za sudsko i 

upravno veterinarstvo 

 

10-12 sati vježbe 07  skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

14-16 sati vježbe 08 skupine 9,10 u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

16-18 sati vježbe 08 skupine 1,2 u 

predavaonici zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

 

 

 

10-12 sati  vježbe 08 

skupine 7,8 u predavonici 

zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

14-16 sati vježbe 08 

skupine 11,12 u 

predavaonici zavoda za  

veterinarsku patologiju    

 

16-18 sati vježbe 08 

skupine 3,4 u predavaonici 

zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

 

    

16-19 sati vježbe 

 



8. TJEDAN 

Predmet 

Ponedjeljak 

12.11.2018. 

Utorak 

13.11.2018. 

Srijeda 

14.11.2018.  

Četvrtak 

15.11.2018. 

Petak 

16.11.2018. 

Medicinska 

kemija 

10-12 sati vježbe skupine 

9,10 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 

3,4 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

1,2 u predavaonici 

Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 

5,6 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 u predavaonici Zavoda 

za kemiju i biokemiju 

 

8-10 sati vježbe skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za kemiju i 

biokemiju 

 

8-10 sati vježbe skupine 7,8 u 

Zavodu za kemiju i biokemiju 

 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

 

12-14 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

 

 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 u Zavodu za kemiju i 

biokemiju 

Zoologija 8-10 sati  seminar  03 

skupine 7,8,9,10   u 

Velikoj predavaonici 

10-12 sati seminar  03 

skupine,1,2,3,4  u Velikoj 

predavaonici 

12-14 sati seminar  03 

skupine 5,6,11,12  u 

Velikoj predavaonici   

 

 

 

 

8-10 sati seminar 04 skupine          

3,4,5,6 u Velikoj predavaoni 

12-14 sati seminar 04 skupine 

1,2,9,10, u Velikoj dvorani 

14-16 sati seminar 04 skupine 

7,8,11,12 u Velikoj predavaonici 

 

 

8-10 sati seminar  05  

skupine 9,10,11,12 u Velikoj 

predavaonici 

12-14 sati seminar 05  

skupine 5,6,7,8 u Velikoj 

predavaonici 

14-16 sati seminar  05  

skupine  skupine 1,2,3 ,4  u 

Velikoj predavaonici  

16-18 sati PREDAVANJE  u 

Velikoj predavaonici (4) 

 

 

 

Okoliš, 

ponašanje i 

dobrobit 

životinja 

 

8-10 sati   vježbe 09 

skupine 3,4 u 

predavaonici zavoda za 

veterinarsku patologiju 

10-12 sati  vježbe 09 

skupine 7,8 u  

predavaonici zavoda za 

veterinarsku  patologiju 

12-14 sati  vježbe 09 

skupine 1,2 u 

predavaonici  zavoda za 

veterinarsku  patologiju 

10-12 sati  vježbe 09 

skupine 11,12  u Amfiteatru 

 

12-14 sati  vježbe 10 

skupine 9,10 u Amfiteatru 

 

14-16 sati  vježbe 10 

skupine 5,6 u Amfiteatru 

 

16-18 sati vježbe 10 

skupine 11,12 u Amfiteatru 

 

     

8-10 sati  vježbe 10 skupine 1,2 

u Amfiteatru 

 

12-14 sati vježbe 10 skupine 7,8 

u Amfiteatru  

 

14-16 sati vježbe 10 skupine  

3,4 u Amfiteatru 

 

 

 

 

 

  8-10 sati vježbe 11 skupine  

1,2  u Amfiteatru 

 

10-12 sati  vježbe 11 skupine 

3,4 u Amfiteatru 

 

12-14 sati  vježbe 11 skupine 

7,8  u Amfiteatru 

 

14-16 sati   vježbe 11 skupine 

9,10 u predavaonici Zavoda 

za veterinarsku patologiju  

 

8-10 sati  vježbe  12 

skupine 1,2 u predavaonici 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

10-12 sati  vježbe 11  

skupine 5,6   u predavaonici 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

12-14 sati  vježbe 12 

skupine 3,4 u predavaonici 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 



 

 

 

 

 

 

14-16 sati  vježbe 09 

skupine 5,6 u  

predavaonici zavoda za 

veterinarsku  patologiju 

16-18 sat  vježbe  09 

skupine 9,10 u 

predasvaonici zavoda za 

veterinarsku  patologiju        

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

14-16 sati  vježbe  11 

skupine 11,12 u 

predavaonici Zavoda za 

veterinarsku patologiju 

 

16-18 sati vježbe 12 

skupine 7,8 u predavaonici 

Zavoda za veterinarsku 

patologiju 

 

                                    

Fizika i biofizika 

 

8-10 sati vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za fiziku 

10-12  sati  vježbe 

skupine 11,12 u Zavodu 

za fiziku 

12-14  sati vježbe 

skupine  7,8 u Zavodu za 

fiziku 

14-16  sati vježbe 

skupine 3,4 u Zavodu za 

fiziku 

16-18  sati vježbe 

skupine  9,10 u zavodu 

za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 

3,4  u Zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 

1,2 u Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za fiku 

16-18 sati vježbe skupine 

7,8 u Zavodu  za  fiziku 

8-10 sati vježbe skupine  9,10 u 

zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 

Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 1,2u 

Zavodu za fiziku 

16-18 sati vježbe skupine  5,6 u 

zavodu za fiziku 

 

8-10  sati vježbe skupine  3,4 

u Zavodu za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine  

11,12, u zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe skupine  

9,10 u Zavodu za fiziku 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 

u Zavodu za fiziku 

 

 

10-12 sati vježbe skupine 

11,12 u Zavodu za fiziku 

 

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 u Zavodu za fiziku 

 

14-16 sati vježbe skupine 

7,8 u Zavodu za fiziku 

 

16-18 sati vježbe skupine 

1,2 u zavodu za fiziku 

Anatomija s 

organogenezom 

domaćih 

životinja I. 

 8-10 sati  PREDAVANJE u 

Amfiteatru (1) 

10 – 12 sati  PREDAVANJE  u 

Amfiteatru (2) 

  

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

    

16-19 sati vježbe 

 



 

 

PREDMET 
9. TJEDAN 

Ponedjeljak  
19.11.2018. 

Utorak  
20.11.2018. 

Srijeda 
21.11.2018. 

Četvrtak 
22.11.2018. 

Petak 
23.11.2018. 

 
 
Fizika i biofizika 
 

10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 u Zavodu 
za fiziku 
12-14 sati vježbe 
skupine  11,12 u 
Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe 
skupine 9,10 u 
Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe 
skupine 1,2 u zavodu 
za fiziku 

10-12 sati vježbe 
skupine 7,8  u Zavodu 
za fiziku 
12-14 sati vježbe 
skupine 1,2 u Zavodu za 
fiziku 
14-16 sati vježbe 
skupine 9,10  u Zavodu 
za fiku 
16-18 sati vježbe 
skupine 5,6 u Zavodu za 
fiziku 

10-12  sati vježbe 
skupine 11,12 u 
zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe 
skupine 7,8 u 
Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe 
skupine 5,6 u 
Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe 
skupine  3,4  u 
zavodu za fiziku 
 

8-10 sati vježbe skupine  
11,12  u Zavodu za fiziku 
10-12 sati vježbe skupine  
7,8, u zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu za fiziku 
 
 

8-10 sati vježbe skupine  9,10 u 
zavodu za fiziku 
10-12 sati vježbe skupine  3,4 u 
Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 u 
Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 11,12 u 
Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe skupine  5,6 u 
zavodu za fiziku 

 
 
 
 
 
Zoologija 

10-12  sati  vježbe 01 
skupine 7,8  u 
histološkoj 
vježbaonici 
12-14  sati  vježbe 01 
skupine,1,2 u 
histološkoj 
vježbaonici 
14-16  sati  vježbe 01  
skupine 5,6  u 
histološkoj 
vježbaonici 
16-18 sati   vježbe 01 
skupine 9,10 u 
histološkoj 
vježbaonici 

8-10 sati PREDAVANJE 
u Velikoj predavaonici 
(5) 
 
10-12 sati vježbe 01 
skupine 3,4 u histološkoj 
vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe  01 
skupine 11,12 u 
histološkoj vježbaonici 
 
 
 

8-10 sati      u 
PREDAVANJE 
Velikoj predavaonici 
(5) 
 
10-12 sati seminar 
06 skupine 5,6,7,8 u 
Velikoj dvorani 
12-14 sati seminar 
06 skupine 1,2,3,4 u 
Velikoj predavaonici 
14-16 sati seminar 
06 skupine 
9,10,11,12 u Velikoj 
predavaonici  
 
 

8-10 sati seminar 07 
skupine 3,4,7,8 u Velikoj 
predavaonici 
8-10 sati vježbe 02 skupine  
9,10  u histološkoj 
vježbaonici 
10-12 sati seminar  07 
skupine 1,2,5,6 u Velikoj 
predavaonici 
14-16 sati seminar  07 
skupine 9,10,11,12  u  
Velikoj predavaonici skupine 
16-18 sati vježbe 02 
skupine 7,8 u histološkoj 
vježbaonici 

8-10 sati vježbe  02 skupine 1,2 
u  histološkoj vježbaonici 
10-12  sati vježbe 02 skupine  
11,12   u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati vježbe 02 skupine 3,4 
u histološkoj vježbaonici  
 
14-16 sati vježbe 02 skupine 5,6 
u histološkoj vježbaonici  
 



Anatomija s 
organogenezom 
domaćih 
životinja I. 

8-10 sati 
PREDAVANJE u 
Amfiteatru (3) 
10-12 sati  vježbe 
skupine 9,10,11,12 u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 
12-14  sati  vježbe 
skupine 5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju  

14-16  sati  vježbe 
skupine 1,2,3,4  u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
(1) 

12-14 sati  vježbe 
skupine 9,10,11,12 
u Zavodu za 
anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 
14-16  sati  vježbe 
skupine 1,2,3,4  u 
Zavodu za 
anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 

12-14  sati  vježbe skupine 
5,6,7,8   u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (2) 

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

Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

Okoliš, 
ponašanje i 
dobrobit 
životinja 

10-12 sati vježbe 12 
skupine 5,6 u Velikoj 
predavaonici 
12-14 sati vježbe 12 
skupine 9,10 u Velikoj 
predavaonici 
14-16 sati vježbe 12 
skupine 11,12 u  
Velikoj predavaonici 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predmet 
10. TJEDAN 

Ponedjeljak 
26.11.2018. 

Utorak 
27.11.2018. 

Srijeda 
28.11.2018. 

Četvrtak 
29.11.2018. 

Petak 
30.11.2018. 

 
 
 
Zoologija 

8-10 sati seminar 08 

 skupine 7,8,9,10 u Velikoj 
predavaonici 
10-12 sati seminar 08 

skupine 1,2,3,4 u Velikoj 
predavaonici 
12-14 sati seminar 08 

skupine 5,6,11,12 u Velikoj 
predavaonici  
 

8-10 sati vježbe  03 skupine 

1,2 u histološkoj vježbaonici 
10-12 sati vježbe 03 skupine 

3,4 u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati vježbe 03 skupine 

7,8 u histološkoj vježbaonici 
14-16 sati vježbe 03 skupine 

5,6 u histološkoj vježbaonici 

8-10 sati PREDAVANJE u Velikoj 

predavaonici (6) 
 
10-12 sati vježbem 03 skupine 9,10 

u histološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe 03 skupine 11,12 

u histološkoj vježbaonici 
12.20.-15.00. vježbe skupine 7,8,9  

Zoološki vrt 

10-12 sati seminar  09 

skupine 1,2,3,4 u Velikoj 
predavaonici 
12-14 sati  seminar 09 

skupine 5,6,7,8 u Velikoj 
predavaonici 
14-16 sati  seminar 09 

skupine 9,10,11,12 u 
Velikoj predavaonici  
16-17 sati PREDAVANJE 

u Velikoj predavaonici (7) 

8-10 sati vježbe  04 

skupine 3,4 u histološkoj 
vježbaonici 
10-12 sati vježbe 04 

skupine 1,2 u histološkoj 
vježbaonici 
12-14 sati vježbe 04  

skupine 11,12 u histološkoj 
vježbaonici 
14-16 sati vježbe  04 

skupine 5,6 u histološkoj 
vježbaonic 

 
Fizika i biofizika 

8-10 sati vježbe skupine 
11,12 u Zavodu za fiziku 
10-12 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
u zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe  skupine 1,2 
u Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe skupine 7,8 
u Zavodu za fiziku 
 

8-10 sati vježbe skupine 
11,12 u Zavodu za fiziku 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe skupine  7,8 
u zavodu za fiziku 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine  3,4 u 
Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe skupine  9,10 u 
Zavodu za fiziku 
 

10-12 sati vježbe  
skupine 9,10 u Zavodu za 
fiziku 
12-14 sati vježbe skupine  
11,12  u Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu  za  fiziku 

8-10 sati vježbe skupine 
11,12 u Zavodu za fiziku 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 u Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6  u Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 u Zavodu za fiziku 
16-18 sati  vježbe skupine 
9,10 u Zavodu za fiziku 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih 
životinja I 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

8-10 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
14-16 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (4) 
 
_____________________ 
 
 

8-10 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 

14-16  sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 

embriologiju (5) 
 
_____________________ 

10-12 sati  vježbe skupine 5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
 
14-16 sati  vježbe skupine 1,2,3,4 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju    
 
 
 
 

 
__________________________ 

8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 (6) 
 
10-12 sati  vježbe 
skupine 5,6,7,8 u Zavodu 
za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati  vježbe 
skupine 1,2,3,4 u Zavodu 
za anatomiju, histologiju i 
embriologiju   

 
 
_________________ 
 
16-19 sati vježbe 

10-12 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (7) 
12-14 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
14-16  sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju  
 
____________________  



 

 

Predmet 
11.TJEDAN 

Ponedjeljak 
3.12.2018. 

Utorak 
4.12.2018. 

Srijeda 
5.12.2018. 

Četvrtak 
6.12.2018. 

Petak 
7.12.2018. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja 
I.  

8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8  u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
(8) 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru  (4) 

 
10-12 sati vježbe 
skupine1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u zavodu za 
anatomiju,histologiju i 
embriologiju 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u zavodu za 
anatomiju,histologiju i 
embriologiju (9) 

8-10 sati PREDAVANJE 

u Amfiteatru  (5) 

 
 
 

8-10 sati vježbe 
skupine5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju  (10) 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru  (6) 

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

 
Fizika i biofizika 

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

10-12 sati vježbe skupine  
5,6 u Zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine  
11,12 u zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 
u Zavodu za fiziku 
16-18 sati vježbe skupine 
9,10 u Zavodu za fiziku 

12-14 sati vježbe 
skupine 3,4 u Zavodu za 
fiziku 
 
14-16 sati KOLOKVIJ – 
mjerne … u Velikoj 
predavaonici 
 

8-10 sati vježbe  skupine 
11,12 u zavodu za fiziku 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10  u Zavodu za fiziku 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za fiziku 
 
 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 
zavodu za fiziku  
14-16  sati vježbe skupine 7,8 
u zavodu za fiziku  
16-18  sati vježbe skupine 3,4 
u zavodu za fiziku  
 

Zoologija 9-11.40. sati vježbe skupine 
10,11,12 Zoološki vrt 
 
12.20-15 sati vježbe skupine 
1,2,3 Zoološki vrt 
 

 10-12 sati vježbe 04 
skupine 7,8  u 
histološkoj vježbaonici 
13-15 sati vježbe 04 
skupine 9,10 u 
histološkoj vježbaonici 

8-10 sati  vježbe  05 skupine 
3,4 u histološkoj vježbaonici 
10-12 sati vježbe 05 skupine 
1,2 u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati vježbe 05 skupine 

5,6  u histološkoj vježbaonici 

14-16 sati vježbe 05 skupine 

7,8 u Histološkoj vježbaonici 

10.30-13.10 sati  vježbe 
skupine 4,5,6 Zoološki vrt 
 
12-14 sati vježbe 05 skupine 
11,12 u histološkoj vježbaonici 
 

14-16 sati vježbe 05 skupine 

9,10 u histološkoj vježbaonici 

Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

    
16-19 sati vježbe 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

Predmet 
12. tjedan 

Ponedjeljak 
10.12.2018. 

Utorak 
11.12.2018. 

Srijeda 
12.12.2017. 

Četvrtak 
13.12.2018. 

Petak 
14.12.2018. 

Anatomija s 
organogene
zom 
domaćih 
životinja I. 

8-10 PREDAVANJE u 

Amfiteatru  (7) 

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

8-10 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
 
10-12 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
 
12-14 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju  (13) 
 

7-8 sati KOLOKVIJ 1(skupine 1-12) 
8-10 sati  vježbe skupine  5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
 10-12 sati  vježbe skupine  1,2,3,4 
u Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju  (14) 

8-10 sati  vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati  vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati  vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju  (15) 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Amfiteatru  (8) 

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

Zoologija 
 

10-12 sati seminar 10 
skupine 5,6,7,8  u Velikoj 
predavaonici 
 
12-14  sati seminar 10 
skupine 9,10,11,12 u 
Velikoj predavaonici 
 
14-16  sati seminar 10 
skupine 1,2,3,4  u Velikoj 
predavaonici 
 

8-10 sati     vježbe 06 skupine 
9,10 u histološkoj vježbaonici 
10-12 sat  i vježbe 06  skupine 
11,12 u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati  vježbe  06 skupine 
1,2 u histološkoj vježbaonici 
14-16 sati   vježbe 06 skupine  
3,4 u histološkoj vježbaonici 
16-18 sati  vježbe  06 skupine 
5,6 u histološkoj vježbaonici 
18-20 sati   vježbe 06 skupine 
7,8 u histološkoj vježbaonici 

8-10  sati   vježbe 07 skupine 3,4  u 
histološkoj vježbaonici 
10-12 sati  vježbe 07 skupine 11,12 
u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati vježbe  07 skupine 7,8  u 
histološkoj vježbaonici 
14-16  sati vježbe 07  skupine 1,2  

u histološkoj vježbaonici 

 

8-10 sati   vježbe 07 skupine 
5,6 u histološkoj vježbaonici 
10-12 sati vježbe 07  skupine 
9,10 u histološkoj vježbaonici 
12-14 sati vježbe  08  skupine 
3,4 u histološkoj vježbaonici 
14-16 sati  vježbe 08  skupine 
1,2 u histološkoj vježbaonici 
16-18 sati vježbe  08 skupine 
11,12 u histološkoj 
vježbaonici 
18-20 sati vježbe 08 skupine 
5,6 u histološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe 08 
skupine 9,10 u Histološkoj 
vježbaonici 
12-14 sati vježbe 08 
skupine 7,8 u Histološkoj 
vježbaonici 
 
 

 
 

Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

    
16-19 sati vježbe 

 
 



 
 

 
Predmet 
13. TJEDAN 

Ponedjeljak 
17.12.2018. 

Utorak 
18.12.2018. 

Srijeda 
19.12.2018. 

Četvrtak 
20.12.2018. 

Petak 
21.12.2018. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih 
životinja I. 

8-10 sati PREDAVANJE u Amfiteatru (9) 

 
10-12 sati vježbe skupine  9,10,11,12 u Zavodu 
za anatomiju, histologiju i embriologiju 
 
12-14 sati  vježbe skupine 1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i embriologiju 
 
14-16 sati  vježbe skupine  5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i embriologiju  (17) 
 

10-12 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i  
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
14-16 sati  vježbe 
skupine 9,10,11,12 u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
(18) 
 

8-10 sati vježbe 
skupine  
9,10,11,12 u 
Zavodu za 
anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe 
skupine  1,2,3,4 u 
Zavodu za 
anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati  vježbe 
skupine  5,6,7,8 u 
Zavodu za 
anatomiju, 
histologiju i 
embriologiju 
(19) 
 

  

Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati 

vježbe 

 

 



 

Predmet 

14. TJEDAN 

Ponedjeljak 

7.1.2019. 

Utorak 

8.1.2019.  

Srijeda 

9.1.2019. 

Četvrtak 

10.1.2019. 

Petak 

11.1.2019. 

Anatomija s organogenezom 

domaćih životinja I. 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
14-16 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (20) 

8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
(21) 
 

8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
(22) 

8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati vježbe 
skupine 5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
12-14 sati vježbe 
skupine 9,10,11,12 u 
Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
(23) 
 

8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
10-12 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
(24) 

 

Zoologija 

 

 

10-12 sati vježbe 09 
skupine 5,6 u zavodu za 
fiziku 
12-14 sati vježbe 09 
skupine 9,10 u zavodu za 
fiziku  
 
14-16 sati  vježbe 09 
skupine 7,8 u zavodu za 
fiziku  
 
16-18 sati vježbe  09 
skupine 11,12 u zavodu za 
fiziku  
 

 

 

10-12 sati vježbe 10 
skupine 11,12 u zavodu za 
fiziku 
 
12-14 sati vježbe  09 
skupine 1,2 u zavodu za 
fiziku  
 
14-16 sati vježbe  09 
skupine 3,4 u zavodu za 
fiziku  
  
16-18 sati vježbe  10 
skupine 9,10 u zavodu za 
fiziku 
 

 

 
 

10-12 sati vježbe  10 
skupine 1,2 u zavodu za 
fiziku   
  
 
13-15 sati vježbe 10 
skupine 7,8 u zavodu za 
fiziku   
 
15-17 sati vježbe 10 
skupine 5,6 u zavodu za 
fiziku   
 
17-19 sati  vježbe 10 
skupine 3,4 u zavodu za 
fiziku  
 
 

10-12 sati vježbe 11 
skupine 1,2 u zavodu za 
fiziku   
12-14 sati vježbe 11 
skupine 5,6  u zavodu 
za fiziku   
14-16 sati vježbe 11 
skupine 7,8 u zavodu za 
fiziku  
16-18 sati vježbe 11  
skupine3,4 u zavodu za 
fiziku   
 

8-10  sati vježbe 11 skupine 
9,10 u zavodu za fiziku   
 
10-12 sati vježbe 11 skupine 
11,12 u zavodu za fiziku   
 
12-14 sati vježbe12 
skupine1,2 u zavodu za 
fiziku   
 
14-16 sati vježbe 12 skupine 
3,4 u u zavodu za fiziku    
 
16-18 sati vježbe 12 skupine 
5,6  u u zavodu za fiziku  
  
 

Tjelesna i zdravstvena 

kultura 

   16-19 sati vježbe  



 
 

 
 

15- TJEDAN 

PREDMET 

Ponedjeljak 

14.1.2019. 

Utorak 

15.1.2019. 

Srijeda 

16.1.2019. 

Četvrtak 

17.1.2019. 

Petak 

18.1.2019. 

Anatomija s 

organogenez

om domaćih 

životinja I. 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju  (25) 
 
 

8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
u Zavodu za anatomiju, histologiju 
i embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
u Zavodu za anatomiju, histologiju 
i embriologiju (26) 
 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 
u Zavodu za anatomiju, histologiju 
i embriologiju 
 
13-15 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (27) 
 

 8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12,u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 5,6,7 
,8 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju (28) 
 

8-10 sati vježbe skupine 
5,6,7,8 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju (29) 

Zoologija 

 

 

10-12 sati vježbe 12 skupine 9,10 u 

zavodu za fiziku 
 
13-15 sati vježbe 12 skupine 7,8 u 

zavodu za fiziku 
 
16-18 sati vježbe 12 skupine 11,12 

u zavodu za fiziku 
 
18-20 sati vježbe 13 skupine 3,4 u 

zavodu za fiziku 
 

 
 

8-10 sati vježbe 13 skupine  5,6 u 

zavodu za fiziku 
 
10-12 sati vježbe 13  skupine 

9,10 u zavodu za fiziku 
 
12-14  sati vježbe 13 skupine 

11,12  u zavodu za fiziku 
 
14-16  sati vježbe 13 skupine 7,8 

u zavodu za fiziku 
 
16-18  sati vježbe 13 skupine 1,2 

u zavodu za fiziku 
 

8-10  sati vježbe 14 skupine 

11,12 u zavodu za fiziku 
 
10-12  sati vježbe 14 skupine 3,4 

u zavodu za fiziku 
 
12-14  sati vježbe 14 skupine 1,2 

u zavodu za fiziku 
  
14-16  sati vježbe 14 skupine 5,6 

u  zavodu za fiziku 
 
 
 
 

8-10 sati vježbe 14 skupine 9,10 

u zavodu za fiziku 
  
10-12 sati vježbe 14 skupine 7,8 

u  zavodu za fiziku 
  
12-14 sati vježbe 15 skupine 

11,12 u  zavodu za fiziku 
  
14-16 sati vježbe 15 skupine 1,2 

u zavodu za fiziku 
  
 

 
 

8-10 termin rezerviran za 
engleze 

 
10-12 sati  vježbe 15 

skupine 7,8  u zavodu za 
fizikui  
 
12-14 sati vježbe 15 

skupine 5,6 u zavodu za 
fiziku 
 
14-16 sati vježbe 15 

skupine 3,4  u zavodu za 
fiziku 
 
16-18 sati vježbe 15 

skupine 9,10  u zavodu za 
fiziku 
 
  

Tjelesna i 

zdravstvena 

kultura 

   16-19 sati vježbe  



Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 

    
16-19 sati vježbe 

 

 

16. TJEDAN 
PREDMET 

Ponedjeljak 
21.1.2019. 

Utorak 
22.1.2019. 

Srijeda 
23.1.2019. 

Četvrtak 
24.1.2019. 

Petak 
25.1.2019. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih 
životinja I. 

8-10 sati vježbe skupine 1,2,3,4 u 
Zavodu za anatomiju,histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 5,6,7,8 u 
Zavodu za anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju  (30) 
 

8-10 sati vježbe skupine 
9,10,11,12  u Zavodu za 
anatomiju,histologiju i 
embriologiju 
 
10-12 sati vježbe skupine 1,2,3,4 
u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 5,6,7,8  
u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju  (31) 
 

9-12 sati vježbe skupine 
9,10,11,12 u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i 
embriologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 1,2,3,4  
u Zavodu za anatomiju, 
histologiju i embriologiju  (32) 
                                    

8-9 sati KOLOKVIJ  
(sve skupine ) 

 


