
 

Raspored za III. semestar – zimski semestar 2020./2021. 

                                                                                                                             VAŽNO! 
NA PREDAVANJA DOLAZITI BAREM 15 MINUTA PRIJE POČETKA 

(npr. ako predavanje počinje u 7.30 doći u 7.15 kako bi se svim studentima stigla izmjeriti temperatura prije početka predavanja) 

REDOVITO PROVJERAVATI RASPORED 

OBRATITI PAŽNJU NA TOČAN POČETAK VJEŽBI/SEMINARA 

(ponekad počinju na puni sat ili na pola sata) 

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

Fakulteta 
Predmet 
1. TJEDAN 

Ponedjeljak 
28.9.2020. 

Utorak 
29.9.2020. 

Srijeda 
30.9.2020. 

Četvrtak 
1.10.2020. 

Petak 
2.10.2020. 

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

- - - 

10.00.12.00. 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  (1) 

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

Fiziologija domaćih životinja I - - - 
13.30-16.00. 
PREDAVANJE Velika 
predavaonica (1) 

- 

Opća hranidba - - 
 
- 

12.00-13.30 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (1) 

 
- 

Opća hranidba 
(vježbe) 

- - - 
- 
 

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

 

 

 



 

Predmet 
2. TJEDAN 

Ponedjeljak 
5.10.2020. 

Utorak 
6.10.2020. 

Srijeda 
7.10.2020. 

Četvrtak 
8.10.2020. 

Petak 
9.10.2020. 

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

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

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

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

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

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

Fiziologija domaćih životinja I 

8.00.-10.00. 
PREDAVANJE  
Velika predavaonica + 
fizika  (2) 

 8-10 sati PREDAVANJE  
Velika predavaonica + 
fizika  (3) 
 

 14-16 sati PREDAVANJE 
Velika predavaonici + 
fizika (4) 

Opća hranidba 
(vježbe) 

10-12 sati 
PREDAVANJE  - Velika 

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

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

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

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

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

Tjelesna i zdravstvena kultura    16-19 sati  

 

 

 

 

 



 

Predmet 
3. TJEDAN 

Ponedjeljak 
12.10.2020. 

Utorak 
13.10.2020. 

Srijeda 
14.10.2020. 

Četvrtak 
15.10.2020. 

Petak 
16.10.2020. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja III 

Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

10-12 sati vježbe 
skupine 1,2,3,4,5 u 
Zavodu 
13-15 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10 u 
Zavodu (7) 

8-10 sati vježbe  
skupine 1,2,3,4,5 u 
Zavodu 
11-13 sati vježbe 
skupine 6,7,8,9,10 u 
Zavodu (8) 

8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 u Zavodu 
11-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 u Zavodu (9) 

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

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

Fiziologija domaćih životinja I    

8-10 sati 
PREDAVANJE u Velika 
predavaonica + fizika  
(5) 

- 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

8-11 sati vježbe skupine 
9,10  
 

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

12-15 sati vježbe 
skupine 3,4 

14-17 sati vježbe skupine 
5,6 (V2) 

Fiziologija domaćih životinja I  
(vježbe u računalnoj vj. Zavoda 
za patofiziologiju) 

8-11 sati vježbe skupine 
7,8  
12-15 sati vježbe 
skupine 3,4  
 

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

13-16 sati vježbe skupine 
5,6  (V1) 

- - 

Opća hranidba 

8-10 sati vježbe skupne 
5,6 - patologija 
11-13 sati vježbe 
skupine  9,10 - 
patologija 
13-15 sati vježbe 
skupine 1,2 - patologija 
(4) 
 

15-17 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica + fizika 
(4) 
8-10 sati vježbe 
skupine 7,8 -hista 
11-13 sati vježbe 
skupine 3,4 - hista 
13-15 sati vježbe 
skupine 5,6 – hista 

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

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

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

Tjelesna i zdravstvena kultura 
 

- 
 
- 

           16-19 sati - 

 

 

 

 



 

Predmet 
4. TJEDAN 

Ponedjeljak 
19.10.2020. 

Utorak 
20.10.2020. 

Srijeda 
21.10.2020. 

Četvrtak 
22.10.2020. 

Petak 
23.10.2020. 

Anatomija s 
organogenezom 
domaćih životinja III 

Vježbe se održavaju u 
prostoru Zavoda za 
anatomiju, histologiju i opću 
embriologiju 

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

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

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

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

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

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

14-17 sati vježbe 
skupine 5,6 
 

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

  14-17 sati vježbe 
skupine 3,4 

8-11 sati vježbe 
skupine 9,10 (V3) 
 
 

Opća hranidba 

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

8-10 sati 
PREDAVANJE  - 
Velika predavaonica-  
(6) 
10-12 sati vježbe 
skupine 4,7 - 
patologija 
 

12-14 sati FV 
10-12 sati vježbe 
skupine 9,10 –  
farmakologija (7) 

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

10-12 sati vježbe 
skupine 5,6 - patologija 
15-17 sati vježbe 
skupine 3,4 – 
patologija (8) 

Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  + 
fizika (1) 
10-12 sati seminar skupine 
9,10 - fiziologija 
12-14 sati seminar skupine 
1,2 – fiziologija 
14-16 sati seminar skupine 
7,8 – fiziologija 

10-12 sati seminar 
skupine 5,6 -fiziologija 
12-14 sati seminar 
skupine 3,4 (S1) - 
fiziologija 
14-16 sati seminar 
skupine 9,10 -fiziologija 
 

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

12-14 sati seminar 
skupine 3,4 –fiziologija 
14-16 sati seminar 
skupine 5,6 – fiziologija 
(S2) 
 
 
 

   8-10 sati seminar 
skupine 7,8-fiziologija 
12-14 sati seminar 
skupine 1,2 -fiziologija 
14-15  sati 
PREDAVANJE (3) – 
Velika predavaonica 
 
 

Akademski zbor „Ab ovo 
16-18 sati  
Zavod za Patološku 
fiziologiju 

- - - - 

 

 



 

 

Predmet 
5. TJEDAN 

Ponedjeljak 
26.10.2020. 

Utorak 
27.10.2020. 

Srijeda 
28.10.2020. 

Četvrtak 
29.10.2020. 

Petak 
30.10.2020. 

Anatomija s organogenezom 
domaćih životinja III 

Vježbe se održavaju u prostoru 
Zavoda za anatomiju, histologiju i 
opću embriologiju 

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

  8-9.30 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (3) 
12-14 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 u Zavodu 
14-16 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 u Zavodu (18) 

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

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

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

Fiziologija domaćih životinja 
I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

10-13 sati vježbe skupine 
1,2  
14-17 sati vježbe supine 
9,10 

 13-16 sati vježbe skupine 
5,6  

10-13 sati vježbe 
skupine 7,8  

12-15 sati vježbe 
skupine 3,4 (V4) 

Opća hranidba 

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

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
.- patologija 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
- patologija 
(9) 

12-13 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  (8) 
8-10  sati vježbe skupine 
1,2 - patologija 
10-12 sati vježbe skupine 
7,8 - patologija 

  8-10 sati vježbe 
skupine 3,4 - patologija 
10-12 sati vježbe  
skupine 9,10 - 
Patologija 

14-16.00 sati vježbe 
5,6 – patologija (10) 

 
 
Molekularna biologija i 
genomika u veterini 
 
 

 10-12 sati seminar 3,4  - 
fiziologija 
12-14 sati seminar 9,10 - 
fiziologija 
14-16 sati seminar  – 5,6 
fiziologija (S3) 

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

13-15 sati seminar skupine 
3,4 - fiziologija 
15-17 sati seminar skupine 
5,6 – fiziologija (S4) 
 
 

  8-10 sati seminar 
skupine 7,8 – 
fiziologija 
10-12 sati seminar 
skupine 5,6 – 
fiziologija 
14-16 sati seminar 3,4 
– fiziologija 

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

fiziologija (S5)  
 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati - 

 

 

 

 



 

Predmet 
6. TJEDAN 

Ponedjeljak 
2.11.2020. 

Utorak 
3.11.2020. 

Srijeda 
4.11.2020. 

Četvrtak 
5.11.2020. 

Petak 
6.11.2020. 

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

8-10 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5  
10-12 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 (22) 

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

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + fizika  
(5) 
10-12 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 
12-14 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 (24) 
 

8-9 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + 
fizika (6) 
9-11 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 
11-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 (25) 

 

Fiziologija domaćih životinja I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

12-15 sati vježbe skupine 3,4  9-12 sati vježbe skupine 7,8  
12-15 sati vježbe skupine 1,2  

14-17 sati vježbe skupine 
9,10  

13-16 sati vježbe skupine 
5,6 (V5) 

 

Opća hranidba 

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

12-14 sati vježbe skupine 3,4 
– računalna patofiza 
14-16 sati  vježbe skupine 
5,6 – računalna patofiza 
16-18 sati vježbe skupine 7,8 
(11) – računalna patofiza 

  9-11 sati vježbe skupine 
7,8 - patologija 
11-13 sati vježbe skupine 
1,2 - patologija 
13-15 sati vježbe skupine 
3,4 – patologija 
15-17 sati vježbe skupine 
9,10 - patologija 

9-11 sati vježbe skupine 
5,6 (12) - patologija 

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

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

8-10 sati vježbe skupine 5,6 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 (v1) 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
14-16 sat i vježbe skupine 
5,6 

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

  9-11 sati vježbe skupine 
9,10 
11-13 sati vježbe skupine 3,4 
13-15 sati vježbe skupine 7,8 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 

9-11 sati vježbe skupine 
1,2 (V3) 
 
11-17 sati - vježbe 
skupine 1 do 12 – 
planirana nastava 
(3 x 2 sata) laboratorijske 
vježbe izvan Fakulteta 

 
Uzgoj i proizvodnja životinja 

 
- - - - 

7.30-9 sati 
PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + 
fizika (1) 

Uvod u englesku veterinarsku 
terminologiju II 

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

8-10 sati seminar skupine 
3,4 -  Velika predavaonica 

10-12 sati seminar skupine 
7,8  -  Velika predavaonica 

13-14 sati seminar skupine 
1,2  -  Velika predavaonica 

9-11 sati seminar skupine 
9,10 -  Velika 
predavaonica 

Tjelesna i zdravstvena kultura - 
- 
 
 

- 16-19 sati - 



 

 

 

 

 

Predmet 
7. TJEDAN Ponedjeljak 

9.11.2020. 
Utorak 
10.11.2020. 

Srijeda 
11.11.2020. 

Četvrtak 
12.11.2020. 

Petak 
13.11.2020. 

DAN FAKULTETA 
Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja III 

Vježbe se održavaju u 
prostoru Zavoda za 
anatomiju, histologiju i opću 
embriologiju 

9-11 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 u Zavodu 
 
11-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 u Zavodu (26) 

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

8-10 sati 
PREDAVANJE  - 
Velika 
predavaonica  (7) 
 

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

 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

13-16 sati vježbe skupine 5,6  12-15 sati vježbe skupine 3,4 10-13 sati vježbe 
skupine 9,10  
13-16 sati vježbe 
skupine 7,8 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  
10-13 sati vježbe skupine  1,2 
(V6) 

 
 
 

Opća hranidba 
(terenske vježbe) 

- - 
10-16 sati 
terenske vježbe 
skupine  1,2,3,4,5 

- 
 

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

7.30.-9 sati PREDAVANJE – 
Velika  predavaonica  (2) 

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

 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 
(V1) 

 

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

  9-11 sati vježbe skupine 7,8 
11-13 sati vježbe skupine 3,4 
 

  8-10 sati vježbe skupine 5,6 
10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
(V4) 

10-12 sati vježbe 
skupine  7,8 
13-15  sati vježbe 
skupine 9,10  
 

10 -12 sati vježbe skupine 5,6 
12 -14 sati vježbe skupine 3,4 
16 -18 sati vježbe skupine 1,2 
(V5) 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

12-13 sati seminar skupine 1,2, -  
Velika predavaonica 
13-15 sati seminar skupine 9,10  -  
Velika predavaonica 
 

8-10 sati seminar skupine 3,4 -  
Velika predavaonica  

 10-12 sati seminar skupine 7,8 -  
Velika predavaonica 

 

Tjelesna  i zdravstvena 
kultura 

   
16-19 sati 

 



 

 

 

 

 

 

Predmet 
8. TJEDAN 

Ponedjeljak 
16.11.2020. 

Utorak 
17.11.2020. 

Srijeda 
18.11.2020. – neradni dan 

Četvrtak 
19.11.2020. 

Petak 
20.11.2020. 

Anatomija s 
organogenezom domaćih 
životinja III 

Vježbe se održavaju u 
prostoru Zavoda za 
anatomiju, histologiju i opću 
embriologiju 

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

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

 10-13 sati vježbe skupine 
6,7,8,9,10 
15-18 sati vježbe skupine 
1,2,3,4,5 (31) 
 

 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

12-15 sati vježbe skupine 7,8 
 

10-13 sati vježbe skupine 
1,2 
13-16 sati vježbe skupine 
9,10  

 10-13 sati vježbe skupine 
3,4  
13-16 sati vježbe skupine 
5,6 (V7) 

 

Opća hranidba (terenska 
nastava) 

    10-16 sati terenske vježbe 
skupine 6,7,8,9,10  
(T1) 

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

15-17 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + fizika  (3) 
8-10 sati vježbe skupine 3,4 

14-16 sati vježbe skupine 
7,8 

 8-10 sati vježbe skupine 
9,10 
 

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

Molekularna biologija i 
genomika 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici histologija 

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

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 (V6) 
 

 8-10 sati vježbe skupine 
5,6 
13-15 sati vježbe skupine 
9,10  
15-17 sati vježbe skupine 
7.8 

10-12 sati vježbe skupine 3,4    
12-14 sati vježbe skupine 1,2  
(V7) 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

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

- 
 
- 
 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 – Velika predavaonica 
13-15 sati vježbe skupine 
7,8 – Velika predavaonica 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 – 
Velika predavaonica 

 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  



Predmet 
9. TJEDAN 

Ponedjeljak 
23.11.2020. 

Utorak 
24.11.2020. 

Srijeda 
25.11.2020. 

Četvrtak 
26.11.2020. 

Petak 
27.11.2020. 

Molekularna  biologija i 
genomika  
Vježbe se dana 23.11. i 
24.11. održavaju u 
histološkoj vježbaonici, a 
25.11., 26.11. i 27.11. u 
predavaonici patologija 

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

13-15 sati vježbe skupine 3,4  
15-17 sati vježbe skupine 5,6 
(v8) 

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

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

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

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

 
13-16 sati vježbe skupine 3,4  

 
13-16 sati vježbe skupine 7,8 

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

10-13 sati vježbe skupine 
9,10  

10-13 sati vježbe skupine 1,2 
(V8) 

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici kemija 

 9-11 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (1) 

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

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica  (2) 
10-12 sati vježbe skupine 7,8  
12-14 sati vježbe skupine 5,6 

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

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

12-14 sati vježbe  skupine 5,6  
(V2) 

11-13 sati PREDAVANJE  - 
Velika predavaonica  (5) 

  8-10 sati PREDAVANJE -  
Velika predavaonica + fizika 
(6) 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 – 
Velika predavaonica 
 
 

14-16 sati vježbe skupine 
9,10 – Velika predavaonica 
 
 

 

 10-12 sati vježbe skupine 3,4 
– Velika predavaonica 
13-14 sati vježber skupine 7,8  
- Velika predavaonica 

Tjelesna  i zdravstvena 
kultura 

         16-19 sati  

Veterinarska imunologija 
 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

8 -10 sati PREDAVANJE  - Velika 
predavaonica (1) 
 

 
- 

7.30-9  sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica  (2) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Predmet 
10. TJEDAN 

Ponedjeljak 
30.11.2020. 

Utorak 
1.12.2020. 

Srijeda 
2.12.2020. 

Četvrtak 
3.12.2020. 

Petak 
4.12.2020. 

Molekularna  biologija i 
genomika  
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 

  9-11 sati vježbe skupine 3,4 
11-13 sati vježbe skupine 9,10 
(V10) 
 

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

  8-10 sati vježbe skupine 
9,10 
10-12 sati vježbe skupine 
3,4 (V11) 

10-12 sati vježbe skupine  
7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
9,10 
15-17 sati vježbe skupine    
 1,2 

  8-10 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
(V12) 

Fiziologija domaćih životinja 
I 
(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

7.30.-9.00 PREDAVANJE – Velika 
predavaonica + fizika  (7) 
9.00.-12.00. sati vježbe skupine 
7,8  
13.00.-16.00. sati vježbe skupine 
9,10  

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + fizika 
(8) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 3,4  

9.00.-12.00. sati vježbe 
skupine 5,6  
 

8-10 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica (9) 
12.00.-15.00. sati vježbe 
skupine 1,2  (V9)  

 

Higijena  i držanje životinja  
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

  9-11 sati vježbe skupine 5,6 
11-13 sati vježbe skupine 3,4 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 

10-12 sati vježbe skupine 
9,10 
12-14 sati vježbe skupine 7,8 
(2) 

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

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

  8-10 sati vježbe skupine 7,8 
10-12 sati PREDAVANJE  - 
Velika predavaonica + fizika 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 

Veterinarska imunologija 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 
 

  9-11 sati vježbe skupine 1,2 - 
Amfiteatar 
13-15 sati vježbe skupine 3,4 - 
Amfiteatar 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
- Amfiteatar 
 

8-10 sati vježbe skupine 
7,8 - Amfiteatar 
10-12 sati vježbe skupine  
9,10 (1) - Amfiteatar 
14-16 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica + 
fizika  (3) 

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

  8-10 sati vježbe skupine 1,2 - 
Amfiteatar 
12-14 sati vježbe skupine 9,10 
– Amfiteatar (2) 

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju II 

13-15 sati vježbe skupine 5,6 – 
Velika predavaonica 

14-16 sati vježbe skupine 1,2 
– Velika predavaonica 
 
 

 

 14-16 sati vježbe skupine 9,10  
- Velikapredavaonica 

Uzgoj i proizvodnja životinja 
 
Vježbe i seminari održavaju se 
u velikoj računalnoj učionici 
Zavoda 

  12-14 sati PREDAVANJE 
– Velika predavaonica + 
fizika (7) 

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

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

Akademski zbor 
16-18 sati  
Zavod za Patološku fiziologiju 

   
 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati 
 

 

 

 



 

 

Predmet 
11. TJEDAN 

Ponedjeljak 
7.12.2020. 

Utorak 
8.12.2020. 

Srijeda 
9.12.2020. 

Četvrtak 
10.12.2020. 

Petak 
11.12.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
(vježbaonica zavoda) 

  8-11 sati vježbe skupine 1,2  
13-16 sati vježbe supine 7,8 

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

 8-11 sati vježbe skupine 
5,6  
11-14 sati vježbe skupine 
5,6 

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

8-10 sati PREDAVANJE –
Velika predavaonica + fizika 
(10) 
10-13 sati vježbe skupine 9,10  
(V10)  
13-16 sati vježbe skupine 9,10 

Higijena i držanje 
životinja 

Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 
 

9-11 sati vježbe skupine 
9,10 
13-15 sati vježbe skupine 
5,6 (4) 

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

9-11 sati vježbe skupine 3,4 
11-13 sati vježbe skupine  
9,10 (5) 

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

12-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 
(6) 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

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

9-11 sati vježbe skupine 7,8 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

14-16 sati vježbe skupine 5,6 
(3) 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
 

9-11 sati vježbe skupine 7,8 
– Velika predavaonica 
13-15 sati vježbe skupine 
9,10 – Velika predavoanica 

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

12-14 sati vježbe skupine 
3,4 – Velika 
predavaonica 
 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 – Velika predavaonica 
 

 

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

11-13 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica 
(8)  
13-15 sati vježbe 3,4 
 

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

8-10 sati vježbe skupine 1,2 
 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 (V4) 

10-12 sati seminar skupine 
4,5,6 
12-14 sati seminar skupine 
1,2,3 
14-16 sati seminar skupine  
7,8,9,10 (S1) 

 

Tjelesna i 
zdravstvena kultura 

   16-19 sati  
 

 

 

 



 

 

Predmet 
12. TJEDAN 

Ponedjeljak 
14.12.2020. 

Utorak 
15.12.2020. 

Srijeda 
16.12.2020. FV 

Četvrtak 
17.12.2020. 

Petak 
18.12.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

 
  

  8-10 sati PREDAVANJE -  
Velika predavaonica + fizika 
(11)    

8-11 sati vježbe skupine 3,4 
      

12-15 sati vježbe skupine 
7,8    

Fiziologija domaćih 
životinja I  
– računalne vježbe –    
   patološka fiziologija 

12-15 sati vježbe skupine 7,8 12-15 sati vježbe skupine   9,10 
 

 
 
 

  8-11 sati vježbe skupine 5,6 
11-14 sati vježbe skupine  3,4       

12-15 sati vježbe skupine  
1,2 (V11)      

Higijena i držanje 
životinja 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

10-12 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica+ fizika  (5) 
12-14 sati vježbe skupine  9,10 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 

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

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

10-12 sati vježbe skupine 1,2 
13-15 sati vježbe skupine 5,6  
15-17 sati vježbe skupine 9,10 (8) 

10-12 sati PREDAVANJE 
(6) – Velika predavaonica 
+ fizika 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 

Veterinarska imunologija 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

 8-10 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica (4) 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 - 
patologija 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 - 
patologija 
14-16 sati vježbe skupine 7,8 - 
patologija 

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

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

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

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

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

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

10-12 sati vježbe skupine 
5,6 
14-16 sati vježbe skupine 
7,8 (V5) 

10-12 sati seminar skupine 9,10 
(S2) 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II  

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

12-14 sati vježbe skupine 
1,2 – predavaonica kemija 
 

8-10 sati vježbe skupine  9,10 – 
predavaonica kemija 
12-14 sati vježbe skupine  7,8 – 
Velika predavaonica 

 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

 

 



 

 

 

Predmet 
13. TJEDAN 

Ponedjeljak 
21.12.2020. 

Utorak 
22.12.2020. 

Srijeda 
23.12.2020. 

Četvrtak 
24.12.2020. 

Petak 
25.12.2020. 

Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u vježbaonici 
Zavoda) 

10-13 sati vježbe 

skupine    5,6 

14-17 sati vježbe 

skupine   1,2 

12-15 sati vježbe skupine 9,10    

(V12) 
- - - 

Higijena i držanje životinja 
Vježbe se održavaju u 
predavaonici Zavoda za 
kemiju 

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

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

- 
- - 

Veterinarska imunologija 
Vježbe se održavaju u 
vježbaonici Zavoda 

8-10 sati 
PREDAVANJE – Velika 
predavaonica + fizika  
(6) 
10-12 sati vježbe 
skupine 3,4 - 
Amfiteatar 
12-14 sati vježbe 
skupine 9,10 - 
Amfiteatar 

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

- - - 

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

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

8-10 sati PREDAVANJE – Velika 
predavaonica  + fizika (10) 
10-12 sati vježbe skupine 9,10 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 (V6) 
 

- - - 

Uvod u englesku 
veterinarsku terminologiju 
II 

- - - - - 

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

  
- - - 

 



 

 

 

 

Predmet 
14. TJEDAN 

Ponedjeljak 
4.1.2021. 

Utorak 
5.1.2021. 

Srijeda 
6.1.2021. 

Četvrtak 
7.1.2021. 

Petak 
8.1.2021. 

Fiziologija domaćih 

životinja I 

(vježbe u vježbaonici Zavoda) 

- - 

 

- 

 

- - 

Fiziologija domaćih 

životinja I – računalne vježbe 

(vježbe u računalnoj 
velikoj stočarstvo 

 

- - 
- 

 
- 

 

- 

 

Higijena i držanje životinja 

- 
 

- 
- 

8-10 sati PREDAVANJE – 

Velika predavaonica + 

fizika  (8) 

11-13 sati vježbe skupine 

1,2 - kemija 

13-15 sati vježbe skupine 

9,10-kemija 

9-11 sati vježbe skupine 

7,8-kemija 

11-13 sati vježbe skupine 

5,6-kemija 

13-15 sati vježbe skupine 

3,4-kemija  (10) 

 

 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda - - - 

10-11 sati PREDAVANJE 

– Velika predavaonica + 

fizika  (7) 

11-12 sati vježbe skupine 

9,10 - Amfiteatar 

13-14 sati vježbe skupine  

7,8 - Amfiteatar 

8-9 sati vježbe skupine 1,2 

- Amfiteatar 

9-10 sati vježbe skupine 

3,4 - Amfiteatar 

13-14 sati vježbe skupine 

5,6 - Amfiteatar (7) 

 

Uzgoj i proizvodnja 

životinja 

Vježbe se održavaju u vl. 

računalnoj učionici Zavoda 

- - 
 

- 

11-13 sati vježbe skupine 

3,4 

14-16 sati vježbe skupine 

5,6 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 

14-16 sati vježbe  skupine 

7,8 (V7) 

 

Uvod u englesku 

veterinarsku terminologiju 

II 

 

- - - - - 



Tjelesna i zdravstvena 

kultura 
- - - 

16-19 sati  

 

Predmet 
15. TJEDAN 

Ponedjeljak 
11.1.2021. 

Utorak 
12.1.2021. 

Srijeda 
13.1.2021. 

Četvrtak 
14.1.2021. 

Petak 
15.1.2021. 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
(vježbe u vježbaonici Zavoda) - 

  8-11 sati vježbe skupine 3,4 

11-14 sati vježbe skupine 7,8 

 

 

 10-13 sati vježbe skupine 

9,10 

8-11 sati vježbe skupine 

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

1,2 (V14) 
Fiziologija domaćih 
životinja I 
(vježbe u računalnoj 
patološka fiziologija) 

  8-11 sati vježbe skupine 3,4 

11-14 sati vježbe skupine 7,8 

 

  8-11 sati vježbe skupine 1,2 

11-14 sati vježbe skupine  

9,10 

 

11-14 sati vježbe skupine 

5,6 

(V13) 

   

Higijena i držanje životinja 

Vježbe se održavaju u 
predavaonici kemija 

10-12 sati vježbe skupine   1,2 

12-14 sati vježbe skupine  9,10 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 

12-14 sati vježbe skupine 3,4 

14-16 sati vježbe skupine 7,8 

(11) 

  8-10 sati PREDAVANJE 

– Velika predavaonica + 

fizika 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 

12-14 sati vježbe skupine 

3,4 

14-16 sati vježbe skupine 

5,6 

10-12 sati vježbe skupine 

7,8 

12-14 sati vježbe skupine 

9,10 (12) 

 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 

- - - 

10-12 sati vježbe skupine 

1,2 – Velika predavaonica 

12-14 sati vježbe skupine 

5,6 – Velika predavaonica 

14-16 sati vježbe skupine 

9,10 – Velika predavonica 

10 -12 sati vježbe skupine 

7,8 – Velika predavonica 

12-14 sati vježbe skupine 

3,4 – Velika predavonica 

 

Veterinarska imunologija 

Vježbe se održavaju u 

vježbaonici Zavoda 

14-16 sati PREDAVANJE – 
Velika predavaonica + fizika  
(8) 

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

10-12 sati vježbe skupine 

3,4 - patologija 

13-15 sati vježbe supine 

7,8 – patologija (8) - - 

Uzgoj i proizvodnja 

životinja 

Vježbe se održavaju u vl. 

računalnoj učionici Zavoda 

  8-10 sati vježbe skupine 1,2 

10-12 sati vježbe skupine 9,10 

12-14 sati vježbe  skupine 3,4 

  8-10 sati vježbe skupine 7,8 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 

(V8) 

10-12 sati seminar skupine 

7,8 

14-16 sati seminar skupine 

1,2,3,4 

14-16 sati seminar skupine 

5,6,9,10 (S3) 

10-12 sati seminar skupine 

53,4,5 

12-14 sati seminar skupine 

6,7,8 



14-16 sati seminar skupine 

1,2,9,10 (S4)  

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

 
 
 
 
 

     

Predmet 
16. TJEDAN 

Ponedjeljak 
18.1.2021. 

Utorak 
19.1.2021. 

Srijeda 
20.1.2021. 

Četvrtak 
21.1.2021. 

Petak 
22.1.2021. 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
(vježbe u računalnoj vj. 
Zavoda za patološku 
fiziologiju)  Zavoda) 

 

 

 

8-10 sati PREDAVANJE – 

Velika predavaonica + fizika  

(13) 

8-10 sati PREDAVANJE – 

Velika predavaonica + 

fizika (14)  

 

10-12 sati PREDAVANJE 

– Velika predavaonica  + 

fizika (15) 

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

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

 

Fiziologija domaćih 
životinja I  
(vježbe u računalnoj 
patološka fiziologija) 

  8-11 sati vježbe skupine 9,10 10-13 sati vježbe skupine 7,8 

13-16 sati vježbe skupine 3,4 

10-13 sati vježbe skupine 

1,2 

13-16 sati vježbe skupine 

5,6 (V16)-. 

 

  
 
 

Uvod u englesku 
veterinarsku 
terminologiju II 
Seminari  se održavaju u 
Velikoj predavaonici  

11-12 sati seminar skupine 
3,4 
12-13 sati seminar skupine 
5,6  

10-11 sati seminar skupine 
1,2  
11-12 sati seminar skupine 
9,10  
13-14 sati seminar skupine 
7,8  

   

Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

   16-19 sati  

 


