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Poštovani,
prvi tiskani Ljetopis Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
objavljen je ak. god. 2000./2001., a tri godine kasnije počeo se pu-
blicirati i na mrežnim stranicama Fakulteta kako bi se široj javnosti 
pružio pregled najvažnijih zbivanja iz nastavne, znanstvene i stručne 
djelatnosti Fakulteta. Uz manje sadržajne izmjene, do danas se Lje-
topis formatom nije mijenjao, pa je Uprava fakulteta odlučila da se 
u godini obilježavanja stote obljetnice osnutka i djelovanja Fakulte-
ta objavi u novom, redizajniranom izdanju. Odlukom dekana, prof. 
dr. sc. Nenada Turka iz srpnja 2019. godine, kao novoimenovanom 
glavnom uredniku povjereno mi je da osmislim novu koncepciju Lje-
topisa te da izaberem i imenujem članove uredničkog odbora koji će 
sudjelovati u pripremi, uređivanju i tiskanju Ljetopisa za ak. god. 
2018./2019.
Polazeći od osnovne pripreme prigodnog broja Ljetopisa, nakon 
uvodne riječi dekana i glavnog urednika prikazan je kratak pregled 
povijesti Fakulteta od njegova osnivanja i stvaranja na današnjoj lo-
kaciji u Heinzelovoj ulici, razvoj nastavne, znanstvenoistraživačke i 
stručne djelatnosti te intenzivan rad na prepoznatljivosti Fakulteta u 
okviru međunarodno priznatih veterinarskih visokih učilišta u Euro-
pi i šire. U kraćim crtama opisan je i sustav upravljanja kvalitetom, 
kao bitna odrednica Fakulteta u njegovoj novijoj povijesti, a naveden 
je i razvoj studentskih udruga, sudjelovanje zaposlenika i studenata 
u izvannastavnim aktivnostima, uspješnost u organizaciji različitih 
manifestacija i bogata izdavačka djelatnost Fakulteta.
U drugoj cjelini objedinjena su koncizna i jasna izvješća svih prode-
kana, Ureda za EU projekte i Ureda za međunarodnu suradnju, kao i 
cjelovita izdavačka djelatnost Fakulteta u ak. god. 2018./2019., što je 
u dosadašnjim ljetopisima bilo detaljizirano u više poglavlja.
U ovom Ljetopisu posebno je značenje pridano organizacijskoj 
strukturi Fakulteta, sa željom da se prigodom stote obljetnice 

istaknu svi djelatnici. Stoga su u okviru treće cjeline pojedinač-
no istaknuti djelatnici dekanata, tajništva Fakulteta, računovod-
stva i Središnje knjižnice, a zatim su posebno opisani muzeji i 
zbirke, Sveučilišna veterinarska bolnica i znanstveno-nastavni 
poligoni Fakulteta. 
U četvrtoj su cjelini istaknuti svi djelatnici klinika i zavoda, a nakon 
toga slijedi opis najznačajnijih nastavnih, znanstvenih i stručnih ak-
tivnosti ustrojbenih jedinica u protekloj akademskoj godini. Ovdje je 
ukratko naveden i rad Središnje knjižnice, Odsjeka za informatiku i 
Središnjeg fakultetskog arhiva.
U petoj su cjelini opisani svi važni događaji organizirani na Fakulte-
tu u okviru rada udruga, uključujući organizaciju već tradicionalnih 
manifestacija, poput Noći muzeja, Festivala znanosti i Dana otvore-
nih vrata Fakulteta.
Novu cjelinu Ljetopisa čine životopisi umirovljenih profesora 
Fakulteta, a zatim se, kao i ranijih akademskih godina, s poseb-
nim pijetetom opraštamo od naših dragih profesora i znanstve-
nika koji su nas zauvijek napustili.
Osmu cjelinu čini bibliografija Fakulteta koja je raščlanjena na udž-
benike/knjige ili poglavlja u udžbenicima/knjigama, zatim na znan-
stvene radove citirane u bazama SCOPUS/Web of Science/Medline 
te na ostale znanstvene radove i ostale radove, pri čemu je u obzir 
uzeta raspodjela radova kako su ih prema predlošku priredili autori 
ustrojbenih jedinica.
Posljednji dio Ljetopisa čini popis članova povjerenstava Fakultet-
skog vijeća i povjerenstava dekana te dodaci s tabličnim prikazom 
svih podataka povezanih s izvješćima prodekana (popis diplomiranih 
studenata te kandidata koji su doktorirali i magistrirali, kao i popis 
održanih tečajeva cjeloživotnog učenja u ak. god. 2018./2019. i dr.).
Ljetopis obiluje mnoštvom fotografija, čime smo i slikom željeli pri-
kazati važne detalje iz bogate povijesti Fakulteta, sadašnje djelatno-
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sti njegovih ustrojbenih jedinica i sva važna događanja kojima smo 
obilježili stoljeće postojanja naše institucije.
Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog Ljetopisa i na 
taj način zabilježili još jednu godinu fakultetske povijesti, na ponos 
naših prethodnika te svih današnjih zaposlenika i studenata koji su 
imali čast biti dionicima sto godina djelovanja Veterinarskoga fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu.

prof. dr. sc. Željko Pavičić


