
Protiv sukoba interesa u znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj 
 

Jedno od velikih zala, nažalost dosta ukorijenjenog u hrvatsko društvo, jest sukob 
interesa. U međunarodnom tisku pojavila su se čak mišljenja da u našoj zemlji uopće nema 
spoznaje o toj moralno neprihvatljivoj pojavi. Ona se najčešće očituje kao iskorištavanje javnih 
položaja i dužnosti za osobne probitke, izravne ili posredne. 

U području znanosti i visokog obrazovanja sukob interesa došao je do tragičnih razmjera 
u prošlogodišnjem prvom natječaju novog ciklusa odobravanja novaca za znanstvene projekte, 
kada je velik broj kolegica i kolega u tijelima imenovanim od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa (MZOŠ) odlučivalo o vlastitim projektima. Tada je, podsjetimo, 9 od 13 
članova Nacionalnog vijeća za znanost sjedilo i u područnim vijećima, 6 na predsjedničkim 
mjestima. Svi oni su bili i u prosudbenim skupinama, a troje od njih čak su bili i predsjednici 
prosudbenih skupina. Uz to, 60 članova područnih vijeća sjedili su i u prosudbenim skupinama, a 
od njih je čak 18 imalo funkciju predsjednika prosudbene skupine. Često su projekti baš tih 
kolega i kolegica, koji su bili u cijeloj vertikali odlučivanja pa su dakle za svoj rad bili odgovorni 
sami sebi, na kraju postupka bili pri vrhu popisa odobrenih. Kod drugoga kruga prijava problem 
je zasad „riješen“ tako da podaci o sastavima prosudbenih skupina nisu javno obznanjeni! 

Gotovo da nema tijela imenovanog od MZOŠ-a u kojem ne djeluje netko od kolegica i 
kolega koji odlučuju o predmetima koji ih se izravno ili posredno osobno tiču. Štoviše, kada 
sukob interesa postane javan i bjelodan, nitko od njih ne osjeti se pozvanim da odstupi sam, niti 
ih itko smijeni. Poznati su primjeri kolega koji, za vrijeme obnašanja visokih dužnosti, javnim 
sredstvima opremaju svoje laboratorije ili pak postaju direktori državnih agencija i tijela. Postoje 
i primjeri kada se djeca čelnika visokoškolskih institucija biraju u zvanja na tim institucijama, te 
primjeri da se često ubrzanim postupcima u zvanja biraju bivši i aktualni ministri ili supružnici 
državnih dužnosnika. Zbog svega toga Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokoga 
obrazovanja nalazi za potrebno upozoriti na sukob interesa kao oblik korupcije i time se želi 
aktivno uključiti u smanjivanje toga zla u RH. 

Neposredan povod za ovu izjavu našli smo u dvama nedavnim primjerima. U Vjesniku od 
15. siječnja 2008. kolega Tomislav Bracanović s pravom je upozorio na nedavni izbor kolege 
Pave Barišića za predsjednika Hrvatskoga filozofskoga društva, usprkos činjenici da je kolega 
Barišić u javnosti više puta bio utemeljeno prozivan zbog zloporabe položaja. Ovdje želimo 
dodati da je P. Barišić bio u sukobu interesa kad je istodobno obnašao dužnost glavnog urednika 
jednog znanstvenog časopisa i dužnost pomoćnika ministra u MZOŠ-u, jer je bio u prilici 
izravno utjecati na svotu novca koju MZOŠ godišnje dodjeljuje časopisu koji P. Barišić uređuje i 
u kojemu redovito objavljuje. 

Drugi nedavni primjer jest onaj kolege Igora Čatića. Kolega Čatić često piše pisma 
dnevniku Vjesnik u kojima izražava kritički stav spram mnogih pojava i kolega/kolegica u 
znanosti i visokom obrazovanju. Nije, međutim, nikada pokazao spremnost da istu razinu 
kritičnosti iskaže i u odnosu na svoje vlastito djelovanje pri kojem je posve jasno bio u sukobu 
interesa. Tu mislimo na njegovo djelovanje u Tehnologijskom vijeću i u Povjerenstvu za 
izdavačku djelatnost MZOŠ-a u kojima je odlučivao i o vlastitim projektima i o časopisima u 
kojima je imao osobne interese. 

Kao što smo na početku jasno istakli, svrha ovog javnog istupa je upozoriti na pogubnu 
snošljivost prema sukobima interesa u području znanosti i visokog obrazovanja – dvaju 
društvenih djelovanja u kojima želimo aktivno mijenjati dosadašnju praksu. Pri tome držimo da 
je opravdavanje takvih pojava malobrojnošću hrvatske znanstvene zajednice samo prozirni 
pokušaj legitimiranja snošljivosti prema sukobu interesa, te stoga predlažemo da se, tamo gdje je 
to potrebno, u odgovornim tijelima MZOŠ-a angažiraju nepristrani znanstvenici iz RH ili 
inozemstva. 
 

U Rijeci, 24. siječnja 2008. 
 

Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokoga obrazovanja 


