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Poštovani gospodine Predsjedniče,  

 

Kao dekan Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku (Sveučilište J.J. Strossmayera), te uprava i 

djelatnici Fakulteta, upućujemo pismo potpore prof.dr.sc. Pavi Barišiću, ministru znanosti 

obrazovanja i sporta u Vladi RH. Prof.dr.sc. Pavo Barišić ugledni je sveučilišni nastavnik i 

znanstvenik, koji je u svom radu dao izniman doprinos razvoju osječkog Sveučilišta, obnašajući 

različite dužnosti u znanstvenoj i akademskoj zajednici te dužnostima na nacionalnoj razini u 

Ministarstvu znanosti. 

Ovih dana svjedoci smo ponašanja koje je u suprotnosti s hrvatskom uljudbom, a posebice od 

nekih pojedinaca akademske zajednice, ali i onih izvan nje. Stvorena je atmosfera nepovjerenja u 

rad prof.dr.sc. Pave Barišića, kao znanstvenika i kao ministra u Vladi RH.  

Osuđujemo način rada Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH, koji je u svom radu 

prekršio ovlasti i postupao suprotno etičkim načelima i temeljnim vrijednostima za koje bi se 

Odbor trebao zalagati. To su međusobno uvažavanje i ljudsko dostojanstvo, odgovornost članova 

Odbora prema funkciji koju obnašaju, a nikako medijski linč koji su proveli nad prof.dr.sc. 

Pavom Barišićem. Odbor je u svom radu djelovao izvan zakonskih okvira i u suprotnosti s 

vladavinom prava, ne poštujući utvrđene postupke i procedure, a posebice ne uvažavajući 

autonomiju sveučilišta, rješavajući predmet ministra Pave Barišića, koji je već riješen na 

Sveučilištu u Zagrebu. Žalosno je ali i vrlo opasno i neetično, da se politika miješa u autonomiju 

sveučilišta i autonomiju akademske zajednice.To je presedan kakav ne pamti hrvatska akademska 

i znanstvena zajednica.   

Uvjereni smo da će te svojim autoritetom zaštititi ministra Pavu Barišića, ali i autonomiju 

sveučilišta, od uplitanja politike i pojedinaca u rad sveučilišnih tijela koja su legalno izabrana, 

zaštititi  ga od pojedinaca koji, zbog isključivo političkih razloga, ne žele dobro akademskoj 

zajednici u cjelini.  

 

Lijepi pozdrav!  

  

Prof.dr.sc. Vlado Guberac 

Dekan Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku 
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