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U Zagrebu, 31. ožujka 2022. godine 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

Sumrak meritokracije na Hrvatskom veterinarskom institutu 

 

Nastavljaju se skandali na Hrvatskom veterinarskom institutu koje već godinama prati samovolja 

ravnatelja, nebriga Upravnog vijeća, izbjegavanje problema od strane Ministarstva znanosti, a sve to 

popraćeno šikaniranjem znanstvenika i stručnjaka koji misle drugačije.    

Nedavna odluka Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta da se ne izabere dr. sc. Relja 

Beck na radno mjesto znanstvenog savjetnika prava je slika i prilika odnosa na Institutu.   

Cijela priča je gotovo nestvarna. Iako je dr. sc. Relja Beck dobitnik državne nagrade za znanost za 

značajno znanstveno dostignuće iz područja biomedicine i zdravstva, a njegov izbor u znanstveno 

zvanje potvrđen od Matičnog odbora, iako je imao gotovo deset puta (!) više bodova od traženih za 

radno mjesto te bio jedini kandidat na natječaju za mjesto znanstvenog savjetnika HVI-a, u tajnom 

izjašnjavanju, usprkos pozitivnom izvještaju stručnog povjerenstva tog Vijeća, većina članova Vijeća je 

odlučila ne potvrditi njegov izbor!? 

Ovo se ne može drugačije nazvati nego sumrakom meritokracije. Kakav je to sustav vrijednosti koji 

jednu instituciju dovede u takvo stanje da ničim obrazloženom samovoljom zapriječi logičan i stručno 

besprijekorno utemeljen karijerni put jednom od svojih najboljih znanstvenika? Možda su to 

vrijednosti koje odražava izjava njegovog ravnatelja Habruna da je „najvažniji strateški cilj Hrvatskog 

veterinarskog instituta pružanje pravovremenih i visoko kvalitetnih usluga kupcima“, vizija kojoj se 

usprotivio Relja Beck. Sličnu, a u nekim aspektima i goru sudbinu (stegovni postupci, manipulacije 

otkazom) proživljavaju i drugi kolege, koji godinama uporno ukazuju na neprofesionalno i u nekim 

segmentima nezakonito poslovanje uprave HVI-a. 

Postavlja se opravdano pitanje: jesu li članovi Znanstvenog vijeća HVI-a zaključili da Relja Beck svojim 

stavovima i postupcima potkopava institutski status quo pouzdanog pružatelja usluga za lukrativan 

novac, te ga odlučili kazniti neizborom na radno mjesto? 

U ovoj instituciji, natapanoj obiljem novca koje je godinama stizalo iz Ministarstva poljoprivrede, 

uzgojena je jedna autarkična uprava s faraonskim ovlastima ravnatelja. Ni inspekcije, ni negativni 

upravni nadzor Ministarstva, ni revizije nisu bile u stanju parirati toj bogatoj mreži trgovine utjecajem, 

koja je gotovo sve zaposlenike pretvorila u ovisnike o volji ravnatelja, a koji je i zbog najmanjeg 

neposluha mogao ukinuti izdašni dodatak na plaću.  

U takvoj trgovini utjecajem sudjeluju svi koji podržavaju ovakav rad ravnatelja, u tom koruptivnom 

odnosu stradava svaka kritička riječ. Ali za razliku od sveučilišta gdje se takva samovolja obično odvija 

pod opravdanjem institucijske autonomije, javni instituti su, naizgled, pod čvrstim uzdama resornog 
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ministarstva kroz većinski utjecaj u upravnom vijeću. Ovdje, međutim, Upravno vijeće 

nezainteresirano promatra institucijski hod HVI-a u obrnutom smjeru od znanstvene izvrsnosti. 

O ovoj temi Sindikat je opširnije pisao na svojim mrežnim stranicama, što možete naći na linku:    
https://www.nsz.hr/novosti-i-obavijesti/vijesti_iz_znanosti_i_obrazovanja/sumrak-meritokracije-
na-hrvatskom-veterinarskom-institutu/  

Za Sindikat znanosti, 

prof. dr. sc. Petar Pervan, 
 predsjednik Sindikata, v.r. 

 
Vilim Ribić, 

 glavni tajnik, v.r.  
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