
Pročišćeni tekst Poslovnika etičkog povjerenstva obuhvaća Poslovnik etičkog 
povjerenstva od 29. svibnja 2006. i Izmjene i dopune Poslovnika etičkog povjerenstva od 
23. svibnja 2011. 
 

POSLOVNIK 

 ETIČKOG POVJERENSTVA 
(Pročišćeni tekst) 

 
Uvodne odredbe 

Članak 1. 
Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci (dalje: Etičko povjerenstvo)  

tijelo je koje skrbi za provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci i Etičkog kodeksa 
istraživanja s djecom (dalje: Etički kodeks) na Fakultetu. 

 
Članak 1a. 

U provedbi Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci, Etičko povjerenstvo: 
• prati i potiče provedbu Etičkog kodeksa, 
• provodi postupke utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa, 
• priprema godišnja izvješća o svojem radu, provedenim postupcima utvrđivanja 

povrede Etičkog kodeksa i izrečenim sankcijama te ih dostavlja dekanu i Vijeću 
časti Sveučilišta u Rijeci. 

 
Članak 1b. 

U provedbi Etičkog kodeksa istraživanja s djecom, Etičko povjerenstvo osobito: 
• prati primjenu etičkih načela u radu s djecom, posebno u istraživanjima, a radi 

dobrobiti djece, 
• ocjenjuje etičku ispravnost pojedinih istraživanja koja se provode na Fakultetu. 
• na temelju zahtjeva istraživača daje prethodno dopuštenje za istraživanja s djecom 
• prosuđuje da li je za istraživanje potreban prethodni pisani pristanak roditelja 

  
Sastav Etičkog povjerenstva, imenovanje članova i mandat 
 

Članak 2. 
 Etičko povjerenstvo ima 3 člana, od kojih jedan mora biti iz redova studenata. 
Kada raspravlja o provedbi Etičkog kodeksa istraživanja s djecom, Etičko povjerenstvo 
proširuje se s jednim članom koji se bira između istaknutih stručnjaka koji rade s djecom 
izvan Fakulteta.  
 Članove Etičkog povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće. Pri imenovanju 
nastojat će se postići ravnomjernu spolnu zastupljenost u Povjerenstvu. 
 Članovi Etičkog povjerenstva između sebe izabiru predsjednika. 
 Mandat članova Etičkog povjerenstva traje 2. godine. 
 Članstvo u Povjerenstvu prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima: 

- prestankom studentskog statusa - člana studenta, 
- ostavkom, 
- razrješenjem, 
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- utvrđenjem da je član povrijedio Etički kodeks. 
Članom Etičkog povjerenstva ne može biti osoba za koju je utvrđeno da je 

povrijedila Etički kodeks. Ako se pokrene postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa 
protiv nekog od članova Etičkog povjerenstva, prekida mu se mandat te se do okončanja 
postupka imenuje drugu osobu za člana Etičkog povjerenstva. Utvrdi li se u postupku da 
član nije povrijedio Etički kodeks njegovo se članstvo u Etičkom povjerenstvu 
automatski nastavlja. Utvrdi li se da je član Etičkog povjerenstva povrijedio Etički 
kodeks, njegovo članstvo prestaje, a osobi koja ga je zamijenila nastavlja se članstvo. 
 
Rad Povjerenstva 
 

Članak 3. 
 Povjerenstvo radi na sjednicama. 
 Sjednice saziva predsjednik Etičkog povjerenstva po potrebi. 
 Sjednice su zatvorene za javnost. 
 O sadržaju sjednica Etičkog povjerenstva vodi se zapisnik. 
 

Članak 4. 
 Etičko povjerenstvo pri utvrđivanju povrede Etičkog kodeksa djeluje neovisno i 
samostalno te po svojem najboljem znanju i savjesti.  
 Dekan je dužan osigurati Povjerenstvu uvjete za rad i svu potrebnu pomoć. 
 Povjerenstvo će u postupku poštivati načelo tajnosti i štititi dostojanstvo svih 
osoba u postupku. 
 Do okončanja postupka, članovi Povjerenstva ne smiju iznositi u javnost 
informacije o slučaju. 
 Povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova. 
 
Pokretanje postupka 
 

Članak 5. 
 Svatko se može obratiti Etičkom povjerenstvu zbog prijave povrede Etičkog 
kodeksa. 

Prijava se podnosi pisano ili usmeno. Prijava mora biti autorizirana. 
Po prijavi osobe koja nije neposredno oštećena postupit će se ako se oštećena 

strana tome izrijekom ne protivi. 
Povjerenstvo će započeti postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa odmah 

po zaprimanju prijave. Postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeks neće se odgađati u 
slučaju da neke stranke u postupku ne surađuju. 

Etičko povjerenstvo osigurat će strankama stručnu pomoć, kada ocijeni da je to 
potrebno. 
 
Postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa 
 

Članak 6. 
 Po zaprimanju prijave Povjerenstvo će obavijestiti podnositelja prijave i osobu 
protiv koje je prijava podnijeta o pokretanju postupka. 
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 Povjerenstvo detaljno razmatra sve okolnosti slučaja i prikuplja sve potrebne 
podatke bitne za donošenje zaključka o povredi Etičkog kodeksa. U tom smislu obavlja 
razgovor sa strankama i svjedocima, vrši uvid u isprave, provodi dokaze koje predlože 
stranke ili za koje samo nađe da su bitni te razmatra mišljenja stručnih osoba i institucija 
kada je to potrebno. 
 Izjave stranaka i svjedoka unose se u zapisnik. 
 
Prijedlog zaključka o povredi Etičkog kodeksa i izvješće o postupku 
 

Članak 7. 
 Povjerenstvo će provesti postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeks u roku ne 
duljem od 30 dana od zaprimanja prijave. 
 Po okončanju postupka, Povjerenstvo donosi prijedlog zaključka kojim se 
utvrđuje da je učinjena povreda Etičkog kodeksa ili se odbacuje prijava kao neosnovana i 
sastavlja izvješće o provedenom postupku. 
 Izvješće o provedenom postupku mora sadržavati zapisnik razgovora sa 
strankama i svjedocima, sve dokaze koji su izneseni u postupku, te mišljenje stručnih 
osoba i institucija, kada je zatraženo. 
 Povjerenstvo dostavlja prijedlog zaključka strankama u postupku. 
 
Pravo žalbe na prijedlog zaključka 

Članak 8. 
 Stranke u postupku imaju pravo žalbe na prijedlog zaključka u roku od 8 dana od 
primitka. 
 Žalba mora biti obrazložena i u njoj moraju biti navedeni žalbeni razlozi i dokazi 
koje se predlaže izvesti. Ne mogu se predlagati dokazi koji su već u postupku izvedeni. 
 
Postupak po žalbi na prijedlog zaključka 
 

Članak 9. 
 Povjerenstvo će razmotriti žalbu, eventualno provesti predložene dokaze i ukoliko 
je žalba utemeljena izmijenit će prijedlog svojega zaključka.  

U protivnom, ako žalba nije utemeljena ostat će pri svom prijašnjem prijedlogu 
zaključka. 

Povjerenstvo će obavijestiti stranke u postupku o svojem stavu o žalbi u roku ne 
duljem od 30 dana od zaprimanja žalbe. Potom Povjerenstvo donosi Završno izvješće o 
provedenom postupku i dostavlja ga dekanu zajedno s završnim prijedlogom zaključka. 
 
Zaključak o utvrđenoj povredi Etičkog kodeksa 
  

Članak 10. 
 Nakon što primi Završno izvješće Povjerenstva i prijedlog zaključka, dekan 
donosi Zaključak kojim utvrđuje povredu Etičkog kodeksa ili utvrđuje da povrede u 
konkretnom slučaju nije bilo. 
 Dekan o zaključku izvješćuje Fakultetsko vijeće i rektora Sveučilišta u Rijeci. 
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Žalba na dekanovu odluku i postupak po žalbi 
 

Članak 11. 
 Na dekanovu odluku moguće je uložiti žalbu Vijeću časti Sveučilišta u Rijeci. 
 Vijeće časti razmotrit će žalbu i donijeti konačnu odluku o utvrđenoj povredi 
Etičkog kodeksa te o provedbi te odluke. 
 

Članak 11a. 
Izuzetno od odredbi članaka 5. do 11. ovoga poslovnika koji se provode u slučaju 

povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci, ako Etičko povjerenstvo sazna da je 
tijekom istraživanja došlo do povrede postupka istraživanja s djecom ili da je djetetu 
nanesena šteta, o tome će obavijestiti nadležna tijela radi poduzimanja potrebnih mjera za 
zaštitu djeteta i javnog ćudoređa.    
 
Završna odredba 
 

Članak 12. 
 Poslovnik etičkog povjerenstva stupio je na snagu 31. svibnja 2006., a Izmjene i 
dopune Poslovnika etičkog povjerenstva 25. svibnja 2011. 
 
 
        Dekanica, 
 
        

prof. dr. sc. Jasna Krstović 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


