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Na temelju članka 112. stavka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 

139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), članka 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Splitu, članka 

46. i 52. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu (pročišćeni tekst, ožujak - 2018.), 

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu, na prijedlog Etičkog povjerenstva, na  

6. redovitoj sjednici u akad. god. 2020./2021., održanoj dana 17. ožujka 2021. godine, 

donosi 

 

 

POSLOVNIK O RADU 

ETIČKOG POVJERENSTVA 
 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: etičko 

povjerenstvo) tijelo je koje skrbi za provedbu Etičkog kodeksa Filozofskog fakulteta u 

Splitu (u daljnjem tekstu: Kodeks). 

(2) Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje način rada i druga pitanja važna za obavljanje 

poslova Etičkog povjerenstva. 

 

Članak 2. 

(1) Etičko povjerenstvo promiče opća etička načela i vrijednosti u znanosti i visokom 

obrazovanju sukladno predviđenim Kodeksom. 

(2) Etičko povjerenstvo provodi postupak utvrđivanja povrede Kodeksa na Filozofskom 

fakultetu u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

(3) Etičko povjerenstvo priprema godišnja izvješća o svojem radu s podacima o 

provedenim postupcima. 

(4) Godišnje izvješće se na kraju svake kalendarske godine dostavlja dekanu. 

 

Članak 3. 

Etičko povjerenstvo djeluje neovisno i samostalno u obavljanju poslova iz svojeg 

djelokruga i u postupku utvrđivanja povreda Kodeksa. 

 

Članak 4. 

Etičko povjerenstvo može u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga zatražiti stručnu 

pomoć odgovarajućih osoba koji se smatraju stručnjacima u znanstvenom području u 

čijem je kontekstu došlo do konflikta. 

 

Članak 5. 

Etičko povjerenstvo poštivat će u postupku utvrđivanja povrede Kodeksa načelo tajnosti i 

štititi dostojanstvo svih osoba u postupku. Članovi Etičkog povjerenstva ne smiju iznositi 

u javnost informacije o predmetima. 

 

Članak 6. 

O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika skrbi etičko povjerenstvo. 
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II. Sastav Povjerenstva 

 

Članak 7. 

(1) Etičko povjerenstvo ima pet članova, a imenuje ga Fakultetsko vijeće. 

(2) Četiri člana iz redova zaposlenika predlaže dekanski kolegij, a predstavnika studenata 

predlaže Studentski zbor Fakulteta. 

(3) Pri imenovanju treba nastojati poštovati ravnomjernu spolnu zastupljenost. 

 

 

Članak 8. 

(1) Mandat članova Etičkog povjerenstva traje tri godine, a ista osoba može biti 

imenovana najviše dva puta uzastopce za člana Etičkog povjerenstva.  

(2) Prvu sjednicu etičkog povjerenstva, na kojoj članovi između sebe biraju predsjednika 

i zamjenika predsjednika, saziva dekan. 

(3) U radu etičkog povjerenstva, bez prava odlučivanja, sudjeluje i tajnik etičkog 

povjerenstva kojeg iz reda zaposlenika, imenuje dekan Fakulteta. 

(4) Tajnik etičkog povjerenstva imenuje se na mandat koji se poklapa s mandatom 

predsjednika etičkog povjerenstva i može biti više puta uzastopno imenovan. 

 

Članak 9. 

(1) Članu etičkog povjerenstva za kojega je pokrenut postupak za utvrđivanje povrede 

Kodeksa privremeno, odmah nakon zaprimanja zahtjeva za davanje mišljenja pa sve do 

donošenja mišljenja o povredi Kodeksa, prestaje članstvo u etičkom povjerenstvu. 

(2) Utvrdi li se u postupku da član etičkog povjerenstva nije učinio povredu Kodeksa, 

članstvo se automatski obnavlja. 

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Fakultetsko vijeće, na prijedlog predsjednika 

etičkog povjerenstva,  imenuje zamjenika člana etičkog povjerenstva.  

(4) Utvrdi li se da je član etičkog povjerenstva, za kojeg je pokrenut postupak 

utvrđivanja, učinio povredu Kodeksa, zamjenik postaje punopravni član etičkog 

povjerenstva, s mandatom koji odgovara mandatu člana umjesto kojeg je izabran.  

 

Članak 10. 

Članstvo u Etičkom povjerenstvu prije isteka mandata prestaje: 

- na vlastiti zahtjev,  

- donošenjem mišljenja o utvrđivanju povrede Kodeksa od strane člana etičkog 

povjerenstva, 

- gubitkom statusa zaposlenika ili studenta Fakulteta. 

 

 

III. Postupak pred etičkim povjerenstvom 

 

Članak 11. 

(1) Postupak pred etičkim povjerenstvom pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o 

povredama etičkih pravila utvrđenih Kodeksom, počinjenih od strane  članova 

Fakultetske zajednice. 

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti isključivo fizička osoba u svoje ime 

koja ne smije biti anonimna.  Zahtjev mora  biti u pisanom obliku, sadržavati navod 

konkretnog jednog ili više etičkih pravila (članak, stavak ili dr. Kodeksa Fakulteta), 

činjenično obrazložen ili potkrijepljen dokazima te potpisan od podnositelja. protivnoj 

stranci na očitovanje. Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja 
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pojedine osobe, etičko povjerenstvo će svu dokumentaciju dostaviti toj osobi i omogućiti 

joj da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente. 

(3) Temeljem dostavljenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, a u razumnom roku od dana 

njegovog zaprimanja, etičko povjerenstvo donosi mišljenje o povredi jednog ili više 

etičkih pravila utvrđenih Kodeksom Fakulteta. 

(4) Mišljenje iz stavka 3. ovog članka daje se isključivo na temelju navoda i podataka iz 

zahtjeva, priloga uz zahtjev i eventualnih dodatnih razjašnjenja i očitovanja podnositelja 

zahtjeva i drugih osoba. Etičko povjerenstvo ne provjerava navode iz zahtjeva i 

očitovanja niti ima istražne ovlasti utvrđivati činjenice po vlastitoj inicijativi. Ako su 

navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja proturječni, a o 

istinitosti iz spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je podnesen u 

postupku, etičko povjerenstvo će tu okolnost navesti u svome mišljenju.  

(5) Mišljenje se dostavlja isključivo dekanu Fakulteta, podnositelju zahtjeva i pripadniku 

akademske zajednice na koju se odnosi zahtjev.  

(6) Mišljenje etičkog povjerenstva nije obvezujuće za tijela Fakulteta ili bilo kog drugog. 

(7) Protiv mišljenja etičkog povjerenstva nije dopušten nikakav pravni lijek niti se može 

pokrenuti neki drugi postupak.  

 

Članak 12. 

(1) Postupak pred etičkim povjerenstvom povodom zahtjeva za davanje mišljenja o 

projektu, istraživanju i sličnoj aktivnosti pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o 

sukladnosti pojedinog projekta, istraživanja ili slične aktivnosti s etičkim pravilima 

utvrđenim Kodeksom Fakulteta.  

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti voditelj projekta, istraživač na 

projektu, voditelj istraživanja ili neke slične aktivnosti, a koji je zaposlen na Fakultetu. 

(3) Temeljem dostavljenog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, a u razumnom roku od dana 

njegovog zaprimanja, etičko povjerenstvo donosi mišljenje o sukladnosti pojedinog 

projekta, istraživanja ili slične aktivnosti s etičkim pravilima utvrđenim Kodeksom 

Fakulteta 

(4) Mišljenje o sukladnosti se dostavlja isključivo podnositelju zahtjeva.   

(5) Protiv mišljenja etičkog povjerenstva Fakulteta nije dopušten nikakav pravni lijek 

niti se može pokrenuti nikakav drugi postupak. 

 

 

IV. Rad Etičkog povjerenstva 

 

Članak 13. 

(1) Etičko povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 

(2) Sjednice etičkog povjerenstva saziva predsjednik. Sjednicu etičkog povjerenstva, u 

slučaju spriječenosti predsjednika može sazvati i zamjenik predsjednika. 

(3) Sjednica etičkog povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočno više od 

polovice ukupnog broja članova. 

(4) Sjednice etičkog povjerenstva su zatvorene za javnost. 

(5) Članovi etičkog povjerenstva na sjednici raspravljaju o pitanjima koja su predmet 

postupka, zauzimaju stajalište o sadržaju mišljenja koje će dati te određuju člana etičkog 

povjerenstva koji će na temelju rasprave sastaviti pisani nacrt mišljenja. 
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Članak 14. 

(1) Etičko povjerenstvo može na sjednicu pozvati osobu koja je podnijela zahtjev, osobu  

na koju se zahtjev odnosi, svjedoke i druge osobe koje mogu iskazati relevantne 

činjenice, od utjecaja za utvrđivanje povrede. 

(2) Etičko povjerenstvo može raspravljati o zahtjevu i bez nazočnosti osobe na kojeg se 

zahtjev odnosi ili svjedoka čije je pozivanje predloženo, pod uvjetom da se nisu odazvali 

ili nisu opravdali svoj izostanak iako je poziv uredno dostavljen. 

(3) Poziv za dostavljanje očitovanja ili sudjelovanje na sjednici dostavlja se upućivanjem 

pismena na službenu e-adresu zaposlenika Fakulteta. 

 

Članak 15. 

(1) Predsjednik vodi sjednicu, daje riječ članovima etičkog povjerenstva i pozvanim 

osobama i osigurava red. 

(2) Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od 

predsjedavajućeg. 

(3) Govornika može opomenuti na red i prekinuti u govoru samo predsjedavajući. 

 

 

Članak 16. 

(1) Mišljenjem se utvrđuje etička prihvatljivost ili neprihvatljivost u razmatranom 

slučaju. 

(2) Mišljenje etičkog povjerenstva mora sadržavati sljedeće podatke: 

 opis zahtjeva i pitanja o kojima je etičko povjerenstvo raspravljalo, 

 navode o načelima i pravilima Kodeksa koje je u povodu zahtjeva 

etičko povjerenstvo raspravilo, 

 obrazloženo stajalište o tome je li ponašanje/istraživanje ili neka druga 

aktivnost sukladna odredbama Kodeksa, 

  podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne. 

(3) Iznimno, ako etičko povjerenstvo zaključi da na temelju zahtjeva i drugih primljenih 

podataka ne može donijeti svoje mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz 

bilo kojeg drugog razloga ne može donijeti mišljenje, etičko povjerenstvo je o tome 

dužno obavijestiti podnositelja zahtjeva te navesti razloge. 

 

Članak 17. 

(1) Pri donošenju mišljenja nastoji se postići konsenzus svih članova etičkog 

povjerenstva. Ako to nije moguće, mišljenje se donosi većinom glasova svih članova 

etičkog povjerenstva.  

(2) Ako mišljenje nije dano jednoglasno, članovi etičkog povjerenstva koji su imali 

različita stajališta od većine trebaju priložiti svoja izdvojena mišljenja. 

 

Članak 18. 

Glasovanje na sjednici etičkog povjerenstva je javno. 

 

Članak 19. 

(1) Članovi etičkog povjerenstva glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv" 

prijedloga mišljenja poimeničnim glasovanjem. 

(2) Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član etičkog povjerenstva 

izgovara "za" ili "protiv" mišljenja. 

(3) Član etičkog povjerenstva ne može biti suzdržan prilikom donošenja mišljenja. 
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Članak 20. 

(1) O radu na sjednici etičkog povjerenstva vodi se zapisnik. 

(2) Zapisnik sadrži: dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, imena nazočnih članova 

etičkog povjerenstva, imena stranaka u postupku, imena ostalih pozvanih i nazočnih na 

sjednici, iskaze svih osoba koje su sudjelovale u postupku i mišljenje. 

(3) U zapisnik se unose rezultati glasovanja. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 21. 

Navođenja imenica: dekan, predsjednik, član, nastavnik, znanstvenik, zaposlenik, tajnik, 

student i sl. u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za 

spolnu/ rodnu diskriminaciju ili privilegiranje. 

 

Članak 22. 

(1) Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje etičko povjerenstvo na sjednici. 

(2) Zahtjev za tumačenje podnosi se predsjedniku pismeno i mora biti obrazložen.  

 

 

Članak 23. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči u sjedištu 

Fakulteta i službenim mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

KLASA: 003-05/21-02/0001 

URBROJ: 2181-190-00-21-0010 

Split, 17. ožujka 2021. godine 

DEKANICA  

 

 

Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov 

 

Ovaj Poslovnik objavljen je na službenim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 

Filozofskog fakulteta u Splitu dana 17.  ožujka 2021. godine te stupa na snagu dana 25. 

ožujka 2021. godine. 

 

TAJNICA  

 

 

Maja Kuzmanić, dipl. iur. 

 

 


