
 

Sveučilište u Zagrebu   Prijedlog Smjernica prihvaćen je na 29. sjednici 

Etički savjet     Etičkog savjeta od 05.03.2019. godine. 
 
 

SMJERNICE ZA POSTUPANJE ETIČKIH TIJELA PO 
ZAPRIMLJENOJ ŽALBI NA MIŠLJENJE DONESENO 

U ETIČKOM POSTUPKU 
 
1. UVOD 

 
Na temelju svog desetogodišnjeg rada i tako stečenog iskustva, Etički savjet je na svojoj 22. sjednici od 
9. srpnja 2018. godine donio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u 

Zagrebu1. Među predloženim izmjenama i dopunama svakako su najznačajnije one kojima je uveden 
institut žalbe na mišljenje doneseno u etičkom postupku. 
Odluku o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu donio je Senat Sveučilišta u 
Zagrebu na 3. sjednici u 350. akademskoj godini 2018./2019. održanoj 13. studenog 2018. godine, a 
stupila je na snagu 22. studenog 2018. godine. 
 

2. CILJ 
 
U skladu s navedenim, kao i ovlastima koja mu daje Etički kodeks, Etički savjet priredio je ove 
Smjernice2  čiji je cilj dati članovima akademske zajednice i dionicima etičkih postupaka na Sveučilištu 
u Zagrebu i njegovim sastavnicama pojašnjenja i upute za provedbu postupka po zaprimljenoj žalbi na 
mišljenje doneseno u etičkom postupku. 

 

3. POJMOVI I SKRAĆENI NAZIVI 

 
Pojmovi i skraćeni nazivi tijela ili postupaka koji se spominju u ovom Vodiču su sljedeći: 
- Sveučilište – Sveučilište u Zagrebu 
- sastavnice – sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 
- Etički kodeks – Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu 
- Etički savjet – Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu 
- etičko povjerenstvo sastavnice – povjerenstvo imenovano u skladu s člankom 30. Etičkog kodeksa 
- Smjernice – Smjernice za postupanje etičkih tijela po zaprimljenoj žalbi na mišljenje doneseno u 
etičkom postupku 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 

1 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa odnosi se na članak 34. stavak 2. i 6., članak 35. u 
kojem se dodaju novi stavci 8., 9. i 10. i članak 36. u kojem se dodaje točka K. Za potrebe ovog dokumenta govorit 
će se samo o novim stavcima 8., 9. i 10. koji su dodani u članku 35. Etičkog kodeksa. 
2 Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili 
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 



4. POSTUPANJE PO ZAPRIMLJENOJ ŽALBI 
 

4.1. Podnositelj zahtjeva i član sveučilišne zajednice u odnosu na čiju etičnost je etičko povjerenstvo 
sastavnice zauzelo stav i donijelo mišljenje nakon provedenog etičkog postupka, ima pravo podnijeti 
žalbu na to mišljenje. 

 
4.2. Žalba se podnosi u roku 15 dana od dana primitka mišljenja, a podnosi se Etičkom savjetu koji je 
jedini ovlašten odlučivati o istoj. 

 4.3. Žalba mora sadržavati elemente predviđene za mišljenje, kako bi se olakšao rad po žalbi i 

omogućila sljedivost. Žalba također mora biti određena i mora točno i precizno opisati načelno pitanje 

o kojem je riječ i konkretne okolnosti slučaja i djelovanja odnosno ponašanja za koje se tražila ocjena 

suglasnosti s načelima i pravilima Etičkog kodeksa i za koje je doneseno mišljenje. 

 
4.4. Nakon zaprimanja žalbe Etički savjet će zatražiti očitovanje i cjelokupnu dokumentaciju od 
nadležnog čelnika i nadležnog etičkog povjerenstva koje je donijelo mišljenje, koji isto trebaju dostaviti 
u roku 30 dana od dana primitka traženja Etičkog savjeta. 

 
4.5. Etički savjet žalbu može: 

a) odbaciti u slučaju ako je podnesena izvan roka ili od strane neovlaštene osobe, 

b) odbiti u slučaju da su navodi iz žalbe neosnovani, 

c) uvažiti, u kojem slučaju mišljenje može preinačiti ili vratiti nadležnom etičkom povjerenstvu na 
ponovni postupak. 

 
4.6. Kada primi očitovanje i cjelokupnu dokumentaciju kako je opisano u točki 4.4., Etički savjet će 
imenovati izvještajno povjerenstvo koje će proučiti dokumentaciju i žalbene navode. Ovo 
povjerenstvo sastoji se od tri člana koji se biraju iz redova članova i zamjenika članova Etičkog savjeta. 
U rad izvještajnog povjerenstva mogu biti uključeni i drugi članovi sveučilišne zajednice (npr. članovi 
etičkog povjerenstva, stručne službe Rektorata Sveučilišta, članovi sveučilišnih tijela i odbora) ukoliko 
bi njihov rad doprinio jasnijem, lakšem i bržem radu izvještajnog povjerenstva. 

 
4.7. Na temelju izvještaja povjerenstva iz točke 4.6., Etički savjet će postupiti u odnosu na žalbu kako 
je predviđeno u točki 4.5. 

 
4.8. Postupak po žalbi treba završiti u roku od 90 dana od dana zaprimanja dokumentacije iz točke 4.6., 
u koji rok ulazi i rok od najviše 60 dana za rad izvještajnog povjerenstva. 

 
4.9. Pravo na žalbu postoji protiv mišljenja u pogledu kojih su postupci još u tijeku. Postupci koji su još 
u tijeku smatraju se i oni u pogledu kojih još nije završio sudski postupak o istoj stvari. Rok od 15 dana 
za podnošenje žalbe protiv mišljenja u pogledu kojih još nije završio sudski postupak o istoj stvari 
počinje teći danom stupanja na snagu izmjena i dopuna Etičkog kodeksa3. 
 

KLASA: 602-04/19-17/05 
URBROJ: 380-106/334-19-1 
____________________________________________ 

3 Izmjene i dopune Etičkog kodeksa stupile su na snagu 22. studenog 2018. godine. 


