
 
Sveučilište u Zagrebu   Prijedlog Smjernica prihvaćen je na 7. sjednici 
Etički savjet     Etičkog savjeta od 17.12.2021. godine. 
 
 

SMJERNICE ZA POSTUPANJE ETIČKIH TIJELA PO 
ANONIMNIM PRIJAVAMA 

 
1. UVOD 

 
Temeljna nadležnost Etičkog savjeta je savjetovanje rektora i sveučilišne zajednice o općim 
pitanjima koja se odnose na etičnost ponašanja i praksi na Sveučilištu, a time je Etički savjet u 
obvezi djelovati na osiguravanju jedinstvenog tumačenja Etičkog kodeksa, a u odnosu na etička 
tijela Sveučilišta1. 
 
Kroz višegodišnje iskustvo2, Etički savjet dobio je neposredni uvid u primjere dobre i loše 
prakse pri vođenju etičkih postupaka etičkih tijela Sveučilišta3. 
 
2. CILJ 

 
U skladu s navedenim, kao i ovlastima koja mu daje Etički kodeks, Etički savjet priredio je ove 
Smjernice čiji je cilj dati članovima akademske zajednice i dionicima etičkih postupaka na 
Sveučilištu u Zagrebu i njegovim sastavnicama pojašnjenja i upute za postupanje u slučaju 
zaprimljene anonimne prijave i mogućnosti eventualnog pokretanja etičkog postupka po 
inicijativi iz anonimne prijave. 
 
3. POJMOVI I SKRAĆENI NAZIVI 

 
Pojmovi i skraćeni nazivi tijela ili postupaka koji se spominju u ovim Smjernicama 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 anonimnim prijavama 
 
4. POSTUPANJE PO ANONIMNIM PRIJAVAMA 

 
4.1. Etičko povjerenstvo sastavnice temeljno je tijelo postupanja u etičkim pitanjima, a 
postupak pred etičkim povjerenstvom sastavnice pokreće se zahtjevom za davanjem mišljenja 
o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa. 

                                                            
1 Etička tijela Sveučilišta su etička povjerenstva sastavnica, dekan sastavnice, kao i ostale osobe ovlaštene za 
pokretanje etičkih postupaka te Etički savjet kao krovno tijelo s ovlastima drugostupanjskog tijela koje odlučuje o 
podnesenim žalbama, a s naglaskom na njegovu edukativnu ulogu. 
2 Prvi saziv Etičkog savjeta imenovan je 17. siječnja 2008. godine. 
3 Najčešće proceduralne pogreške u vođenju etičkih postupaka su nedostavljanje Etičkom savjetu zahtjeva za 
davanjem mišljenja, pojedinačnog prvostupanjskog mišljenja nakon provedenog etičkog postupka, izostavljanje 
upute o pravnom lijeku iz sadržaja prvostupanjskog mišljenja te pokretanje postupka na temelju zahtjeva upućenog 
od strane neovlaštene osobe. 



4.2. Zahtjev za davanjem mišljenja podnosi isključivo dekan sastavnice ili rektor, po 
osobnoj inicijativi ili na prijedlog drugih članova i tijela akademske zajednice4. 

 4.3. Etičko povjerenstvo sastavnice nije ovlašteno razmatrati prijavu, ako mu je izravno 
podnesena, a prethodno nije podnesen zahtjev za davanjem mišljenja od strane ovlaštene osobe 
te u tom slučaju, ako ima podatke o prijavitelju, upućuje prijavitelja na ovlaštene osobe za 
podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja. 

 
 4.4. U slučaju zaprimanja anonimne prijave, ovlaštene osobe za podnošenje zahtjeva za 

davanjem mišljenja mogu razmotriti anonimnu prijavu, ali s osobitom pozornošću. 

 4.5. Osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja razmatranju anonimne 
prijave s osobitom pozornošću iz sljedećih razloga: 

- anonimno prijavljivanje ostavlja velik prostor za zloupotrebe te omogućuje nanošenje štete, 
kao i potencijalno diskreditiranje prijavljene osobe;  

- anonimna prijava otežava mogućnost provjere u njoj sadržanih navoda, a time i utvrđivanja 
namjere podnošenja anonimne prijave, odnosno provjere je li riječ o lažnom prijavljivanju; 

- osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja, mogu uzeti u obzir okolnost 
da je pozadina podnošenja anonimne prijave, zabrinutost za moguće štetne posljedice koje bi 
prijavitelj mogao pretrpjeti i 

- pokretanje etičkog postupka je ovlast, ali i odgovornost osoba ovlaštenih za podnošenje 
zahtjeva za davanjem mišljenja. 

 
4.6. Ako anonimna prijava sadrži relevantne podatke koji se mogu provjeriti5, a koji upućuju 
na vjerojatnost postupanja i djelovanja koje je u suprotnosti s odredbama Etičkog kodeksa, 
osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja mogu pokrenuti etički postupak.  

 
4.7. U slučaju navedenom u toč. 4.6. ovih Smjernica, smatra se da je etički postupak pokrenut 
na inicijativu osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja, a ne na temelju 
inicijative iz anonimne prijave. 

 
4.8. Osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za davanjem mišljenja, kao i ostala etička tijela 
Sveučilišta ne postupaju po nepotkrepljenim i neutemeljenim anonimnim prijavama. 

 
4.9. Sva etička tijela Sveučilišta i administrativne službe koje im pružaju podršku imaju obvezu 
čuvanja tajnosti podataka, a do kojih su došli do saznanja u okviru etičkih postupaka. 

 
KLASA: 602-04/21-17/22 
URBROJ: 380-106/334-21-1 
 

                                                           
4 Ako je riječ o davanju mišljenja o postupanju dekana, o pokretanju postupka odlučuje fakultetsko ili akademijsko 
vijeće, odnosno ako je riječ o davanju mišljenja o postupanju rektora, o pokretanju postupka odlučuje Senat 
Sveučilišta. 
5 U anonimnoj prijavi se detaljno navode sve okolnosti i kako se iste mogu utvrditi. 


