
Na temelju dlanka 51. Pravilnika o Sveudili5nom odjelu za strudne studije, Strudno vijeie na svojoj 10.
sjednici odrZanoj 14. lipnja 2017, donosi

POSLOVNIK O RADU
ETIdKOG POVJERENSTVA

I. Opie odredbe

ilanak 1.

Ovim Poslovnikom ureduje se djelokrug i nadin rada, nadin dono5enja odluka, te druga pitanjavaLnaza
obavljanje poslova iz naclleLnosti Etidkog povjerenstva Sveudili5nog odjela ,u 

-rt*dn"- 
studije (u

daljnjem tekstu: Etidko povj erenstvo).

(lanark2.

(1) Etidko povjerenstvo djeluje neovisno i samostalno u obavljanju duZnosti iz svojeg djelokruga.
(2) U postupcima utvrdivanja povrede Etidkog kodeksa Etidko povjerenstvo a:"tru" autonomno i
ovla5teno je tumaditi odredbe Etidkog kodeksa i primjenjivati ih prema vlastitoj iavjesti, u duhu
njegovih vrijednosti.
(3) Etidko povjerenstvo moZe u obavljanju duZnosti iz svojeg djelokruga zatraLiti strudnu pomo6
odgovaraju6ih strudnih osoba odjela te odgovaraju6ih tijela Sveudilista.
(4) Prodelnik Odjela je duZan osigurati Etidkom povjerenstr,u uvjete zaradis1.u potrebnu pomoi.

ilanak 3.

(1) Etidko povjerensfvo u postupku utwdivanja poweda Etidkoga kodeksa mora poitovati nadelo
tajnosti i Stititi dostojanstvo osoba u postupku.
(2) Do okondanja postupka, dlanovi Etidkog povjerenstva ne smiju iznositi u javnost informacije o
postupku.

II. Nadleinosti Etiikog povjerenstva

dlanak 4.

U okviru svojih nadleZnosti Etidko povjerenstvo:
kao savjetodarmo tijelo, u pitanjima ostvarenja odredbi Etidkog kodeksa te razvoja i
primjene etidkih standarda u nastavnim i znanstvenim podrudjima, prati provedbu Etidkoga
kodeksa na Odjelu
pokreie i provodi postupak krsenja Etidkoga kodeksa kadaje prekrditelj zaposlenik
Odjela
provodi postupak pokrenut na inicijativu drugih osoba (svi zaposlenici i studenti) koje
smatraju daje u pojedinadnom sludaju do51o do krsenja Etidkog kodeksa
u sludaju povreda Etidkoga kodeksa Etidko povjerenstvo podnosi prijaw prodelniku
Odjela s prijedlogom zapohetanje stegovnoga postupka
izrad:uje godi5nje izvje5ie o svom radu, provedenim postupcima ufvrdivanja povreda
Etidkoga kodeksa i dostavlja ih prodelniku Odjela i Strudnom vijeiu.

III. Praienje provedbe Etiikog kodeksa

ilanak 5.



(1) Etidko povjerenstvo prati pripremu provedbe kao i provedbu temeljnih etidkih nadela i pravila unastavnom, znanstvenom i strudnom radu zaposlenika odjela sukladno etidkom okviru propisanom
Etidkim kodeksom.
(2) U postupcima pracenja provedbe nadela.i standarda Etidkog kodeksa u znanstveno-istraZivadkoj,
nastavnoj i drugim djelatnostima Odjela Etidko povjerenstvo dj.ruj" kao savjetodavno tijelo sa svrhom
promicanja etidkog pona5anja i vrijednosti.

IV. Postupak utvrtlivanja kr5enja Etidkog kodeksa

ilanak 6.

(1) U postupcima utwdivanja krsenja Etidkog kodeksa Etidko povjerenstvo raspravlja i odluduje na
sjednicama.
(2) Sjednice saziva i vodi predsjednik Etidkog povjerenstva.
(3) Sjednice su zatvorene za iavnost.

ilanak 7.

(1) O sadrZaju sjednica Povjerenstva vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vode d lanovi Etidko g povj erenstva naizmj enidno.
(3) U zapisnik se unose: podatci o predmetu, dan, mjesto i vrijeme odri,avanjasjednice, imena nazodnih
dlanova Etidkogpovjerenstva, imena stranaka, imena ostalih pozvanihinazodnih,iskazi svih osobakoje
su sudjelovale u postupku, te mi5ljenje Etidkog povjerenstva o nadelnim pitarlima kao i o uskladenosti
ponasanja u konkretnom sludaju s nadelima i odredbama Etidkog kodeksa.
(4) U zapisnik se unose rezultati glasovanja kao i izdvojena mi5ljenja u sludajevimakadapostoje.
(5) Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju predsjednik i dlanovi ntielog povjerenstva

V. Pokretanje postupka

ilanak 8.

(1) Etidko povjerenstvo moZe pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu ili na temelju prijedloga osoba
koje smatraju da su prekrsene odredbe Etidkog kodeksa.
(2)Pisaniprijedlogmorasadrl,avatiodredeni zahtjev,bitidinjenidnoobrazloLen,potkrijepljendokazima
na kojima se zahtjev temelji te sadriavati i druge podatke koji su znatajniza donoienje misljenja (ime
i prezime podnositelja prijedloga, opis krsenja Etidkog kodeksa, vrijeme, mJesto, eventualne svjedoke i
slidno).
(3) Prijedlog mora biti potpisan.
(4) Anonimni prijedlozi u pravilu se neie razmatrati.

tlanak 9.

(1) Etidko povjerenstvo zatraLit ie od podnositelja prijedloga dopunu prijedloga ako utvrdi da je
prijedlog nejasan ili nedostaju podatci potrebi za vodenje postupka.
(2) Ako podnositelj prijedloga u danom roku ne izvrSi dopunu prijedloga, prijedlog ie se odbaciti.

ilanak 10.

protiv koj ivanja krsenja
j e prekr5i
pokrenut Senja Etidkog

e dlanstvo



(3) zamJenl povjerenstva.
(4)
orr+ prekr5io lanstvo mu se

clan .Etl a.

ilanak 11.

ilanstvo u Etidkom povjerenstvu prestaje;
- zawSetkom mandata
- zaw5etkom studija za dlanapredstavnika studenata- navlastiti zahtjev
- pokretanjem postupka utvrdivanja krsenja Etidkog kodeksa.

VI. Sazivanje sjednice Etidkog povjerensfva

dlanak 12.

(1) Etidko povjerenstvo u roku od 15 dana, po zaprimanju pisanog prijedloga
zapod,eti postupak utwdi odeksa.

l? j::lltf utvrdivanja a nede se odgadati u sludaju da neke stranke u postupku
ne suraoulu.

ilanak 13.

Na sjednicu Etidkog, se poziva osoba koja je podnijela prijedlog o krsenju
odredaba Etidkog kod je pii.ledtog podnesen, svjedoci i druge osobe koje mogu
dati relevantne iskaze

ilanak 14.

Predsjednik Etidkog povjerenstva vodi sjednicu, daje rijed dlanovima Etidkog povjerensfva i strankama
u postupku i osigurava red.

VII. Naiin dono5enja miSljenja

ilanak 15.

(1) Etidko povjerenstvo moZe punovaZno donositi mi5ljenje ukoliko je na sjednici nazodnanatpolovidna
veiina svih dlanova Etidkog povjerenstva.
(2) Glasovanje na sjednici je javno.
(3) Javno glasovanje Prwodi.se dizanjem ruke ili poimenidnim izjalnjavanjem,ZAu ili ',PROTIV,,prijedloga odnosno "SUZDRZAN", te se nakon glasovanja moLe zatraLiti da se u zapisnik unese
izdvojeno mi5ljenje.
(4) Etidko povjerenstvo donosi mi5ljenje natpolovidnom veiinom glasova nazodnihdlanova,

VIII. Mi5ljenje Etiikog povjerenstva

ilanak 16.

(1) Nakon Sto provede._postupak utvrdivanja kr5enja Etidkog kodeksa, Etidko povjerenstvo izdaje
mi5ljenje u pisanom obliku.



(2) Misljenje mota sadraavati obrazloLenle s kratkim opisom aktivnosti koje su provedene tijekompo.stu-pka, ptikaz prikupljenih dokaza i rezultat glasovanja o prihvatljivosti iii neprihvatljivostiprijedloga.
(3 ) Mi5lj enj e potpisuj e predsj ednik Etidko g povj erens rva.

ilanak 17.

(1) Misljenje predsjednik Etidkog povjerenstva dostavlja prodelniku odjela i strankama u postupku,
(2) Mi5ljenje Etidkog povjerenstva je konadno.

IX. Prijelazne i zavr5ne odredbe

dlanak. 18.

Pojmovi koristeni u ovom Poslovniku o radu Etidkog povjerenstva koji imaju rodni znataj,bez obzira
na to koriste li se u mu5kom ili Zenskom rodu, obuhvaiaju na jednak nadin mu5ki i Zenski rod.

ilanak 19.

(1) Poslovnik o radu Etidkogpovjerenstva donosi Strudno vije6e,
(2) rzmjene i dopune ovog Poslorrnika donose se na istovjetan nadin na kojije poslovnik donesen.

ilanak 20.

(1) ovaj Poslovnik o radu Etidkog povjerenstva stupa na snagu osmog dana od dana objave na
oglasnoj plodi Odjela.
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Prodelnik Odiela

sc. Simun

glaj 
fos]gyik objavljen je na oglasnoj plodi O_djela dana 19.06.2017.,

27.06.2017. godinq
pio na snagu dana
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