
Temeljem članka 131. Statuta Sveučilišta u Rijeci, sukladno odredbama Etičkoga kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci, Dodatku etičkog kodeksa, Kodeksu ponašanja studenata  (u daljnjem tekstu: 
Etički kodeks) te Pravilnika Odjela za biotehnologiju (u daljem tekstu: Odjel), Odjelsko vijeće, na 
48. sjednici održanoj dana 22.srpnja 2013. godine, donijelo je sljedeći  

 

 

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovaj Poslovnik utemeljen je na odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci i usvojenim i 
prihvaćenim etičkim konvencijama te načelima i vrijednostima akademske čestitosti i 
humanosti. Poslovnikom se uređuju dopunska načela i pravila kojima se u svom profesionalnom 
i javnom djelovanju trebaju pridržavati nastavnici, znanstvenici i drugi zaposlenici Odjela, tijela 
koja prate ostvarenje Etičkog kodeksa, te postupak pred tijelima koja donose mišljenja o 
načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i 
odredbama Etičkog kodeksa i ovog Poslovnika. 

 

II. Dopunska načela i pravila u nastavnom, znanstvenom i stručnom radu 

Članak 2. 

(1) Načela i pravila iz glave II. i III. Etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način na 
nastavnike, znanstvenike, druge zaposlenike i studente Odjela. 

(2) Nastavnici i suradnici dužni su pridržavati se, uz načela i pravila iz stavka 1. ovog članka, 
načela, pravila i dobre akademske prakse pri izvođenju biomedicinskih istraživanja, obavljanju 
nastavnog i stručnog rada te pisanju, recenziranju i objavljivanju znanstvenih i stručnih 
publikacija kao i načela i pravila o prepoznavanju i upravljanju mogućim sukobima interesa i 
sukobima obveza usvojenih od Odjelskog vijeća.  

Članak 3. 

(1) Etičko povjerenstvo pri formuliranju mišljenja o postavljenim etičkim pitanjima koja se 
pojavljuju u biomedicinskim istraživanjima na ljudima, usvaja načela i primjenjuje deklaracije 
Svjetskog liječničkog udruženja, Helsinšku deklaraciju - Preporuke za liječnike koji obavljaju 
biomedicinska istraživanja na ljudima, te Helsinšku deklaraciju Svjetskog liječničkog udruženja- 
načela etičkog djelovanja za biomedicinska istraživanja na ljudima. 



(2) Etičko povjerenstvo uzima u obzir načela i preporuke Međunarodnog kodeksa liječničke 
etike Svjetskog liječničkog udruženja te odgovarajućih načela i pravila koja usvoji Odjelsko 
vijeće. 

Članak 4. 

(1) Etičko povjerenstvo pri formuliranju mišljenja o postavljenim etičkim pitanjima koja se 
pojavljuju u biomedicinskim istraživanjima na pokusnim životinjama, usvaja načela i primjenjuje 
preporuke Vijeća međunarodne organizacije za medicinske znanosti, Međunarodna načela za 
biomedicinska istraživanja na životinjama. 

(2) Etičko povjerenstvo uzima u obzir preporuke i načela iz rezolucija Svjetskog liječničkog 
udruženja o uporabi životinja u biomedicinskim istraživanjima. Odluka Povjerenstva će se 
donositi prema važećem Zakonu o zaštiti životinja Republike Hrvatske (2006.)  

 

III. Tijela koja prate ostvarenje Etičkog kodeksa 

Članak 5. 

(1) Etičko povjerenstvo Odjela osniva se radi savjetovanja Odjela u pitanjima ostvarenja Etičkog 
kodeksa i ovog Poslovnika, razvoja i primjene etičkih standarda te donošenja mišljenja o 
načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i 
odredbama Etičkog kodeksa i ovog Poslovnika. 

(2) Etičko povjerenstvo je samostalno i neovisno tijelo koje u svojemu radu surađuje s tijelima 
državne uprave, drugim etičkim povjerenstvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Članak 6. 

(1) Etičko povjerenstvo se sastoji od 5 članova. Tri člana čine zaposlenici Odjela, a dodatna 2 
člana čine izabrani predstavnici iz redova vanjskih suradnika i studenata. 

(2) Tri člana Etičkog povjerenstva iz redova zaposlenika Odjela potvrđuje Odjelsko vijeće na 
prijedlog pročelnika Odjela. 

(3) Jednog člana Etičkog povjerenstva iz redova studenata predlaže Vijeće studenata Odjela, a 
potvrđuje Odjelsko vijeće. 

(4) Jednog člana Etičkog povjerenstva iz redova vanjskih suradnika potvrđuje Odjelsko vijeće na 
prijedlog pročelnika Odjela. 

(5) U slučaju spriječenosti jednog člana povjerenstva ili u slučaju sukoba interesa u postupku 
donošenja mišljenja, odluku donose preostali članovi povjerenstva. 

(6) Predsjednika i podpredsjednika povjerenstva predlažu članovi Etičkog povjerenstva, a 
potvrđuje Odjelsko vijeće. 

Članak 7. 

Članove Etičkog povjerenstva imenuje pročelnik Odjela uz suglasnost Odjelskog vijeća, na rok 
od četiri godine. 

 



IV. Postupak pred Etičkim povjerenstvom 

Članak 8. 

Na postupak pred Etičkim povjerenstvom za donošenje mišljenja o načelnim pitanjima kao i o 
usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa i 
ovog Poslovnika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe iz Dodatka Etičkom kodeksu 
Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

 

 

 

 

       Pročelnik Odjela za biotehnologiju  

       Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić  
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