
Temeljem čl. 46. Statuta, Senat Sveučilišta Sjever na II. sjednici u akademskoj godini 
2018./2019. održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE  

ETIČKOG KODEKSA ZNANSTVENE DJELATNOSTI 

SVEUČILIŠTA SJEVER 

Članak 1. 

Odredbe glave IV i V i članaka 17. do 25. Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti mijenjaju se 
i dopunjuju, tako da iste sada glase: 

IV Etičko povjerenstvo i provedba Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti 

Članak 17. 

Savjetodavno tijelo za tumačenje i provedbu Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti je Etičko 
povjerenstvo. 

Etičko povjerenstvo Sveučilišta Sjever brine se o provedbi i poštivanju pravila Etičkog kodeksa 
znanstvene djelatnosti, te provodi 

1.  postupak za davanje mišljenja o kršenju načela i obveza koje proizlaze iz Etičkog kodeksa 
znanstvene djelatnosti, 

2. postupak za davanje prethodnog mišljenja o usklađenosti istraživanja/znanstvenog rada 
podnositelja zamolbe sa odredbama Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti. 

Sastav Etičkog povjerenstva definiran je odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta Sjever. Uloga 
Etičkog povjerenstva je savjetodavna i odnosi se na preporuke odnosno mišljenje ili prethodno 
mišljenje. 

V Postupak utvrđivanja kršenja načela i obveza koje proizlaze iz Etičkog kodeksa znanstvene 
djelatnosti 

Članak 18. 
Postupak za davanje mišljenja o kršenju načela i obveza koje proizlaze iz Etičkog kodeksa znanstvene 
djelatnosti pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili 
ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti. 
Zahtjev za davanjem mišljenja o kršenju načela i obveza koje proizlaze iz Etičkog kodeksa znanstvene 
djelatnosti može podnijeti rektor po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog drugih tijela Sveučilišta. 
Zahtjev se podnosi predsjedniku Etičkog povjerenstva.  

 

Članak 19. 
Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen, i mora točno i precizno opisati: 

1. načelno pitanje o kojem je riječ, i/ili 



2. konkretne okolnosti slučaja i djelovanje odnosno ponašanje za sukladnost kojih se s načelima 
i pravilima Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti traži mišljenje. 

Uz zahtjev se mogu podnijeti relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkog 
kodeksa znanstvene djelatnosti u vezi s kojima se osobito traži mišljenje. 

Članak 20. 
Na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka Etičko povjerenstvo donosi svoje mišljenje i 
dostavlja ga rektoru. 

Mišljenje Povjerenstva sadrži sljedeće podatke: 

1. opis zahtjeva o kojem se raspravljalo; 
2. navode o načelima i pravilima Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti koje se u povodu 

zahtjeva razmatralo; 
3. stajalište Povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim kodeksom 

znanstvene djelatnosti ili ne. 

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da određeno ponašanje nije u skladu s načelima i pravilima Etičkog 
kodeksa znanstvene djelatnosti, ono može sadržavati i: 

1. ocjenu Povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela uzrokovane 
takvim ponašanjem; 

2. stajalište Povjerenstva o načinima na koje se moglo izbjeći nesukladnost ponašanja s 
Etičkim kodeksom znanstvene djelatnosti i/ili o mjerama koje bi mogle pridonijeti tome 
da do takvih povreda kodeksa u budućnosti ne dolazi. 

VI Postupak davanja prethodnog mišljenja o usklađenosti istraživanja/znanstvenog rada 
podnositelja zamolbe sa odredbama Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti 

Članak 21. 

Postupak za davanje prethodnog mišljenja Etičkog povjerenstva o usklađenosti 
istraživanja/znanstvenog rada podnositelja zamolbe sa odredbama Etičkog kodeksa znanstvene 
djelatnosti pokreće se zamolbom za davanje prethodnog mišljenja- 
 
Zamolbu za davanjem prethodnog mišljenja o usklađenosti istraživanja/znanstvenog rada pojedinog 
znanstvenika može podnijeti zaposlenik Sveučilišta, vanjski suradnik ili druga osoba uz dokaz 
opravdanog interesa, o ocjeni opravdanosti kojeg odlučuje Etičko povjerenstvo, prije odlučivanja o 
samoj zamolbi. 

Opravdanim interesom smatraju se sva istraživanja i druge aktivnosti koje se provode u svrhu 
završnih radova, znanstvenih projekata, suradnje između institucija i drugi opravdani razlozi koje 
takvima ocijeni Etičko povjerenstvo. 

Ukoliko zamolbu za davanjem prethodnog mišljenja podnosi vanjski suradnik ili druga osoba uz 
dokaz opravdanog interesa, isti je obvezan prije podnošenja zamolbe Etičkom povjerenstvu ishoditi 
pismenu suglasnost rektora ili ovlaštenog prorektora Sveučilišta Sjever za podnošenje predmetne 
zamolbe.  



Uz zamolbu podnesenu Etičkom povjerenstvu Sveučilišta Sjever vanjski suradnik ili druga osoba 
obvezna je priložiti pisanu suglasnost rektora ili ovlaštenog prorektora Sveučilišta Sjever za 
podnošenje zamolbe. 

Zamolba za davanjem prethodnog mišljenja mora sadržavati  

1. ime i prezime podnositelja zamolbe, naznaku da li se radi o zaposleniku, vanjskom suradniku 
Sveučilišta Sjever ili drugoj osobi; 

2. jasno i precizno opisano istraživanje/znanstveni rad za koje se traži prethodno mišljenje, te 
navod o uključenim subjektima; 

3. navod o tome na koji način i u sklopu kojeg studijskog odjela Sveučilišta Sjever će se 
istraživanje provoditi odnosno znanstveni rad izraditi; 

4. jasno definiranu svrhu istraživanja/znanstvenog rada; 
5. uz zamolbu podnijeti sve relevantne isprave i materijale za istraživanje/znanstveni rad. 

Prethodno mišljenje povjerenstva sadrži: 

1. naznaku podnositelja zamolbe  
2. kratki opis zamolbe o kojoj se raspravljalo, sa navodom o podnesenim ispravama i 

materijalima; 
3. ocjenu opravdanog interesa kada zamolbu podnosi druga osoba uz dokaz opravdanog 

interesa; 
4. navode o načelima i pravilima Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti koje se u povodu 

zahtjeva razmatralo; 
5. stajalište Povjerenstva o usklađenosti/neusklađenosti istraživanja/znanstvenog rada sa 

načelima i pravilima Etičkim kodeksom znanstvene djelatnosti, uz navođenje relevantnih 
načela i pravila Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti, temeljem kojih je prethodno 
mišljenje dano. 

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da istraživanje/znanstveni rad nije u skladu s načelima i pravilima 
Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti, prethodno mišljenje može, ali ne mora ovisno o stavu Etičkog 
povjerenstva sadržavati i: 

1. ocjenu Povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela Etičkog 
kodeksa znanstvene djelatnosti uzrokovane izloženim istraživanjem/znanstvenim 
radom; 

2. stajalište/preporuku Povjerenstva o načinima na koje bi se moglo izbjeći nesukladnost 
istraživanja/znanstvenog rada s Etičkim kodeksom znanstvene djelatnosti. 

Prethodno mišljenje dostavlja se podnositelju zamolbe, te rektoru odnosno ovlaštenom prorektoru 
koji je odobrio podnošenje zamolbe. 

VII Postupovne odredbe  

Članak 22. 
U povodu zahtjeva odnosno zamolbe za davanje prethodnog mišljenja, predsjednik Etičkog 
povjerenstva saziva sastanak povjerenstva u roku 30 dana od primitka zahtjeva odnosno zamolbe.  



Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva odnosno zamolbe zatražiti dodatna razjašnjenja i 
obavijesti.  

Ako se u zahtjevu iz članka 18. ovog Etičkog kodeksa traži mišljenje o konkretnom slučaju, 
Povjerenstvo može zatražiti očitovanje i razjašnjenja od zainteresiranih osoba. 

Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog člana sveučilišne zajednice, 
tom se članu mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente.  

Članak 23. 

Na sjednici povjerenstva članovi Povjerenstva raspravljaju o pitanjima koja su predmet postupka, 
zauzimaju stajalište o sadržaju mišljenja odnosno prethodnog mišljenja koje će dati te određuju člana 
povjerenstva koji će na temelju rasprave sastaviti pisani nacrt mišljenja odnosno prethodnog 
mišljenja. 

Etičko povjerenstvo svoje mišljenje odnosno prethodno mišljenje daje isključivo na temelju navoda, 
podataka i priloga dostavljenih uz zahtjev odnosno zamolbu za davanje prethodnog mišljenja, te 
eventualnih dodatnih razjašnjenja i očitovanja podnositelja zahtjeva odnosno zamolbe, te drugih 
osoba.  

Kod odlučivanja o zahtjevu iz članka 18. ovog Kodeksa Povjerenstvo nema ovlasti utvrđivati 
činjenice po vlastitoj inicijativi. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz 
očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je podnesen 
u postupku, Povjerenstvo će tu okolnost navesti u svome mišljenju te se ograničiti na davanje 
stajališta o načelnom pitanju. 

Ako je u zahtjevu iz članka 18. ovog Kodeksa zatraženo mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja 
s izričito navedenim odredbama Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti, Etičko povjerenstvo dužno 
je svoje mišljenje dati o sukladnosti s tim odredbama, no ovlašteno je mišljenje proširiti i na 
sukladnost ponašanja s drugim načelima i pravilima Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti. 

VIII Mišljenje i prethodno mišljenje  

Članak 24. 

Mišljenje odnosno prethodno mišljenje Etičko povjerenstvo donosi na temelju stajališta većine 
članova povjerenstva. 

Mišljenje odnosno prethodno mišljenje donosi se u pisanom obliku, u roku 60 dana od dana primitka 
zahtjeva odnosno zamolbe za davanje prethodnog mišljenja.  

IX Ostale odredbe 

Članak 25. 

Rokovi za postupanje Etičkog povjerenstva ne teku za vrijeme godišnjih odmora i drugih razdoblja 
u kojima na Sveučilištu Sjever nema aktivnosti. 

X Završne odredbe 

Članak 26. 



Izmjene i dopune ovog Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti donose se na istovjetan način na koji 
je donesen Etički kodeks. 

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči. 

Članak 2. 

Temeljem ovih Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti Sveučilišta Sjever, 
izraditi će se pročišćeni tekst Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti Sveučilišta Sjever. 

Članak 3. 

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti Sveučilišta Sjever stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. 

 

Prof. dr. sc. Marin Milković, v.r. 
Rektor 

KLASA: 602-04/18-02/09 

UR.BROJ: 2137-0336-09-18-45 

 

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa znanstvene djelatnosti Sveučilišta Sjever objavljene su na 
oglasnoj ploči Sveučilišta dana 21. prosinca 2018. godine te stupa na snagu 29. prosinca 2018. 
godine. 

 

Ivana Bagarić Peroš, dipl.iur., v.r. 

Tajnica 

 


