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Temeljem �lanka 10. Dodatka Eti�kom kodeksu Sveu�ilišta u Rijeci i �lanka 45. 
Statuta Tehni�kog fakulteta, Fakultetsko vije�e Tehni�kog fakulteta Sveu�ilišta u Rijeci, 
na 23. sjednici održanoj 31. 03.  2006. god. donijelo je  
 
 

POSLOVNIK 
 ETI�KOG POVJERENSTVA 

 
Uvodne odredbe 
 

�lanak 1. 
 Eti�ko povjerenstvo Tehni�kog fakulteta Sveu�ilišta u Rijeci (dalje: Povjerenstvo)  
tijelo je koje skrbi za provedbu Eti�kog kodeksa Sveu�ilišta u Rijeci (dalje: Eti�ki 
kodeks) na Tehni�kom fakultetu. 
 Povjerenstvo: 

• prati i poti�e provedbu Eti�kog kodeksa, 
• provodi postupke utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa, 
• priprema godišnja izvješ�a o svojem radu, provedenim postupcima utvr�ivanja 

povrede Eti�kog kodeksa i izre�enim sankcijama te ih dostavlja dekanu i Vije�u 
�asti Sveu�ilišta u Rijeci. 

Ovim se Poslovnikom Eti�kog povjerenstva (dalje: Poslovnik) propisuje na�in rada 
Eti�kog povjerenstva. 
 Svaki zaposlenik i student Fakulteta dužan je sura�ivati s Eti�kim povjerenstvom. 

 Nazivi funkcija u ovome Poslovniku pisani su u muškome rodu no kad se odnose 
na odre�enu osobu prilago�uju se njenom/njezinom spolu. 
 
Sastav Povjerenstva, imenovanje �lanova i mandat 
 

�lanak 2. 
 Povjerenstvo ima 3 �lana, od kojih jedan mora biti iz redova studenata, a druga 
dva �lana iz redova nastavnika. �lanove Eti�kog povjerenstva imenuje Fakultetsko 
vije�e. 
 �lanom povjerenstva ne može biti osoba za koju je utvr�eno da je povrijedila 
Eti�ki kodeks. Ukoliko se pokrene postupak utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa 
po�injene od strane nekog od �lanova Povjerenstva prekida mu se mandat te se do 
okon�anja postupka imenuje drugu osobu kao �lana Povjerenstva. Utvrdi li se u postupku 
da �lan nije povrijedio Eti�ki kodeks njegovo se �lanstvo u Povjerenstvu automatski 
nastavlja. Utvrdi li se da je �lan Povjerenstva povrijedio Eti�ki kodeks, njegovo �lanstvo 
prestaje, a osobi koja ga je zamijenila nastavlja se �lanstvo. 
 Mandat �lanova Povjerenstva traje do isteka 3. akademske godine od imenovanja. 
 �lanstvo u Povjerenstvu prestaje prije isteka mandata u sljede�im slu�ajevima: 

- prestankom studentskog statusa - �lana studenta, 
- ostavkom, 
- razrješenjem, 
- utvr�enjem da je �lan povrijedio Eti�ki kodeks. 
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Rad Povjerenstva 
 

�lanak 3. 
 Povjerenstvo radi na sjednicama. 
 Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva po potrebi, a najmanje jednom u 
semestru. 
 Sjednice su zatvorene za javnost. 
 O sadržaju sjednica Povjerenstva vodi se zapisnik.  

Eti�ko povjerenstvo može pravovaljano odlu�ivati kada su sjednici nazo�ni svi 
�lanovi Povjerenstva. 

Odluke se donose ve�inom glasova.  
�lanovi Povjerenstva glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv". �lan 

Eti�kog povjerenstva ne može biti suzdržan ali može nakon glasovanja tražiti da se u 
zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. 
 
Pokretanje postupka 
 

�lanak 4. 
 Svatko se može obratiti Eti�kom povjerenstvu i prijaviti povredu Eti�kog 
kodeksa. 
 Povjerenstvo može i samoinicijativno pokrenuti postupak ako smatra da je 
po�injena povreda Eti�kog kodeksa i ako se tome ošte�ena strana izrijekom ne protivi.. 

Po prijavi osobe koja nije neposredno ošte�ena postupit �e se ako se ošte�ena 
strana tome izrijekom ne protivi. 

Prijava se podnosi pisano ili usmeno na zapisnik Povjerenstvu.. Prijava mora biti 
autorizirana i obrazložena. 

Povjerenstvo �e zapo�eti postupak utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa odmah 
po zaprimanju prijave. Postupak utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeks ne�e se odga�ati u 
slu�aju da neke stranke u postupku ne sura�uju. 

Eti�ko povjerenstvo osigurat �e strankama stru�nu pomo�, kada ocijeni da je to 
potrebno. 
 
Postupak utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa 
 

�lanak 5. 
 Povjerenstvo pri utvr�ivanju povrede Eti�kog kodeksa djeluje neovisno i 
samostalno te po svojem najboljem znanju i savjesti.  
 Dekan je dužan osigurati Povjerenstvu uvjete za rad i svu potrebnu pomo�. 
 Povjerenstvo može zatražiti stru�nu pomo� odgovaraju�ih znanstvenih i stru�nih 
osoba ili institucija. 
 Povjerenstvo �e u postupku poštivati na�elo tajnosti i štititi dostojanstvo svih 
osoba u postupku. 
 �lanovi Povjerenstva ne smiju, do okon�anja postupka, iznositi u javnost 
informacije o slu�aju osim informacije da je pokrenut postupak utvr�ivanja povrede 
Eti�kog kodeksa. 
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�lanak 6. 

 Po zaprimanju prijave Povjerenstvo �e obavijestiti podnositelja prijave i osobu 
protiv koje je prijava podnijeta o pokretanju postupka.  

Eti�ko povjerenstvo može, ako je to nužno za utvr�ivanje utemeljenosti odnosno 
provjere, procjene osnovanosti prijave, odrediti provo�enje prethodnog postupka. 

U prethodnom postupku izvode se dokazi koji su potrebni za utvr�ivanje povrede 
odredaba Eti�kog kodeksa, što uklju�uje razgovor s osobom protiv koje je pokrenut 
postupak, ili s drugim osobama koje mogu pružiti relevantne informacije ili mišljenje 
stru�nih osoba i institucija kad je to potrebno. 

Nakon provedbe prethodnog postupka Povjerenstvo ocjenjuje da li �e obustaviti 
postupak ili zakazati raspravu radi utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa, a o tome 
donosi zaklju�ak. 
 Povjerenstvo detaljno razmatra sve okolnosti slu�aja i prikuplja sve potrebne 
podatke bitne za donošenje zaklju�ka o povredi Eti�kog kodeksa. 
 U tom smislu, obavlja razgovor sa strankama i svjedocima, vrši uvid u isprave, 
provodi dokaze koje predlože stranke ili za koje samo na�e da su bitni te razmatra 
mišljenja stru�nih osoba i institucija kada je to potrebno. 
 Povjerenstvo �e sprije�iti bilo koju zlouporabu postupovnih prava. 
 Predsjednik Povjerenstva vodi sjednicu, osigurava red i skrbi za u�inkovitost rada 
na sjednici. 

Predsjednik daje rije� �lanovima Povjerenstva i strankama u postupku i skrbi da 
govornik ne bude ometan ili sprje�avan u govoru. 
 Izjave stranaka i svjedoka unose se u zapisnik.  

Zapisnik o radu na  sjednici Povjerenstvo sadrži: dan, mjesto i vrijeme održavanja 
sjednice, imena nazo�nih �lanova Eti�kog povjerenstva, imena stranaka u postupku i 
ostalih pozvanih i nazo�nih na sjednici, iskaze svih osoba koje su sudjelovale u postupku, 
te prijedlog zaklju�ka. 

U zapisnik se unose rezultati glasovanja. 
Zapisnik vodi tajnik Eti�kog povjerenstva kojeg iz reda zaposlenika, na zamolbu 

predsjednika Povjerenstva, imenuje dekan.  
 
Prijedlog zaklju�ka o povredi Eti�kog kodeksa i izvješ�e o postupku 
 

�lanak 7. 
 Povjerenstvo �e provesti postupak utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeks u 
razumnom roku. 
 Po okon�anju postupka, Povjerenstvo donosi prijedlog zaklju�ka kojim se 
utvr�uje da je u�injena povreda Eti�kog kodeksa ili se odbacuje prijava kao neosnovana i 
sastavlja izvješ�e o provedenom postupku. 
 Povjerenstvo donosi prijedlog zaklju�ka ve�inom glasova svih svojih �lanova. 
 Prijedlog zaklju�ka potpisuje predjednik Eti�kog povjerenstva. 
 Izvješ�e o provednom postupku mora sadržavati zapisnik razgovora sa strankama 
i svjedocima, sve dokaze koji su izvedeni u postupku, te mišljenje stru�nih osoba i 
institucija, kada je to potrebno.  
 Povjerenstvo dostavlja prijedlog zaklju�ka strankama u postupku. 
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Pravo žalbe na prijedlog zaklju�ka 
 

�lanak 8. 
 Stranke u postupku imaju pravo žalbe na prijedlog zaklju�ka u roku od 8 dana od 
primitka. 
 Žalba mora biti obrazložena i u njoj moraju biti navedeni žalbeni razlozi i dokazi 
koje se predlaže izvesti. Ne mogu se predlagati dokazi koji su ve� u postupku izvedeni. 
 
Postupak po žalbi na prijedlog zaklju�ka 
 

�lanak 9. 
 Povjerenstvo �e razmotriti žalbu, eventualno provesti predložene dokaze i ukoliko 
je žalba utemeljena izmijenit �e prijedlog svojega zaklju�ka.  

U protivnom, ako žalba nije utemeljena ostat �e pri svom prijašnjem prijedlogu 
zaklju�ka. 

Povjerenstvo �e obavijestiti stranke u postupku o svojem stavu o žalbi. 
 Potom Povjerenstvo donosi Završno izvješ�e o provedenom postupku i dostavlja 
ga dekanu zajedno s završnim prijedlogom zaklju�ka. 
 
Zaklju�ak o utvr�enoj povredi Eti�kog kodeksa 
  

�lanak 10. 
 Nakon što primi Završno izvješ�e Povjerenstva i prijedlog zaklju�ka, dekan 
donosi Zaklju�ak kojim utvr�uje povredu Eti�kog kodeksa ili utvr�uje da povrede u 
konkretnom slu�aju nije bilo. Dekan može u Zaklju�ku o utvr�enoj povredi Eti�kog 
kodeksa dati  preporukom, prijedlog, primjedbu ili upozorenjem o daljnjem ne kršenju 
odredaba Eti�kog kodeksa. 
 Dekan o svom  zaklju�ku obavješ�uje stranke u postupku, Eti�ko povjerenstvo te 
o njemu izvješ�uje Fakultetsko vije�e i rektora Sveu�ilišta u Rijeci. 
 Ukoliko u povredi Eti�kog kodeksa ima elemenata stegovne odgovornosti, dekan 
�e pokrenuti stegovni postupak odnosno ako ima elemenata neke druge vrste 
odgovornosti postupit �e adekvatno tome. 
 
Žalba na dekanovu zaklju�ak i postupak po žalbi 
 

�lanak 11. 
 Na dekanov zaklju�ak mogu�e je uložiti žalbu Vije�u �asti Sveu�ilišta u Rijeci. 
 Vije�e �asti i rektor razmotrit �e žalbu i donijeti kona�nu odluku o utvr�enoj 
povredi Eti�kog kodeksa te o provedbi te odluke. 
 Ako dekan ili rektor predlože Eti�kom povjerenstvu da ponovo provede postupak 
ili dio postupka utvr�ivanja povrede Eti�kog kodeksa, Povjerenstvo �e provesti dodatna 
istraživanja sukladno zahtjevima i uputama dekana i rektora. 
 
 
 



 6 

Završne odredbe 
 

�lanak 12. 
 Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj plo�i Fakulteta, a primjenjuje 
se na povrede u�injene po njegovom stupanju na snagu. 
 
 
 
        Dekan: 
 
 
      Prof. dr. sc. Ton�i Mikac, dipl. ing. 
 
 
Klasa: 003-05/06-01/01 
Ur. br. 2170-57-01-06-1 
 
 
 
 Poslovnik je objavljen na oglasnoj plo�i Fakulteta dana 05. travnja 2006. god. te 
je tada stupio na snagu. 
 
                Glavni tajnik: 
 
 
                     Tomo Vergi�, dipl. iur. 
 

 
 

 
  


