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Na temelju članka 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine  
br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09 i 63/11), Etičkog kodeksa istraživanja s 
djecom (Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske, 2003.) i članka 4. Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Zadru od 25. svibnja 2010. godine, Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti 
na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi  
 
 

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA ZA ZNANSTVENA 
ISTRAŽIVANJA 

 
Članak 1. 

Ovim poslovnikom uređuju se način rada i načela djelovanja, te izbor i razrješenje  članova 
odjelnog Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
Povjerentsvo prati primjenu etičkih načela u znanstvenoj djelatnosti Odjela, daje mišljenje o 
pridržavanju etičkih načela u istraživanjima koja vode ili su u njih uključeni djelatnici Odjela, te 
daje mišljenje o etičkom pristupu u istraživanjima koja se tek trebaju provoditi, a na temelju 
projektnog prijedloga.  
Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Stručnom vijeću Odjela.  
 

Članak 3. 
Povjerenstvo ima 3 člana koji se biraju iz redova znanstveno-nastavnog osoblja Odjela.  
Mandat članova traje 4 godine i isti mogu biti ponovno birani.  
 

Članak 4. 
Članove Povjerenstva biraju i razrješuju članovi Stručnog vijeća Odjela na svojoj sjednici.  
Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka mandata na vlastiti zahtjev uz obrazloženje 
ili ako  krši odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Etički kodeks 
istraživaja s djecom, Etički kodeks Sveučilišta u Zadru ili odredbe ovog poslovnika.   
Članovi se biraju i razriješuju na prijedlog članova Stručnog vijeća Odjela javnim glasovanjem. 
 

Članak 5. 
Sjednice Povjerenstva sazivaju se prema potrebi, a na prijedlog pročelnika Odjela, Stručnog 
vijeća  Odjela ili predsjednika Povjerenstva. Povjerenstvo je dužno sastati se u roku od 10 dana 
od ukazane potrebe. 
Sjednice se mogu održavati i elektroničkim putem.   
 

Članak 6. 
Članovi Povjerenstva na sjednici javnim glasovanjem biraju predsjednika. Predsjednik je izabran 
ako dobije dva od tri moguća glasa. Ukoliko  svi članovi dobiju jednak broj glasova, glasovanje 
se ponavlja. U slučaju istog ishoda Stručno vijeće na svojoj sljedećoj sjednici razriješuje članove 



Povjerenstva i bira novo povjerenstvo u koje mogu biti ponovno izabrana dva od tri prehodna 
člana.  

 
 

Članak 7. 
Predsjednik Povjerenstva saziva i vodi sjednice te u pismenom obliku dostavlja izvješće 
Stručnom vijeću Odjela.  
Glasovanje na sjednicama je javno, a odluke se donose većinom glasova svih članova 
Povjerenstva.  
 

Članak 8. 
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik. Zapisnik na sjednicama vodi jedan od članova 
Povjerenstva.  
Zapisnik se prilaže dokumentaciji Stručnog vijeća Odjela, a potpisuju ga zapisničar i predsjednik 
Povjerenstva.  
 

Članak 9. 
U ocjeni znanstvenog istraživanja Povjerenstvo se vodi idejom slobode istraživanja, te pravom 
propitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura u duhu odgovornoga i poštenog 
traganja za istinom. 
U ocjeni etičnosti u znanstvenim istraživanjima Povjerenstvo se vodi sljedećim načelima: 

- nije dopušteno istraživanje koje može rezultirati nerazboritim rizikom i fizičkim ili 
psihičkim povredama ljudi; 

- u znanstevnim istraživanjima je potrebno primjenjivati načelo svjesnog i informiranog  
pristanka ispitanika, te štititi njihova prava i dostojanstvo; 

- u istraživanjima koja se provode s djecom potreban je svjestan i informiran pristanak 
roditelja ili staratelja, a ako se provode u ustanovi, tada i pristanak nadležnog tijela 
ustanove; 

- tijekom istraživanja i u prikazu rezultata istraživanja potrebno je osigurati privatnost 
ispitanika;  

- u provođenju istraživanja treba izbjeći svaku moguću štetu koju bi istraživanje moglo 
prouzročiti na predmetima istraživanja; 

- u planiranju, provedbi i izvještavanju o istraživanjima potrebno je na najmanju moguću 
mjeru svesti mogućnost pogrešnog tumačenja rezultata; nije dopustivo izmišljanje, 
namjerno podešavanje i tendenciozno tumačenje rezultata znanstvenoga istraživanja; 

-  u znanstvenom istraživanju nije dopušteno prisvajanje tuđih radova ili preuzimanje bilo 
kojih podataka bez navođenja izvora.   

 
Članak 10. 

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Odjela i na 
intranetu.  
 
 

Pročelnica Odjela 
Prof. dr. sc. Tatjana Aparac - Jelušić 
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