Na temelju članka 154. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta, dekan
Fakulteta utvrdio je dana 06.04.2009. godine pročišćeni tekst Pravilnika o Etičkom
povjerenstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pročišćeni tekst Pravilnika o Etičkom povjerenstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu obuhvaća Pravilnik o Etičkom povjerenstvu Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu donesen na sjednici Fakultetskog vijeća 01.07.2008. godine i
Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Etičkom povjerenstvu Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je donijelo Fakultetsko vijeće na sjednici dana
31.03.2009. godine.
PRAVILNIK O ETIČKOM POVJERENSTVU
MEDICINSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se dopunska načela i pravila kojima se u svom
profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati nastavnici, znanstvenici i drugi
zaposlenici Fakulteta, 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 Pravilnika.
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 Fakulteta.
(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
Fakultetskog vijeća.
(3) Nastavnici Fakulteta, koji su istodobno i liječnici, dužni su poštovati Kodeks
medicinske etike i deontologije Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke
komore i prisege date prigodom promocije u zvanje doktora medicine.
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 Fakultetsko 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.
III. Tijela koja prate ostvarenje Etičkog kodeksa
Članak 5.
(1) Etičko povjerenstvo Fakulteta osniva se radi savjetovanja Fakulteta u pitanjima
ostvarenja Etičkog kodeksa i ovog Pravilnika, 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 Pravilnika.
(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 ima pet članova.
(2) Za svakog člana Etičkog povjerenstva imenuje se jedan zamjenik. Zamjenik
zamjenjuje člana za vrijeme njegove spriječenosti ili u slučaju sukoba interesa u
postupku donošenja mišljenja.
(3) Ako se mišljenje traži u svezi pitanja koja se tiču ponašanja studenata ili je pitanje
od neposredne važnosti za studente, Etičko povjerenstvo se proširuje za dva člana
koja se imenuju iz redova studenata.
Članak 7.
(1) Etičkom povjerenstvu u radu pomažu radne skupine i to:
Radna skupina za pitanja povezana s etičkom prihvatljivošću biomedicinskih
istraživanja koja se obavljaju na Ijudima u okviru znanstvene i stručne djelatnosti
Fakulteta,
Radna skupina za rad s pokusnim životinjama za pitanja povezana s etičkom
prihvatljivošću biomedicinskih istraživanja koja se obavljaju na pokusnim životinjama,
u okviru znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta.
(2) Radne skupine sudjeluju u proučavanju problema i pripremi mišljenja Etičkog
povjerenstva o pitanjima povezanima s etičkom prihvatljivošću biomedicinskih
istraživanja koja se obavljaju na ljudima i životinjama u okviru znanstvene i stručne
djelatnosti Fakulteta.
Članak 8.
Članove Etičkog povjerenstva i radnih skupina imenuje dekan uz suglasnost
Fakultetskog vijeća, na rok od četiri godine.

IV. Postupak pred Etičkim povjerenstvom
i radnim skupinama Etičkog povjerenstva
Članak 9.
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 Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju
odredbe iz glave V. Etičkog kodeksa.
IV.I. Postupak za donošenje mišljenja o biomedicinskim istraživanjima
Članak 10.
(1) Postupak za donošenje mišljenja u svezi pitanja povezanih s etičkom
prihvatljivošću biomedicinskih istraživanja koja se obavljaju na Ijudima i životinjama u
okviru znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta pokreće se pisanim zahtjevom koji
se upućuje predsjedniku Radne skupine, predsjedniku i tajniku Etičkog povjerenstva .
(2) Pisani zahtjev podnose pravne i fizičke osobe u svezi sa znanstvenoistraživačkim,
nastavnim i stručnim radom koji se obavlja na Fakultetu.
Članak 11.
Pisani zahtjev mora sadržavati određeni zahtjev, činjenice i dokaze na kojima se
zahtjev temelji, te druge podatke koji su od značenja za odlučivanje, a podnosi se na
odgovarajućim obrascima i sukladno uputama Etičkog povjerenstva.
Članak 12.
Predsjednik Radne skupine će po primitku zahtjeva za ocjenu etičnosti određenog
postupka provjeriti postoje li uvjeti za donošenje mišljenja o zahtjevu.
Članak 13.
(1) Predsjednik Radne skupine zatražit će od podnositelja zahtjeva dopunu zahtjeva
ako se pri ispitivanju zahtjeva utvrdi da je zahtjev nejasan ili nedostaju podaci
potrebni za vođenje postupka.
(2) Ako podnositelj zahtjeva u danom roku ne izvrši dopunu zahtjeva, zahtjev će se
odbaciti.
Članak 14.
Radne skupine iz članka 7. ovog Pravilnika imaju pravo od podnositelja zahtjeva
tražiti sva potrebna razjašnjenja, isprave i dokaze nužne za donošenje prijedloga
mišljenja Etičkog povjerenstva. Radne skupine u nekim slučajevima mogu tražiti
obavijesti o praksi i stavovima Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu i etičkih
povjerenstava drugih sastavnica te druge relevantne obavijesti.
Članak 15.
Predsjednik Radne skupine sastavlja prijedlog mišljenja i dostavlja ga Etičkom
povjerenstvu radi donošenja mišljenja.
Članak 16.
(1) Predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sjednicu Etičkog povjerenstva kojoj
prisustvuju članovi Etičkog povjerenstva, tajnik Etičkog povjerenstva te osobe čija je
nazočnost sjednici potrebna.

(2) Etičko povjerenstvo može zatražiti od Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu da u
sastancima i radu povjerenstva sudjeluje jedan član toga savjeta ili druga osoba koju
Etički savjet odredi kao savjetnika Sveučilišta za etička pitanja. Savjetnik za etička
pitanja obavještava članove povjerenstva o praksi i stavovima Etičkog savjeta i
etičkih povjerenstava drugih sastavnica, a može dati druge relevantne obavijesti. U
radu povjerenstva savjetnik sudjeluje bez prava glasa.
Članak 17.
Sjednicu vodi predsjednik Povjerenstva.
Članak 18.
(1) Na sjednici se vodi zapisnik u koji se unose podatci o predmetu, o tome kako je
doneseno mišljenje, je li mišljenje doneseno jednoglasno ili većinom glasova, te o
izdvojenim mišljenjima članova Povjerenstva.
(2) Zapisnik vodi tajnik Etičkog povjerenstva, a potpisuje ga predsjednik.
Članak 19.
(1) Etičko povjerenstvo, nakon završene rasprave, donosi mišljenje. Pri donošenju
mišljenja, nastoji se postići konsenzus svih članova povjerenstva. Ako to nije
moguće, mišljenje se donosi temeljem stava većine članova Etičkog povjerenstva.
(2) Ako mišljenje nije dano jednoglasno, članovi Etičkog povjerenstva koji su imali
različite stavove od većine ovlašteni su svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje
Etičkog povjerenstva.
(3) Član Etičkog povjerenstva koji izdvoji mišljenje ima pravo da ga usmeno ili
pismeno izloži i obrazloži.
Članak 20.
(1) Etičko povjerenstvo može donijeti i preporuku ovlaštenom tijelu da se istraživanje
obustavi ili zabrani.
(2) Iznimno, ako Etičko povjerenstvo zaključi da mu na temelju zahtjeva i drugih
primljenih podataka nije moguće donijeti mišljenje, da nije nadležno za davanje
mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga ne može ili ne želi donijeti mišljenje,
predsjednik Etičkog povjerenstva o tome je dužan u roku 60 dana od dana primitka
zahtjeva, odnosno 90 dana ako je Etičko povjerenstvo tražilo dodatna razjašnjenja i
obavijesti, obavijestiti podnositelja zahtjeva i Etički savjet te detaljno navesti razloge
za nedonošenje mišljenja.
Članak 21.
(1) Mišljenje se u pisanom obliku dostavlja podnositelju zahtjeva.
(2) Mišljenje potpisuje predsjednik Etičkog povjerenstva.
(3) Mišljenje Etičkog povjerenstva je konačno.
V. Prijelazne i završne odredbe
Članak 22.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti:
- Pravilnik o Etičkom povjerenstvu od 31. siječnja 1997. godine, broj: 02107/15-97.
- Kodeks nastavničke etike (pročišćeni tekst) od 29. siječnja 2008., broj: 0261/1-2008.

- Poslovnik Suda časti Medicinskog fakulteta (pročišćeni tekst), od 7. ožujka
2008., broj: 01-70/63-2008.
- Pravilnik o Etičkom povjerenstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
donesen na sjednici Fakultetskog vijeća 01.07.2008. godine
Članak 23.
(1). Ovlašćuju se tijela iz članka 33. stavka 2. i 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u
Zagrebu (dekan i Fakultetsko vijeće) da, u roku 30 dana od stupanja na snagu ove
Odluke, razmotre prijave protiv nastavnika i suradnika Fakulteta i podnesu
odgovarajuće zahtjeve za davanje mišljenja Etičkom povjerenstvu Fakulteta prema
članku 33. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.“
(2) Sud časti obavijestit će, u roku 8 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke,
tijela iz stavka 1. ovog članka o prijavama protiv nastavnika i suradnika Fakulteta.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta.
Broj: 02-61/3-2009.
Zagreb, 31.03.2009.
Dekan:
Prof. dr. sc. Nada Čikeš
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 07.04.2009. godine.
Tajnik:
Darko Bošnjak, dipl. iur

