Na temelju flanka

34.i78. Statuta lnstituta

ilanaka 19. i20. Etidkog
kodeksa lnstituta za antropologiju u Zagrebu (u daljnjem tekstu: lnstitut), isuglasnosti
Upravnog vijeia lnstituta danoj na 53. sjednici odrZanoj 19. prosinca201.6. g. Ravnatelj
lnstituta donosi dana 19.12.20L6. godine sljedeii
za antropologiju, te

POSLOVNIK O RADU ETICKOG POVJERENSTVA

I. OPCE ODREDBE

elanak

1.

Ovaj Poslovnik ureduje ovlasti, sastav i nadin rada Etidkog povjerenstva lnstituta.

elanak 2.
Etidko povjerenstvo je savjetodavno

.
o

tijelo koje, ovisno o tipu zahtjeva koji mu se upuiuje:

daje tumadenja Etidkog kodeksa lnstituta te provodi postupak utvrdivanja etidnosti
ponaianja zaposlenika i suradnika lnstituta sukladno odredbama Etiikog kodeksa;

donosi mi5ljenje o etidkoj prihvatljivosti istraZivanja koja ukljuduju ljude, njihov
bioloiki materijal ipodatke, a koja se predlaZu u okviru znanstvene istrudne
djelatnosti lnstituta.

elanak 3.
Etidko povjerenstvo daje preporuke za razmatranje etidkih pitanja koja se pojavljuju u
navedenim istraZivanjima (biomedicinska, prirodna, druitveno-humanistidka). Te preporuke
formulirane su u obrascu ,,Temeljni obrazac za prijavu znanstvenog istraiivanja na ljudima"
lnstituta kao iu Uputama za sastavljanje obavijesti za ispitanike isuglasnostisa
sudjelovanjem u istraiivanju. Navedeni dokumenti nalaze se na sluibenojweb stranici
lnstituta.

elanak 4.
Etidko povjerenstvo se pri donoienju miSljenja o etidkim pitanjima koja se pojavljuju u
predloZenim istraZivanjima oslanja na univerzalna etidka nadela, slijedi medunarodne i

nacionalne pravne standarde u zaititi digniteta, prava idobrobiti ispitanika koji sudjeluju u
istraZivanju te jamdi zaititu vrijednosti i obidaja lokalne zajednice kojoj pripadaju.
Etidko povjerenstvo usvaja nadela i primjenjuje normativne akte (preporuke, deklaracije i
rezolucije) domaiih i medunarodnih strudnih udruZenja nadleZnih za pojedino istraZivadko

podrudje (primjerice: ,,Helsinika deklaracija", preporuke za lijednike koji obavljaju
biomedicinska istraZivanja na ljudima, Helsinki !964., dopunjene u.Tokyju !975., u Veneciji

1983., i Hong Kongu 1989.), ,,Medunarodni kodeks lijednidke etike" (London
dopunjeno u Sydneyu 1968. i Veneciji 1-983.).

1-g4g.,

elanak 5.
Etidko povjerenstvo svojim tumaienjima, miSljenjem i preporukama pridonosi odludivanju

ovlaitenih tijela nstituta.
I

elanak 6.

Etitko povjerenstvo je neovisno tijelo koje u svojemu radu moZe suradivati s tijelima drZavne
uprave, drugim etidkim povjerenstvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu.

I

I. SASTAV POVJ ERENSTVA

tlanak

7.

Etidko povjerenstvo se sastoji od sedam dlanova, pet zaposlenika lnstituta i dva vanjska
dlana.
Od dlanova Povjerenstva koji su zaposlenici lnstituta,
dva dlana predstavnici struinih suradnika lnstituta.

trisu

dlana znanstvenici lnstituta doksu

Vanjske dlanove iine osobe iz redova uglednih znanstvenika, strudnjaka razliiitih znanstvenih
podrudja.

elanak 8.
elanove Etitkog povjerenstva imenuje Znanstveno vijeie lnstituta.
Pri imenovanju vodi se raduna o ravnomjernoj zastupljenostiznanstvenika iz razliditih

znanstvenih podrudja (biomedicinske, prirodne, druitveno-humanistidke znanosti).
Pri imenovanju vodi se raduna o ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti dlanova Povjerenstva.

Mandat dlanova Povjerenstva traje ietiri godine.

III. NACIN RADA POVJERENSTVA

dlanak 9.
Postupak pred Povjerenstvom pokre6e se zahtjevom koji se upuiuje predsjedniku Etidkog
povjerenstva.
Zahtjev mora biti u pisanom obliku, obrazloZen i argumentiran te potpisan od strane
podnositelja.

Zahtjev mora sadrZavati sve potrebne dinjenice i dokaze na kojima se zahtjev temeljite
druge podatke koji su od znaienja za odluiivanje.

elanak 10.
Za procjenu etidnosti predloZenog istraZivanja, voditelj projekta treba Etiikom povjerenstvu
uz zahtjev dostaviti popunjeni ,,Temeljni obrazac za prijavu znanstvenog istraZivanja na

ljudima" lnstituta sa svim traZenim prilozima.

elanak 11.
Predsjednik Etidkog povjerenstva ie po primitku zahtjeva provjeriti postoje li uvjeti za
vodenje postupka i donoSenje miSljenja.
Predsjednik Etidkog povjerenstva zatraiit ie od podnositelja prijedloga dopune ako se utvrdi
nedostaju podaci potrebni za vodenje postupka.
Ako podnositelj prijedloga u danom roku ne izvrSi dopuni prijedloga, predsjednik Etidkog
povjerenstva ie prijedlog od baciti.

elanak 12.
Nakon 5to utvrdi da postoje uvjeti za vodenje postupka predsjednik Etidkog povjerenstva
moZe traZiti potrebna oditovanja od drugih osoba povezanih sa sadrZajem zahtjeva, mi5ljenja
strudnjaka, miSljenja drugih etidkih povjerenstava, kao i drugih nadleinih organizacija i tijela.

elanak 13.
Predsjednik saziva sjednicu Povjerenstva u pravilu u roku L5 dana od primitka zahtjeva.
Predsjednik Povjerenstva moZe u iznimnim sludajevima odluditi o odrZavanju online sjednice
pri demu dlanovi iznose svoje miSljenje u pisanom obliku i dostavljaju ga putem elektronske
po5te.

elanak 14.
Etidko povjerenstvo pravovaljano odluduje kada u odludivanju sudjeluje najmanje dvije

treiine dlanova Povjerenstva.
Sjednici mogu nazoditi i druge osobe, kad je to prema ocjeni predsjednika Etidkog
povjerenstva nuino radi razjaSnjenja odredenih pitanja iradi lakieg dono5enja mi5ljenja.
Sjed nicu

vodi predsjedn ik Povjerenstva.

elanak 15.
elan Povjerenstva kojije u pojedinom predmetu u sukobu interesa ne sudjeluje u raspravi o
tom predmetu i suzdrZan je prilikom glasovanja o njemu.

elanak L6.
Pri dono5enju miSljenja, nastoji se

postiii konsenzus svih ilanova Povjerenstva.

Ako to nije moguie, miSljenje se donosi na temelju stajaliSta ve6ine dlanova Povjerenstva.
Ako mi5ljenje nije dano jednoglasno, dlanovi Povjerenstva koji su imali razliiita stajaliSta od
veiine, mogu svoja izdvojena mi5ljenja priloZiti uz mi5ljenje Povjerenstva.

elanak L7.
Povjerenstvo ie prijedlog odbaciti ako nije ovlaiteno da odluduje o prijedlogu, ako je o istoj
stvari vei odludilo, ako u danom roku podnositelj prijedloga ne izvrii ispravak ili dopunu
prijedloga te ako ne postoje druge pretpostavke za odluiivanje o suStini stvari.
Ako davanje mi5ljenja ovisi o odluci suda ili drugog ovlaStenog tijela, Etidko povjerenstvo
moZe odgoditi donoSenje miSljenja do pravomoinog okondanja spomenutih postupaka.

elanak 18.
MiSljenje se u pisanom obliku dostavlja podnositelju zahtjeva iravnatelju lnstituta.
M

i5ljenje potpisuje p redsjed

n

i

k Etiikog povj erenstva.

IV. ZAVRSNE ODREDBE

elanak 19.
Uporaba muikog roda u formulacijama ovog Poslovnika podrazumijeva osobe oba spola.

elanak 20.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi lnstituta za
antropologiju.

Zagreb, 19.L2.201,6.

Ur.br. 1.14.-2259/1,6

Ravnatelj ln

