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Etičko povjerenstvo Agronomskog fakulteta 

 

SMJERNICE ZA UNAPREĐENJE PROVEDBE ETIČKIH POSTUPAKA NA 

AGRONOMSKOM FAKULTETU 

 

U dokumentu „Vodič kroz rad tijela u etičkom postupku i primjeri dobre prakse“
1
 Etičkog savjeta 

Sveučilišta u Zagrebu navodi se: „Etičko povjerenstvo sastavnice temeljno je tijelo postupanja u 

etičkim pitanjima. Svako etičko pitanje nastalo na sastavnici treba se rješavati unutar sastavnice pred 

nadležnim etičkim povjerenstvom.“   

 

U tu svrhu dostavljamo smjernice postupka na Agronomskom fakultetu: 

 

I. POKRETANJE POSTUPKA PRIJAVE O SUKLADNOSTI ODREĐENOG DJELOVANJA ILI 

PONAŠANJA DJELATNIKA AGRONOMSKOG FAKULTETA S NAČELIMA I 

PRAVILIMA ETIČKOG KODEKSA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  

1.1. Pokretanje postupka o sukaldnosti određenog djelovanja ili ponašanja djelatnika 

Agronomskog fakulteta (nastavnog/nenastavnog osoblja) podnosi se zahtjevom 

naslovljenim na dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (OBRAZAC 

1). 

  

1.2. Dekan Agronomskog fakulteta razmatra zaprimljenu prijavu i donosi odluku o  potrebi 

prosljeĎivanja prijave i dokumentacije na mišljenje Etičkom povjerenstvu 

Agronomskog fakulteta (OBRAZAC 2). 

 

II. POKRETANJE POSTUPKA O SUKLADNOSTI POSTUPANJA DEKANA AGRONOMSKOG 

FAKULTETA S NAČELIMA I PRAVILIMA ETIČKOG KODEKSA SVEUČILIŠTA U 

ZAGREBU 

 

2.1. Postupak prijave o sukladnosti postupanja dekana Agronomskog fakulteta s načelima i 

pravilima Etičkog kodeksa podnosi se isključivo Fakultetskom vijeću Agronomskog 

fakulteta (OBRAZAC 3.) koje će većinom glasova prisutnih članova donijeti odluku o 
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prihvaćanju i slanju zahtjeva u daljnju proceduru Etičkom povjerenstvu Fakulteta  ili o 

odbacivanju zahtjeva. 

 

 

III. POSTUPANJA PODNOSITELJA ZAHTJEVA: 

 PODNOSITELJ ZAHTJEVA treba u zahtjevu precizno navesti koja su temeljna načela 

i pravila ponašanja prekršena te ih numerički precizirati prema Etičkom kodeksu 

Sveučilišta u Zagreb i prema aktima Agronomskog fakulteta koja propisuju etička 

pravila. 

 PODNOSITELJ ZAHTJEVA treba obavijestiti drugu stranu u postupku da je 

pokrenut postupak o sukladnosti njegova postupanja s načelima i pravilima Etičkog 

kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i aktima o etici Agronomskog fakulteta. 

 PODNOSITELJ ZAHTJEVA nema ovlasti komunicirati s Etičkim povjerenstvom 

Agronomskog fakulteta niti davati bilo kakve upute. 

IV. ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA TREBA SADRŢAVATI:  

- Opis načelnog pitanja o kojem je riječ; 

- Opis konkretnog ponašanja za koje se traži mišljenje uz navođenje odredbi Etičkog 

kodeksa o načelu odnosno ponašanju za koje se traži mišljenje; 

- Relevantnu dokumentaciju u prilogu zahtjeva. 

a. Primjeri zahtjeva za davanjem mišljenja je na kraju ovog dokumenta. 

 

NAPOMENA: Etički postupak ne moţe se pokrenuti niti voditi protiv skupnog tijela (npr. odbor, 

povjerenstvo i dr.).  

 

V. MIŠLJENJE ETIČKOG POVJERENSTVA AGRONOMSKOG FAKULTETA: sadrţaj i 

prodecura dostavljanja (prema uputama Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu i Etičkom 

kodeksu Sveučilišta u Zagrebu) 

 Mišljenje mora sadržavati: opis zahtjeva, načela i pravila Etičkog kodeksa koji se uzeti 

u obzir, stajalište je li ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom ili nije, razloge za 

mišljenje, podatak je li mišljenje doneseno jednoglasno ili nije.  

 Mišljenje potpisuju svi članovi Etičkog povjerenstva Agronomskog fakulteta ako 

je doneseno jednoglasno. Ako mišljenje nije doneseno jednoglasno, potpisuju ga 

oni članovi koji su za njega glasali, a članovi koji su imali različito mišljenje od većine 

mogu svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje Etičkog povjerenstva. 

 Etičko povjerenstvo Agronomskog fakulteta mišljenje dostavlja isključivo 

podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka: dekanu Fakulteta, osobi protiv koje 

se vodi etički postupak, Etičkom savjetu Sveučilišta u Zagrebu i arhiva Povjerenstva.  
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 Podnositelj zahtjeva zaprimljeno mišljenje dostavlja svim zainteresiranim osobama 

kao i Etičkom savjetu Sveučilišta u Zagrebu (Etičkom savjetu Sveučilišta u Zagrebu uz 

zahtjev za davanje mišljenja i mišljenje Etičkog povjerenstva). 


