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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ETIČKI SAVJET 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 

ZA AKADEMSKU 2015./2016. GODINU 
 
 

I. OPĆI PODACI 

PITANJE ODGOVOR 

Naziv sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet političkih znanosti 

Ima li sastavnica imenovano Etičko 
povjerenstvo? 

Da 

Ima li sastavnica imenovano neko tijelo 
usporedivo Etičkom povjerenstvu? 

Ne 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Etičkog 
povjerenstva: 

Prof. dr. sc. Dražen Lalić 

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek 

Članovi i zamjenici članova  
Etičkog povjerenstva: 

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić 

Izv. prof. dr. sc. Tena Perišin 

Nino Staniša, pravnik Fakulteta 

Marijan Crnjak, student 

Ivan Bedeniković, student 

 

 

 

Kontakt Etičkog povjerenstva  
(e-mail, telefon): 

Prof. dr. sc. Dražen Lalić 
drazen.lalic@gmail.com, ------  

Je li sastavnica donijela Etički kodeks? 
FPZG postupa po Etičkom kodeksu Sveučilišta u 
Zagrebu 

Je li sastavnica donijela neki dokument 
usporediv s Etičkim kodeksom? 

Ne 

Je li sastavnica donijela Postupovnik o radu 
Etičkog povjerenstva? 

Ne 

 

mailto:drazen.lalic@gmail.com
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II. PODACI O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

PITANJE ODGOVOR 

Broj zahtjeva zaprimljenih od dekana: 4 

Broj zahtjeva zaprimljenih od Fakultetskog / 
Akademijskog vijeća: 

0 

Broj zaprimljenih anonimnih prijava: 1 

Postupa li Etičko povjerenstvo po anonimnim 
prijavama? 

Ne 

Broj postupaka u kojima je utvrđeno kršenje 
načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

Broj postupaka u kojima nije utvrđeno 
kršenje načela i pravila Etičkog kodeksa: 

4 

U koliko je slučajeva utvrđeno kršenje načela Etičkog kodeksa? 0 

Načelo mirnog uživanja prava - 

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe - 

Načelo autonomije znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada - 

Načelo jednakosti i pravednosti - 

Prava na akademsku slobodu - 

Načelo profesionalnosti - 

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka - 

U koliko je slučajeva utvrđeno postojanje neprihvatljivih ponašanja iz Etičkog kodeksa? 

Diskriminacija - 

Uznemiravanje - 

Predrasude - 

U koliko je slučajeva utvrđena povreda etičkih pravila u nastavnom, znanstvenom i 
umjetničkom radu iz Etičkog kodeksa ili njihovo postojanje? 

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu - 

Neprihvatljive prakse u nastavi  - 

Korištenje ljudi i životinja u znanstvenom istraživanju i umjetničkom radu - 

Izmišljanje rezultata - 
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Krivotvorenje - 

Plagiranje - 

Izmišljanje i prepravljanje preporuka - 

Primanje darova i drugih dobara - 

Sukob interesa - 

Transparentnost i povjerljivost - 

Pravo i dužnost kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja - 

Profesionalno napredovanje - 

Javno nastupanje - 

Odgovornost prema sveučilišnoj zajednici - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
moglo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
- 
 
 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
htjelo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
 
 
- 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
ad hoc sveučilišnog povjerenstva? 

0 

Obrazloženje: 
 
 
- 
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U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
savjetnika za etička pitanja? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

Koliko mišljenja je Etičko povjerenstvo 
donijelo? 

4 

Koliko mišljenja je doneseno jednoglasno? 4 

Jesu li mišljenja dostavljena Etičkom savjetu 
u skladu s člankom 35. stavak 1. Etičkog 
kodeksa? 

Da 

III. OVJERA IZVJEŠĆA 

Izvješće izradio: Prof. dr. sc. Dražen Lalić 

Datum izrade Izvješća: 5. listopada 2016. 

Potpis predsjednika Etičkog povjerenstva:  

Potpis dekana sastavnice:  

 
 

M.P. 
 
 
 
 
NAPOMENA: 
Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
 
 
 
KLASA: 602-04/16-07/21 
URBROJ: 251-73/02-16-2 
Zagreb, 5. listopada 2016. 
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ETIČKI SAVJET 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 

ZA AKADEMSKU 2016./2017. GODINU 
 
 

I. OPĆI PODACI 

PITANJE ODGOVOR 

Naziv sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet političkih znanosti 

Ima li sastavnica imenovano Etičko 
povjerenstvo? 

Da 

Ima li sastavnica imenovano neko tijelo 
usporedivo Etičkom povjerenstvu? 

Ne 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Etičkog 
povjerenstva: 

Prof. dr. sc. Dražen Lalić 

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek 

Članovi i zamjenici članova  
Etičkog povjerenstva: 

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić 

Izv. prof. dr. sc. Tena Perišin 

Nino Staniša, v.d. tajnik Fakulteta 

Pavla Mandić, studentica 

Ivan Bedeniković, student 

 

 

 

Kontakt Etičkog povjerenstva  
(e-mail, telefon): 

Prof. dr. sc. Dražen Lalić 
drazen.lalic@gmail.com, 01 4642012 

Je li sastavnica donijela Etički kodeks? 
FPZG postupa po Etičkom kodeksu Sveučilišta u 
Zagrebu 

Je li sastavnica donijela neki dokument 
usporediv s Etičkim kodeksom? 

Ne 

Je li sastavnica donijela Postupovnik o radu 
Etičkog povjerenstva? 

Ne 

 

mailto:drazen.lalic@gmail.com
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II. PODACI O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

PITANJE ODGOVOR 

Broj zahtjeva zaprimljenih od dekana: 0 

Broj zahtjeva zaprimljenih od Fakultetskog / 
Akademijskog vijeća: 

0 

Broj zaprimljenih anonimnih prijava: 0 

Postupa li Etičko povjerenstvo po anonimnim 
prijavama? 

Ne 

Broj postupaka u kojima je utvrđeno kršenje 
načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

Broj postupaka u kojima nije utvrđeno 
kršenje načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

U koliko je slučajeva utvrđeno kršenje načela Etičkog kodeksa? 0 

Načelo mirnog uživanja prava - 

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe - 

Načelo autonomije znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada - 

Načelo jednakosti i pravednosti - 

Prava na akademsku slobodu - 

Načelo profesionalnosti - 

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka - 

U koliko je slučajeva utvrđeno postojanje neprihvatljivih ponašanja iz Etičkog kodeksa? 

Diskriminacija - 

Uznemiravanje - 

Predrasude - 

U koliko je slučajeva utvrđena povreda etičkih pravila u nastavnom, znanstvenom i 
umjetničkom radu iz Etičkog kodeksa ili njihovo postojanje? 

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu - 

Neprihvatljive prakse u nastavi  - 

Korištenje ljudi i životinja u znanstvenom istraživanju i umjetničkom radu - 

Izmišljanje rezultata - 
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Krivotvorenje - 

Plagiranje - 

Izmišljanje i prepravljanje preporuka - 

Primanje darova i drugih dobara - 

Sukob interesa - 

Transparentnost i povjerljivost - 

Pravo i dužnost kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja - 

Profesionalno napredovanje - 

Javno nastupanje - 

Odgovornost prema sveučilišnoj zajednici - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
moglo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
- 
 
 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
htjelo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
 
 
- 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
ad hoc sveučilišnog povjerenstva? 

0 

Obrazloženje: 
 
 
- 
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U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
savjetnika za etička pitanja? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

Koliko mišljenja je Etičko povjerenstvo 
donijelo? 

- 

Koliko mišljenja je doneseno jednoglasno? - 

Jesu li mišljenja dostavljena Etičkom savjetu 
u skladu s člankom 35. stavak 1. Etičkog 
kodeksa? 

- 

III. OVJERA IZVJEŠĆA 

Izvješće izradio: Prof. dr. sc. Dražen Lalić 

Datum izrade Izvješća: 5. listopada 2017. 

Potpis predsjednika Etičkog povjerenstva:  

Potpis dekana sastavnice:  

 
 

M.P. 
 
 
 
 
NAPOMENA: 
Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
 
 
 
KLASA: 602-04/17-07/22 
URBROJ: 251-73/02-17-1 
Zagreb, 5. listopada 2017. 
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ETIČKI SAVJET 
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 
SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 
ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU 
 
 

I. OPĆI PODACI 

PITANJE ODGOVOR 

Naziv sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet političkih znanosti 

Ima li sastavnica imenovano Etičko 
povjerenstvo? 

Da 

Ima li sastavnica imenovano neko tijelo 
usporedivo Etičkom povjerenstvu? 

Ne 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Etičkog 
povjerenstva: 

Doc.dr.sc. Robert Mikac 

 

Članovi i zamjenici članova  
Etičkog povjerenstva: 

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva (znanstveno-
nastavno zvanje) 
Doc.dr.sc. Kosta Bovan (znanstveno-nastavno 
zvanje) 

Milica Vučković (suradničko zvanje) 

Luka Hranjec (student) 

Tomislav Rodin (student) 

Irena Raspor (neakademski zaposlenik) 

 

 

Kontakt Etičkog povjerenstva  
(e-mail, telefon): 

Doc.dr.sc. Robert Mikac 
robert.mikac@fpzg.hr, 01/4642-010 

Je li sastavnica donijela Etički kodeks? 
FPZG postupa po Etičkom kodeksu Sveučilišta u 
Zagrebu 

Je li sastavnica donijela neki dokument 
usporediv s Etičkim kodeksom? 

Ne 

Je li sastavnica donijela Postupovnik o radu 
Etičkog povjerenstva? 

Ne 

 

II. PODACI O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

mailto:robert.mikac@fpzg.hr
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PITANJE ODGOVOR 

Broj zahtjeva zaprimljenih od dekana: 2 

Broj zahtjeva zaprimljenih od Fakultetskog / 
Akademijskog vijeća: 

4 

Broj zaprimljenih anonimnih prijava: 0 

Postupa li Etičko povjerenstvo po anonimnim 
prijavama? 

Ne 

Broj postupaka u kojima je utvrđeno kršenje 
načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

Broj postupaka u kojima nije utvrđeno 
kršenje načela i pravila Etičkog kodeksa: 

1 

U koliko je slučajeva utvrđeno kršenje načela Etičkog kodeksa? 

Načelo mirnog uživanja prava - 

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe - 

Načelo autonomije znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada - 

Načelo jednakosti i pravednosti - 

Prava na akademsku slobodu - 

Načelo profesionalnosti - 

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka - 

U koliko je slučajeva utvrđeno postojanje neprihvatljivih ponašanja iz Etičkog kodeksa? 

Diskriminacija - 

Uznemiravanje - 

Predrasude - 

U koliko je slučajeva utvrđena povreda etičkih pravila u nastavnom, znanstvenom i 
umjetničkom radu iz Etičkog kodeksa ili njihovo postojanje? 

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu - 

Neprihvatljive prakse u nastavi  - 

Korištenje ljudi i životinja u znanstvenom istraživanju i umjetničkom radu - 

Izmišljanje rezultata - 

Krivotvorenje - 
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Plagiranje - 

Izmišljanje i prepravljanje preporuka - 

Primanje darova i drugih dobara - 

Sukob interesa - 

Transparentnost i povjerljivost - 

Pravo i dužnost kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja - 

Profesionalno napredovanje - 

Javno nastupanje - 

Odgovornost prema sveučilišnoj zajednici - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
moglo djelovati? 

0 

Obrazloženje: - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
htjelo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
ad hoc sveučilišnog povjerenstva? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
savjetnika za etička pitanja? 

0 
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Obrazloženje: 
 
- 
 

Koliko mišljenja je Etičko povjerenstvo 
donijelo? 

6 

Koliko mišljenja je doneseno jednoglasno? 5 

Jesu li mišljenja dostavljena Etičkom savjetu 
u skladu s člankom 35. stavak 1. Etičkog 
kodeksa? 

Da 

III. OVJERA IZVJEŠĆA 

Izvješće izradio: Doc.dr.sc. Robert Mikac 

Datum izrade Izvješća: 17.10.2018. 

Potpis predsjednika Etičkog povjerenstva:  

Potpis dekana sastavnice:  

 
 
M.P. 
 
 
 
 
NAPOMENA: 
Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ETIČKI SAVJET 
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 
SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 
ZA AKADEMSKU 2018./2019. GODINU 
 
 

I. OPĆI PODACI 

PITANJE ODGOVOR 

Naziv sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet političkih znanosti 

Ima li sastavnica imenovano Etičko 
povjerenstvo? 

Da 

Ima li sastavnica imenovano neko tijelo 
usporedivo Etičkom povjerenstvu? 

Ne 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Etičkog 
povjerenstva: 

Doc.dr.sc. Robert Mikac 

 

Članovi i zamjenici članova  
Etičkog povjerenstva: 

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva (znanstveno-
nastavno zvanje) 
Doc.dr.sc. Kosta Bovan (znanstveno-nastavno 
zvanje) 

Milica Vučković (suradničko zvanje) 

Luka Hranjec (student) 

Tomislav Rodin (student) 

Irena Raspor (neakademski zaposlenik) 

 

 

Kontakt Etičkog povjerenstva  
(e-mail, telefon): 

Doc.dr.sc. Robert Mikac 
robert.mikac@fpzg.hr, 01/4642-010 

Je li sastavnica donijela Etički kodeks? 
FPZG postupa po Etičkom kodeksu Sveučilišta u 
Zagrebu 

Je li sastavnica donijela neki dokument 
usporediv s Etičkim kodeksom? 

Ne 

Je li sastavnica donijela Postupovnik o radu 
Etičkog povjerenstva? 

Ne 

 

II. PODACI O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

mailto:robert.mikac@fpzg.hr
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PITANJE ODGOVOR 

Broj zahtjeva zaprimljenih od dekana: 0 

Broj zahtjeva zaprimljenih od Fakultetskog / 
Akademijskog vijeća: 

2 

Broj zaprimljenih anonimnih prijava: 0 

Postupa li Etičko povjerenstvo po anonimnim 
prijavama? 

Ne 

Broj postupaka u kojima je utvrđeno kršenje 
načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

Broj postupaka u kojima nije utvrđeno 
kršenje načela i pravila Etičkog kodeksa: 

0 

U koliko je slučajeva utvrđeno kršenje načela Etičkog kodeksa? 

Načelo mirnog uživanja prava - 

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe - 

Načelo autonomije znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada - 

Načelo jednakosti i pravednosti - 

Prava na akademsku slobodu - 

Načelo profesionalnosti - 

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka - 

U koliko je slučajeva utvrđeno postojanje neprihvatljivih ponašanja iz Etičkog kodeksa? 

Diskriminacija - 

Uznemiravanje - 

Predrasude - 

U koliko je slučajeva utvrđena povreda etičkih pravila u nastavnom, znanstvenom i 
umjetničkom radu iz Etičkog kodeksa ili njihovo postojanje? 

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu - 

Neprihvatljive prakse u nastavi  - 

Korištenje ljudi i životinja u znanstvenom istraživanju i umjetničkom radu - 

Izmišljanje rezultata - 

Krivotvorenje - 
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Plagiranje - 

Izmišljanje i prepravljanje preporuka - 

Primanje darova i drugih dobara - 

Sukob interesa - 

Transparentnost i povjerljivost - 

Pravo i dužnost kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja - 

Profesionalno napredovanje - 

Javno nastupanje - 

Odgovornost prema sveučilišnoj zajednici - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
moglo djelovati? 

0 

Obrazloženje: - 

U koliko slučajeva Etičko povjerenstvo nije 
htjelo djelovati? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
ad hoc sveučilišnog povjerenstva? 

0 

Obrazloženje: 
 
- 
 

U koliko slučajeva je traženo imenovanje  
savjetnika za etička pitanja? 

0 
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Obrazloženje: 
 
- 
 

Koliko mišljenja je Etičko povjerenstvo 
donijelo? 

2 

Koliko mišljenja je doneseno jednoglasno? 2 

Jesu li mišljenja dostavljena Etičkom savjetu 
u skladu s člankom 35. stavak 1. Etičkog 
kodeksa? 

Da 

III. OVJERA IZVJEŠĆA 

Izvješće izradio: Doc.dr.sc. Robert Mikac 

Datum izrade Izvješća: 14.10.2018. 

Potpis predsjednika Etičkog povjerenstva:  

Potpis dekana sastavnice:  

 
 
M.P. 
 
 
 
 
NAPOMENA: 
Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
 
 
 


