
Na temelju članka 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) i 

članka 44. Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Etičko povjerenstvo Kliničkog 

bolničkog centra Zagreb, na 192. redovnoj sjednici dana 20. rujna 2021. godine donosi 

 

 

 

P O S L O V N I K 

 

O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Kliničkog bolničkog centra Zagreb (u 

nastavku teksta: Poslovnik) uređuju se: djelokrug rada Etičkog povjerenstva, prava i 

dužnosti članova, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Etičkog 

povjerenstva. 

 

Članak 2. 

 

Etičko povjerenstvo Kliničkog bolničkog centra Zagreb (u nastavku teksta: Etičko 

povjerenstvo) je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Kliničkog bolničkog centra 

Zagreb na načelima medicinske etike i deontologije. 

 

Članak 3. 

 

U svom se radu Etičko povjerenstvo rukovodi Kodeksom medicinske etike i 

deontologije Hrvatskog liječničkog zbora, Kodeksom medicinske etike i deontologije 

Hrvatske liječničke komore i Helsinškom deklaracijom WMA. 

 

Članak 4. 

 

Sastav, djelokrug rada i način odlučivanja Etičkog povjerenstva utvrđeni su Zakonom o 

zdravstvenoj zaštiti, Statutom Kliničkog bolničkog centra Zagreb i ovim Poslovnikom. 

 

Na sjednici Etičkog povjerenstva mora biti prisutan najmanje natpolovični broj članova 

od ukupnog broja članova Etičkog povjerenstva. 

 

Članak 5. 

 

Mandat predsjednika i člana Etičkog povjerenstva, zamjenika predsjednika i zamjenika 

člana Etičkog povjerenstva traje četiri godine i može se ponoviti. 
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Ako mandat člana Etičkog povjerenstva, prestane iz drugih razloga (odlazak u 

mirovinu, smrt ili drugo), Upravno vijeće utvrdit će prestanak mandata člana Etičkog 

povjerenstva i imenovati novog člana. 

 

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka, mandat novoimenovanog člana 

Etičkog povjerenstva traje do isteka vremena za koje bi trajao mandat osobe kojoj je 

prestala funkcija.  

 

Odredbe prethodnog stavka ovog članka  koje se odnose na člana Etičkog povjerenstva 

KBC Zagreb analogno će se primjenjivati na predsjednika Etičkog povjerenstva i 

zamjenika predsjednika Etičkog povjerenstva te na zamjenike članova Etičkog 

povjerenstva.  

 

 

II. DJELOKRUG RADA ETIČKOG POVJERENSTVA 

 

Članak 6. 

 

Etičko povjerenstvo: 

 

- prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju 

djelatnosti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 

- ocjenjuje etičnost i odobrava znanstvena istraživanja u Kliničkom bolničkom centru 

Zagreb, 

- ocjenjuje etičnost uzimanja dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i 

znanstveno-nastavne svrhe, 

- rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Kliničkog bolničkog centra 

Zagreb. 

 

 

III. DOSTAVLJANJE PREDMETA ZA SJEDNICU 

 

Članak 7. 

 

Predmeti za sjednicu Etičkog povjerenstva dostavljaju se u pravilu najmanje 8 dana 

ranije, osim izuzetno kada za to postoje opravdani razlozi. 

 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA 

 

Članak 8. 

 

Član Etičkog povjerenstva ima prava i dužnosti: 

 

1. sudjelovati u radu Etičkog povjerenstva, 

2. podnositi prijedloge, 

3. tražiti obavijesti i objašnjenja, 

4. donositi odluke. 
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                                                              Članak 9. 

 

Materijali za predmete o kojima će se raspravljati na sjednicama Etičkog povjerenstva 

dostavljaju se svim članovima u sažetku ili u izvorniku. O raspodjeli materijala 

članovima Etičkog povjerenstva odlučuje predsjednik. 

 

Materijali se uručuju članovima Etičkog povjerenstva osam dana prije sjednice. 

 

 

V. RAD ETIČKOG POVJERENSTVA 

 

Članak 10. 

 

Etičko povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom 

mjesečno, a u slučaju potrebe i češće. 

 

Izvanredna sjednica može se sazvati putem e-maila, telefona, telefaxa ili na drugi 

pogodan način. 

 

Sjednica Etičkog povjerenstva se, u slučaju izvanrednog sazivanja sjednice može 

održati telefonski ili elektronskim putem, na način da se svim članovima Etičkog 

povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima dostavi dnevni red i materijali za 

sjednicu, te da oni telefonski ili elektronskim putem glasaju o predloženim tročkama 

dnevnog reda. 

 

Članak 11. 

 

Sjednice Etičkog povjerenstva organizira, saziva i njima predsjedava predsjednik 

Etičkog povjerenstva. 

 

Članak 12. 

 

Članovima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za predmete o 

kojima će se voditi rasprava osam dana prije održavanja sjednice. 

 

Članak 13. 

 

U radu sjednice mogu uz članove sudjelovati i eksperti iz pojedinih područja odnosno 

druge osobe prema odluci Etičkog povjerenstva. 

 

Članak 14. 

 

Za donošenje odluka na sjednici Etičkog povjerenstva potrebna je nazočnost 

natpolovičnog broja članova od ukupnog broja članova Etičkog povjerenstva. 
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Članak 15. 

 

Glasovanje na sjednici je javno. 

 

Glasuje se izjašnjavanjem "ZA", "PROTIV" ili "SUZDRŽAN". 

 

Svaki član Etičkog povjerenstva ima pravo na izdvojeno mišljenje u pisanom obliku. 

 

Članak 16. 

 

Odluka je donesena ako je za nju glasovala “ZA“ većina od ukupnog broja članova 

Etičkog povjerenstva. 

 

Članak 17. 

 

O radu Etičkog povjerenstva KBC-a Zagreb na sjednici vodi se zapisnik. 

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, rezultat glasovanja o pojedinom 

predmetu i donesene odluke te izdvojena mišljenja na zahtjev članova Etičkog 

povjerenstva. 

 

Zapisnik i odluke potpisuje predsjednik. 

 

Članak 18. 

 

Zapisnik se dostavlja: 

- ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 

- članovima Etičkog povjerenstva, 

- arhivi. 

 

Odluke se dostavljaju: 

- podnositelju zahtjeva, 

- arhivi, 

- po potrebi i drugim osobama. 

 

Članak 19. 

 

Protiv odluke može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra 

Zagreb u roku od 15 dana po dostavi odluke.  

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i Poslovnik. 
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Članak 21. 

 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Etičkog 

povjerenstva Kliničkog bolničkog centra Zagreb broj: 01-1808/1-2005 koji je donijet na 

sjednici Etičkog povjerenstva Kliničkog bolničkog centra Zagreb održanoj 12. travnja 

2005. godine. 

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj 

ploči/Intranetu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. 

 

 

Klasa: 1.8.1-21/4-1 

Urbroj: 01/21-JG 

Zagreb, 20. rujna 2021. 

 

 

Predsjednik Etičkog povjerenstva 

 

Prof.dr.sc. Darko Marčinko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


