
 

 

 

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb 

tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 

e-mail: press@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

 

 

    Ured za odnose s javnošću 
 

Zagreb, 28. travnja 2017. 

 

 

 

Priopćenje za javnostPriopćenje za javnostPriopćenje za javnostPriopćenje za javnost    
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viskom obrazovanju djelovao je izvan zakonskih i ustavnih okviraviskom obrazovanju djelovao je izvan zakonskih i ustavnih okviraviskom obrazovanju djelovao je izvan zakonskih i ustavnih okviraviskom obrazovanju djelovao je izvan zakonskih i ustavnih okvira    

 

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. travnja 2017., ukinuo je odredbu Etičkoga kodeksa 

Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kojom je Etički odbor uzurpirao ovlasti izvan zakonskih i 

ustavnih okvira. Naime, izmjenama i dopunama Etičkoga kodeksa koje je Odbor za etiku, pod 

predsjedanjem akademika Vlatka Silobrčića, donio 15. lipnja 2015. uveden je "hijerarhijski red postupanja" u 

kojem su etička tijela u sustavu visokoga obrazovanja utvrđena kao tijela nižega ranga, dok je Odbor za etiku 

proglašen "završnom razinom" u etičkim postupcima. Time je evidentno i grubo narušeno ustavno načelo 

autonomije sveučilišta jer su sveučilišna tijela hijerarhijski podvrgnuta jednom državnom tijelu.  

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti spornih odredbi (čl.7., st.4.) Etičkoga kodeksa Odbora 

za etiku podnijelo je Sveučilište u Zagrebu u prosincu 2016. godine, potaknuto, prije svega, činjenicom da je 

upravo temeljem navedenih uzurpiranih ovlasti Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju "kao 

saborsko etičko tijelo uvučen u medijsku i političku kampanju koja se teško može dovesti u sklad s etičkim 

standardima" (Priopćenje za javnost Sveučilišta od 31. 10. 2016.).  

Nakon odluke Ustavnoga suda, kojom je djelovanje Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 

vraćeno u zakonske i ustavne okvire, postavlja se ključno pitanje utvrđivanja etičke, političke, i moguće 

zakonske odgovornosti aktera koji su u proteklim mjesecima, unatoč dokumentiranim upozorenjima, 

sustavno zloupotrebljavali Odbor za etiku u političke i medijske svrhe. 

U tom kontekstu posebno zabrinjava činjenica da krnji i delegitimirani sastav Odbora za etiku u znanosti i 

visokom obrazovanju još uvijek nije razriješen i da Sabor još uvijek nije pokrenuo postupak imenovanja 

novog sastava Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju pred kojim je iznimno zahtjevna zadaća -  

vraćanja vjerodostojnosti tom saborskom etičkom tijelu. 
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