
 

KLASA: 602-04/11-01/02 

URBROJ: 2170-57-01-11-252 

U Rijeci, 24. studenoga 2011. 

 

Na temelju čl. 59., st. 2. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 28. prosinca 2008., te 

sukladno točki 4., st. 5. Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci na 

svojoj je 32. sjednici održanoj 22. studenoga 2011. donio 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Dodatka Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci 

 

I. 

Članak 3. Dodatka Etičkog kodeksa se mijenja i glasi: 

Vijeće časti ima pet članova koji se biraju na tri godine, kako slijedi: 

 četvero članova iz redova stalno zaposlenih djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju  

docenta ili više; 

 jedan član iz redova studenata; 

 članovi Vijeća časti iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća časti; 

 zamjenik predsjednika Vijeća časti zamjenjuje predsjednika Vijeća časti u njegovoj odsutnosti 

te obavlja one poslove koje mu odredi predsjednik Vijeća. 

 

II. 

U članku 5. Dodatka Etičkog kodeksa dodaje se novi stavak iza stavka 4., tako da dosadašnji stavak 5. 

postaje stavak 6., i glasi: 

Podnositelj zahtjeva ili bilo koji član Vijeća časti može iz opravdanih razloga tražiti izuzeće 

predsjednika Vijeća časti i pojedinih članova Vijeća časti; 

O izuzeću predsjednika Vijeća časti odlučuje rektor Sveučilišta; 

O izuzeću pojedinih članova Vijeća časti odlučuje predsjednik Vijeća. 

 

 

 



III. 

Dodaje se novi članak 12., tako da dosadašnji članak 12. postaje članak 13. 

Podnositelj zahtjeva ili bilo koji član Etičkog povjerenstva može iz opravdanih razloga tražiti izuzeće 
predsjednika Etičkog povjerenstva i pojedinih članova Etičkog povjerenstva; 
O izuzeću predsjednika Etičkog povjerenstva odlučuje dekan fakulteta koji za pojedini slučaj imenuje 
zamjenskog člana ili osobu koja će obavljati funkciju predsjedavajućeg ako je izuzet predsjednik 
Etičkog povjerenstva ; 
O izuzeću pojedinih članova Etičkog povjerenstva odlučuje predsjednik povjerenstva. 

 

IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

              Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavlja se: 

- Vijeću časti, ovdje 

- pismohrani, ovdje 

 

 

 

 

 


