
RAD ETIČKOG POVJERENSTVA ZA 
ZAŠTITU ŽIVOTINJA KOJE SE 
KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE-
NOVI SAZIV OD RUJNA 2018.

PROF.DR.SC.DRAŽEN VNUK

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA



RAD POVJERENSTVA OD RUJNA 2018.

• Riješeno 20 projekata

• 4 projekta- poslano podnositelju zahtjeva zamolba za dopunama ( 1 projekt-

dopune su se vratile)

• 1 projekt- čeka sjednicu 30.siječnja 2019.



SASTAV POVJERENSTVA U OSTALIM ČLANICAMA

ŠVEDSKA

• 13 članova sa zamjenama, ali 

sada odvojen 3R centar,

• Trenutno povjerenstvo ima 8 

članova

• Istraživači, udruge, pravnici



SASTAV POVJERENSTVA U OSTALIM ČLANICAMA

POLJSKA

• 15 članova; 6 iz područja 

biomedicine; 3 društvene i 

humanističke znanosti; 3 udruge za 

zaštitu životinja;  3 pravnici i filozofi 

(etičari)

• Ministarstvo znanosti

NIZOZEMSKA

• 6+1 članova

• Rad s laboratorijskim životinjama, 

zaštita životinja, etika, biologija, 



ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA (NN 102/2017)

ČLANAK 36.

• Za članove Etičkog povjerenstva imenuju se priznati 

stručnjaci s područja znanstvenoistraživačke djelatnosti 

s najmanje deset godina radnog iskustva u području 

znanstvenih istraživanja u kojima se koriste životinje i to 

veterinarske, medicinske, biološke, farmaceutsko-

biokemijske i agronomske struke, industrije, predstavnici 

državnog tijela koje procjenjuje znanstvene projekte iz 

područja primjene ovoga Zakona i predstavnici udruga 

za zaštitu životinja



SASTAV POVJERENSTVA- TRENUTNO

• Akademska zajednica- PMF (2), Medicinski fakultet (2), Agronomski fakultet, 

Farmaceutsko biokemijski fakultet, Veterinarski fakultet, Hrvatski veterinarski 

institut, udruge (2), tvrtke (2), HRZZ, Uprava za veterinarstvo- tajnica



GEOGRAFSKI SASTAV 13
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?



TROŠKOVI ETIČKOG POVJERENSTVA

• Članak 37.

• (1) Članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu za procjenu 

projekta i izradu mišljenja iz članka 36. stavka 3. točaka 1., 2., 3., 5. i 7. 

ovoga Zakona.

• (2) Troškove procjene projekta i izrade mišljenja snosi podnositelj zahtjeva u 

skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

• (3) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.



RJEŠENJE O ODOBRENJU

• Članak 42.

• (1) Nadležno tijelo donosi rješenje o podnesenom zahtjevu za odobrenje i dostavlja 

ga podnositelju zahtjeva u roku od 40 radnih dana od dana zaprimanja urednog 

zahtjeva. Rok za donošenje i dostavu rješenja obuhvaća i razdoblje za procjenu 

projekta.

• (2) Kad je to opravdano zbog složenosti i višedisciplinarne naravi projekta, nadležno 

tijelo može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka za dodatnih 15 radnih dana o 

čemu nadležno tijelo prethodno obavještava podnositelja zahtjeva. Produljenje i 

trajanje produljenja trebaju biti propisno utemeljeni.

Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (NN 55/2013)



ZAHTJEVI ZA PROJEKTE

• Različiti postupci za HRZZ projekte, EU projekte

• Hitan postupak???



mjesec Datum do kojeg je potrebno 

urudžbirati dokumentaciju 

Datum održavanja sjednice 

povjerenstva 

Rujan 2018.  26.rujna 2018. 

Listopad 2018. 10.listopada 2018. 24.listopada 2018. 

Studeni 2018. 7.studeni 2018. 21.studeni 2018. 

Prosinac 2018. 5.prosinca 2018. 19.prosinca 2018. 

Siječanj 2019. 16.siječnja 2019. 30.siječnja 2019. 

Veljača 2019. 13.veljače 2019. 27.veljače 2019. 

Ožujak 2019. 6.ožujka 2019. 20.ožujka 2019. 

Travanj 2019. 10.travnja 2019. 24.travnja 2019. 

Svibanj 2019. 15.svibnja 2019. 29.svibnja 2019. 

Lipanj 2019. 19.lipnja 2019. 3.srpnja 2019. 

Rujan 2019. 4.rujna 2019. 18.rujna 2019. 

 



• Izmjene obrasca 2.

• Upute za izmjene obrasca 2.

• Predugi i prekomplicirani???

• Dobri i razumljivi?

• Molim Vaše sugestije???



PLANOVI ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

• Nekoliko članova povjerenstva zainteresirano je za predavanja, dogovoriti 

mjesto i vrijeme

• Webinar nakon izrade novog obrasca

• Sudjelovanje u radu međunarodnih tijela (Bruxelles, Stockholm)



???????


