
           

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће 

Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на петој редовној 

сједници одржаној 19.02.2020. године, донијело је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАДУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ ЕТИЧНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА 

НА ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

 

 

Члан 1. 

(Предмет регулисања) 

 

Овим Правилником уређују се: поступак и начин добијања сагласности са 

провођење истраживања на људима; начин именовања и надлежност Комисије за оцјену 

етичности истраживања (у даљем тексту Комисија); као и остала питања од значаја за рад 

Комисије.  

 

Члан 2. 

(Статус Комисије за оцјену етичности истраживања) 

 

Комисија је самостално и стручно тијело Факултета које обавља своје дјелатности у 

оквиру надлежности прописаних овим Правилником. 

 

Члан 3. 

(Коришћени појмови) 

 

Носилац истраживања је Институт за спорт Факултета физичког васпитања и 

спорта чији материјални и други ресурси се непосредено користе у исраживању или у 

чијим просторијама се истраживање проводи. 

Главни истраживач је члан тима или групе која проводи истраживање или 

експерименталну студију за чије одобрење је надлежна Комисија 

Истраживач je физичко лице које наступа као предлагач и које проводи 

истраживање за чије одобрење је надлежна Комисија.  

Испитаник је спортиста или друго физичко лице које на основу свог личног 

пристанка, односно пристанка родитеља или старатеља уколико је у питању малољетно 

лице, учествује у истраживању које се односи на провјеру физичких способности, а за које 

је матичан Факултет физичког васпитања и спорта.  

Спонзорисано истраживање је истраживање које се проводи за потребе 

заинтересованог физичког или правног лица, спортске организације, јавне установе, 

међувладине или међународне организације из дјелатности и матичности Факултета 

физичког васпитања и спорта.  

Спонзор је физичко лице, домаћи или страни држављанин за чије потребе се провди 

истраживање из дјелатности и матичности Факултета физичког васпитања и спорта, или 

овлашћено лице домаћег или страног правног лица, спортске организације, јавне установе, 



међувладине или међународне организације за чије потребе се провди истраживање из 

дјелатности и матичности Факултета физичког васпитања и спорта. 

Етичке огледне процедуре са људима подразумјевају поступке рада са људима у 

којима су строго испоштована основна начела, правна и етичка правила, а које имају за 

циљ да унаприједе и створе нова знања из области спортских наука и физичког васпитања  

Специјалиста је лице из одређених других релевантних области (нпр. медицинске) 

које се именује на приједлог Комисије  и који у остављеном року доставља стручни налаз, 

мишљење или појашњење по дефинисаном предмету, а које је неопходно за мериторно 

одлучивање о приједлозима истраживања.  

Сви изрази употријебљени у овом Правилнику за означавање мушког или женског 

рода подразумијевају оба рода. 

 

Члан 4. 

(Основна начела) 

 

У обављању својих дјелатности Комисија се руководи основним начелима: 

1. Начело неповредивости дигнитета људи; 

2. Начело поштовања аутономије; 

3. Начело информисаног пристанка учесника истраживања; 

4. Начело повјерљивости и тајности; 

5. Начело поштовања приватности; 

6. Начело академске слободе; 

7. Начело аутономије научноистраживачког и наставног рада; 

8. Начело заштите угледа учесника у истраживању; 

9. Начело заштите угледа Комисије, Факултета и његових запослених и студената и 

Универзитета у Бањој Луци и његових запослених и студената; 

10. Начело поштовања интегритета и достојанства личности; 

11. Начело једнакости и праведности; 

12. Начело професионалности; 

13. Начело транспарентности; 

14. Начело поштовања међународних, домаћих и интерних правних прописа и 

поступака; 

15. Начело посебне заштите дјеце.  

 

Члан 5. 

(Надлежности) 

 

Комисија у оквиру своје дјелатности: 

1. Утврђује испуњеност захтјева за провођење етичног истраживања на људима за 

потребе наставног и научно-истраживачког процеса на Универзитету у Бањој Луци 

или за потребе  истраживања из дјелатности и матичности Факултета физичког 

васпитања и спорта. 

2. Даје одобрење и смјернице за истраживање у којем учествују спортисти, дјеца, 

физичка лица.  

3. Доноси одлуку о ангажовању специјалисте, уколико утврди да је мишљење 



специјалисте неопходно за одлучивање о истраживању; 

4. Прати поштовање задатих смјерница у одобреним истраживањима; 

5. Повлачи сагласност за провођење претходно одобреног истраживања и налаже 

његово обустављање у случају непоштовања задатих смјерница. 

6. Подноси годишњи извјештај о свом раду Наставно-научном вијећу факултета; 

7. Обавља друге послове у складу са овим Правилником и другим актима Факултета и 

Универзитета у Бањој Луци.  

 

Члан 6. 

(Састав Комисије) 

Комисију чине предсједник и два члана из реда стално запослених наставника на 

Факултету физичког васпитања и спорта.  

Комисију из претходног става, као и замјенике чланова Комисије, именује 

Наставно-научно вијеће Факултета на период од четири године, а на приједлог декана 

Факултета.  

Комисија се састаје периодично, а на основу поднесеног захтјева за истраживање. 

Комисију сазива и руководи њезиним радом предсједник Комисије.  

Одлуке се доносе већином гласова.  

Чланови Комисије у обавези су да чувају тајност података до којих су дошли у свом 

раду.  

 

Члан 7. 

(Изузеће члана Комисије) 

У расправи и доношењу одлука поводом конкретних предмета не могу учествовати 

они чланови Комисије који имају било какав интерес (морални или материјални) у вези са 

предметом о коме се расправља и одлучује. 

На расправи и доношењу одлука поводом конкретних предмета и захтјева за 

провођење истраживања могу присуствовати истраживач и/или спонзор ради давања 

додатних објашњења. 

 

 

Члан 8. 

        (Ближи критеријуми за разматрање захтјева за одобрење научног испитивања) 

 

Приликом разматрања захтјева за одобрење истраживања, Комисија испитује сљедеће: 

1. да ли је методологија одговарајућа; 

2. да ли су предвидиви ризици за испитанике оправдани; 

3. да ли је неопходна употреба контролних група; 

4. критеријуми за превремено повлачење испитаника из студије; 

5. критеријуме за прекид цијелог истраживања; 

6. да ли постоје услови за правилно праћење и контролу спровођења истраживања,  

7. адекватност мјеста за провођење истраживања; 

8. начин публиковања резултата; 

9. карактеристике популације испитаника 

10. начин информисања испитаника 

11. опис трошкова и/или надокнада за испитаника 

12. мјере које обезбјеђују безбједност и тајност података о испитанику 



 

Члан 9.  

(Захтјев за истраживање) 

 

Захтјев за одобрење научног испитивања Комисији подноси главни истраживач тј. 

истраживач у писаној форми на прописаном обрасцу.  

Захтјев мора бити својеручно потписан од стране главног истраживача или 

истраживача.  

Захтјев се предаје на протокол Факултета и доставља се предсједнику Комисије.   

 

Члан 10. 

У захтјеву за одобрење научног испитивања истраживач је дужан да образложи 

план истраживања, описану експерименталну процедуру, адресу гдје ће се вршити 

истраживање, сврху истраживања, вријеме потребно за реализацију истраживања и друге 

релевантне податке.  

Уз захтјев за истраживање истраживач ће доставити писмену сагласност лица над 

којим се врши истраживање, а за који је матичан Факултет физичког васпитања и спорта.  

У случају да је у питању малољетно лице, неопходно је доставити сагласност  

родитеља/старатеља.   

 

      Члан 11.  

        (Рад Комисије по поднесеном захтјеву) 

  

Комисија ће у року од 8 дана од дана подношења захтјева донијети одлуку о 

давању сагласности за истраживање. 

Уколико Комисија утврди да захтјев садржи одређени недостатак, вратиће је 

подносиоцу на допуну и одредити рок за отклањање недостатака.  

Комисија може одбити да да сагласност на истраживање уколико је истраживање 

супротно  одредбама овог Правилника, Етичким кодексом Универзитета, као и другим 

прописима.  

У случају да Комисија одбије да да сагласност на истраживање образложиће такву 

одлуку и исту доставити подносиоцу.  

Подносилац захтјева има право жалбе на одлуку Комисије Наставно-научном 

вијећу Факултета физичког васпитања и спорта.  

  

   

     Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на веб страници 

Факултета физичког васпитања и спорта.  

 

 

Број:  11/1.160-4/20 

Дана, 19.02.2020. године         ПРЕДСЈЕДНИК  

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА 

  

         Проф. др Борко Петровић  


