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Правилник 

о раду етичких комисија 

 

 

     Члан 1. 

 

 Одбор за етичка питања Друштва психолога Србије ради на подстицању 

оснивања етичких комисија при факултетима који образују психологе у Србији и у 

обавези је да сарађује са њима као са потпуно аутономним телима. Овај правилник је  

предлог Одбора за најефикасније функционисање етичких комсиија. 

 

      Члан 2. 

 

 Основна улога Етичких комисија састоји се у испитивању усаглашености 

поднетих истраживачких нацрта са Кодексом етике психолога Србије, за истраживања 

која ће се у целини или делимично спроводити на територији Републике Србије. 

 

      Члан 3. 

 

 Свака Етичка комисија би требало да се састоји од три стална и три резервна 

члана. Одељење/одсек/департман може одлучити да број чланова буде и другачији, али 

је за функционисање комисије неопходно да их буде бар троје. 

 Свака Етичка комисија има и свог председника. 

 По један члан етичке комисије са Одељења за психологију у Београду, Одсека за 

психологију у Новом Саду и Департмана за психологију у Нишу постаће и члан Одбора 

за етичка питања ДПС. Било би пожељно да њихов мандат у етичкој комисији на 

матичном факултету буде 5 година, колико траје и мандат Одбора за етичка питања.  

 Чланови етичких комисија морају бити чланови ДПС. 

 

      Члан 4. 

 

 Свако одељење/одсек/департман бира сталне и редовне чланове комисије на 

својој седници простом већином гласова.  

Свако одељење/одсек/департман може као сталног или као резервног члана 

комисије изабрати и психолога из праксе, који није члан одељења/одсека/департмана. 



 

      Члан 5. 

 

 Комисија прима поднети нацрт истраживања на испитивање и даје своје решење 

у року од највише 30 радних дана.  

Решење може да буде у виду одобрења, затим у виду захтева за додатним 

информацијама, у виду предлога за побољшање елемената нацрта или у виду ускраћења 

одобрења нацрта.  

 

      Члан 6. 

 

 Комисија доноси одлуку/решење простом већином. 

      Члан 7. 

 

 У одлучивање Комисије по једном одређеном питању резервни члан улази 

уместо сталног у случају: 

     а) спречености сталног члана (услед одсуства, болести и сл.). 

     б) укључености сталног члана у пројекат чији се нацрт испитује. 

     в) друге врсте конфликта интереса. 

 

      Члан 8.               

 

 У случају трајног изостанка члана Комисије, било сталног или резервног, 

одговарајуће одељење/одсек/департман на првој наредној седници бира новог члана као 

његову замену до истека мандата целој комисији. 

 

      Члан 9. 

 

 Препорука је да чланови етичких комисија не буду чланови истих више од два 

мандата.  

 

       Члан 10. 

 

 Захтев за испитивање усаглашености нацрта истраживања са Кодексом етике 

ДПС подноси аутор, односно главни носилац истраживања.  

 Главни носилац, уколико је из иностранства, обраћа се захтевом било којој 

етичкој комисији. Уколико је етичка комисија претрпана захтевима који нису поднети 

од стране истраживача на том факултету, комисија ће замолити те истраживаче да 

поднесу захтев другој комисији.  

 

         Члан 11. 

 

 Етичка комисија издаје своје решење у одговарајућој писаној форми, на српском 

или енглеском језику потписано од стране свих чланова етичке комисије који су 

учествовали у испитивању усаглашености нацрта. 

 Комисија је дужна да води евиденцију о свим издатим решењима.  

 

         Члан 12. 

 

 Одбор за етичка питања прихвата решења сваке комисије као пуноважна. 



 

          Члан 13. 

 

 Измене и допуне овог Правилника доноси Одбор за етичка питања а верификује 

Скупштина ДПС. 

 

           Члан 14. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном верификовања на Скупштини ДПС. 
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