POSLOVNIK SAVJETA ZA ZNANOST

Zagreb, siječanj 2019. godine

Upravno Vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, na 36. sjednici održanoj
24. siječnja 2019. godine, u skladu s ovlastima i odgovornošću nacionalne organizacije za borbu protiv
dopinga u istraživanju i poticanju istraživanja iz područja antidopinga, donosi sljedeći:

POSLOVNIK
SAVJETA ZA ZNANOST
SLUŽBE ZA ANTIDOPING
HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim poslovnikom uređuje se ustroj, način i djelokrug rada rada Savjeta za znanost Službe za
antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Savjet), te način donošenja odluka
Savjeta.
Pojmovi koji se koriste u ovome Poslovniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 2.
Odredbe ovog Poslovnika obvezatne su za sve članove Savjeta, a primjenjuju se na odgovarajući način
i na ostale osobe koje su prisutne na sjednicama.

II. DJELOKRUG RADA
Članak 3.
Savjet za znanost je savjetodavno tijelo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje daje stručna
mišljenja i donosi zaključke vezano za pitanja medicinske struke i primjene medicinskih spoznaja u
svrhu borbe protiv dopinga u sportu .

II. USTROJ SAVJETA
Članak 4.
Savjet ima 11 članova i sastavljen je od uvaženih stručnjaka iz područja medicine i znanosti eksperata
na području svog djelokruga rada, članova akademske zajednice s interesom u području antidopinga,
poštivanja ljudskih prava, sportske medicine, farmakologije i kliničke farmakologije.
Članove savjeta na prijedlog predstojnika Službe za antidoping imenuje Upravno vijeće Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo na vrijeme od četiri godine.
Prva sjednica Savjeta saziva se u roku od 45 dana od dana imenovanja članova Savjeta.
Predsjednika Savjeta, te zamjenika predsjednika imenuju članovi Savjeta na prvoj konstituirajućoj
sjednici iz redova članova Savjeta.

Članovi Savjeta mogu biti imenovani više puta uzastopce.
Član Savjeta može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan
ako sam zatraži razrješenje
ako ne ispunjava obveze člana Savjeta
U slučaju razrješenja pojedinog člana Savjeta, uz prethodno pribavljeno mišljenje predstojnika Službe
za antidoping, Upravno vijeće imenuje novog člana čiji mandat traje do isteka mandata na koji je bio
imenovan razriješeni član Savjeta.
Članak 5.
Članstvo u Savjetu je volontersko i članovima ne pripada naknada za rad u Savjetu.
Članovi se obvezuju da će trajno poštivati i provoditi sve obveze vezane za povjerljivost podataka i
isprava koje prime ili s kojima se upoznaju na bilo koji način tijekom obavljanja svojih poslova, tijekom
i nakon trajanja članstva u Savjetu.
Svako neovlašteno raspolaganje osobnim podacima, ispravama ili informacijama o antidoping
postupcima predstavlja povredu obveze člana i predstavlja razlog za opoziv i razrješenje i ostalo u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

III. NAČIN RADA SAVJETA
Članak 6.
Savjet ima savjetodavnu ulogu i djeluje radom na sjednicama.
Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta.
U slučaju potrebe Savjet ima mogućnost zatražiti mišljenje vanjskih eksperata.
Služba za antidoping organizira i osigurava potrebne uvjete za rad na sjednicama, te osigurava
potrebne administrativne usluge.
Članak 7.
Sjednica Savjeta održava se najmanje dva puta godišnje, a prema potrebi i češće.
Sjednica Savjeta je pravovaljana ako je na njoj prisutno najmanje polovina svih članova Savjeta.
Odluke i zaključci Savjeta su pravovaljane ako je za njih glasovalo natpolovična većina prisutnih
članova.
Zaključci Savjeta dostavljaju se u pisanom obliku predstojniku Službe za antidoping i ravnatelju HZJZ.

