ETIČKI KODEKS
EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Zagreb, 2. 12. 2013.

Pročišćeni tekst Etičkog kodeksa Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment
obuhvaća Etički kodeks Visoke škole za komunikacijski menadžment od 31.10.2013. god., te
njegove izmjene donesene na 6. sjednici Stručnog vijeća dana 2.12.2013. god., a u vezi izmjena i
dopuna Statuta Visoke škole za komunikacijski menadžment objavljenih dana 31.10.2013. god., a
koje su stupile na snagu dana 8.11.2013. god.
Na temelju odredbe članka 36. Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski
menadžment (u daljnjem tekstu: Bernays) te odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, Stručno vijeće Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, na 6.
sjednici održanoj dana 2. prosinca 2013. god. utvrđuje pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS
EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT
(pročišćeni tekst)

I.

Opće odredbe

Primjena i sadržaj
Članak 1.
Etički kodeks Bernaysa sadrži moralna načela profesionalne etike kojima se u svojem
profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati nastavnici, znanstvenici i drugi radnici
Bernaysa.
Načela Etičkog kodeksa Bernaysa primjenjuju se na jednak način i na studente te na druge osobe
koje nisu zaposlene u Bernaysu, a sudjeluju u njegovu djelovanju i radu te ako se njihovo ponašanje
može izravno povezati s Bernaysom.

Definicije
Članak 2.
Za potrebe Etičkoga kodeksa Bernaysa neki pojmovi tumačit će se na sljedeći način:
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 pojam učilišna zajednica podrazumijeva sve članove učilišne zajednice na Bernaysu,
 pojam nastavnik podrazumijeva sve osobe koje održavaju nastavu na Bernaysu, bez obzira
na znanstveno-nastavno, nastavno, suradničko ili stručno zvanje te na vrstu i trajanje
ugovora na temelju kojega održava nastavu,
 pojam student podrazumijeva sve osobe koje sudjeluju u programu obrazovanja, neovisno
o njihovu statusu,
 pojmovi koji se koriste u Etičkom kodeksu Bernaysa, a imaju rodno značenje, bez obzira
koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način i ženski i muški rod
(studentica/student, nastavnica/nastavnik, članica/član, ispitanica/ispitanik).

II.

Temeljna načela i pravila

Načelo uživanja ljudskih prava
Članak 3.
Bernays svakom članu učilišne zajednice treba osigurati uživanje i poštivanje svih ljudskih prava
zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.
Prava članova učilišne zajednice mogu se ograničiti samo radi ostvarenje prava drugih članova
učilišne zajednice i opće javnosti koji su u skladu s ciljevima Bernaysa i u mjeri u kojoj je to potrebno
radi načela poštivanja integriteta i dostojanstva osobe.

Članak 4.
Svi članovi učilišne zajednice moraju biti poštivani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na
život, integritet i dostojanstvo, a svim članovim učilišne zajednice treba biti osigurano pravo na
privatnost.
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Načelo autonomije, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
Članak 5.
Svi članovi učilišne zajednice imaju pravo na autonomno djelovanje u granicama svojega statusa i
u skladu s ciljevima Bernaysa.
Svi članovi učilišne zajednice imaju pravo na nesmetani profesionalni razvoj i usavršavanje u skladu
s vlastitim mogućnostima na način da se pri tomu ne narušava pravo druge osobe.
Svi članovi učilišne zajednice imaju obvezu i odgovornost prema drugima u smislu poštena, iskrena
i nepristrana ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti radi ostvarivanja zajedničkog dobra učilišne
zajednice u cjelini.

Načelo jednakosti i pravednosti
Članak 6.
Od svih članova učilišne zajednice očekuje se da se ponašaju u skladu s načelima jednakosti i
pravednosti na svaki način koji isključuje bilo kakav oblik diskriminacije, zlostavljanja,
uznemiravanja ili iskorištavanja.
Od svih članova učilišne zajednice očekuje se da ne iskorištavaju i zlorabe svoj autoritet te ne smiju
dopustiti da osobni interesi utječu na objektivno prosuđivanje i etičko i profesionalno obavljanje
radnih zadaća.
Svim članovima učilišne zajednice nastojat će se osigurati jednaki uvjeti za ostvarivanje
profesionalnih i intelektualnih sposobnosti i napredovanja.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb
t: + 385 1 555 12 12
e: info@bernays.hr
w: www.bernays.hr

Pravo na akademsku slobodu
Članak 7.
Svim članovima učilišne zajednice prizna se akademska sloboda kao temeljnim uvjetom i obilježjem
u poučavanju, znanstvenoga istraživanja, nastavnog i stručnog rada te stipendiranja. Članovi
učilišne zajednice trebaju se u svojim istraživanjima voditi idejom slobode znanstvenog i stručnog
stvaralaštva te koristiti svoje pravo ispitivanja i kritiziranja svih društvenih vrijednosti u duhu
objektivnog i poštenog traganja za istinom i za stjecanjem znanja.
Bernays podupire i potiče slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljnu vrijednost u svim
segmentima učilišnog rada i života kao visokoškolske institucije.

Načelo profesionalnosti
Članak 8.
Od članova učilišne zajednice očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički
besprijekorno ispunjavaju sve svoje obveze. U svom djelovanju i ponašanju, članovi učilišne
zajednice, dužni su slijediti načela objektivnosti, nepristranosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.
Svi članovi učilišne zajednice obvezni su poštivati kriterije stručnosti i izvrsnosti te u skladu s tim
stalno sudjelovati na stručnim usavršavanjima unutar svojega područja te sudjelovati u utemeljenju
profesionalnih i etičkih prosudbi na dostupnim činjenicama, uz isključenje predrasuda bilo koje
vrste.
Od svih članova učilišne zajednice očekuje se djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva te sudjelovanje
u izvanučilišnim djelatnostima koje nisu u skladu s njihovim profesionalnim obvezama, niti će štetiti
njihovim obvezama, a ni ugledu Bernaysa.

Načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka
Članak 9.
Od svih članova učilišne zajednice očekuje se poštivanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka
koji se tiču njihovih obveza kao članova učilišne zajednice.
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Bernays ima obvezu osigurati uvjete nužne za upoznavanje članova učilišne zajednice sa svim
relevantnim pravilima koja se tiču njihovih obveza.
U svakome slučaju u kojem postoji neslaganje pri tumačenju ili primjeni načela Etičkog kodeksa,
članovi učilišne zajednice obvezni su sporna pitanja najprije riješiti unutar sredine u kojoj je do
povrede došlo ili kod mjerodavnih tijela Bernaysa. Obraćanje tijelima izvan Bernaysa treba
ograničiti na slučajeve u kojima je to primjereno i nužno te zakonski opravdano.
Nadležna tijela Bernaysa dužna su pravodobno djelovati radi prevencije i suzbijanja povrede
Etičkog kodeksa. S tim u vezi trebaju pokretati postupke i poduzimati druge radnje u granicama
svoje nadležnosti te istražiti sve prijave u kojima postoji osnovana sumnja u neetično ponašanje
članova učilišne zajednice.

III.

Neprihvatljiva ponašanja
Diskriminacija
Članak 10.

Nedopustiv je svaki oblik izravne i neizravne diskriminacije na području rada i radnih uvjeta,
uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom
usmjeravanju, stručnom osposobljavanju te prekvalifikaciji, u skladu s posebnim zakonima.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje

Članak 11.
Između članovima učilišne zajednice zabranjena je svaka vrsta uznemiravanja i spolnog
uznemiravanja.
Svaka osoba ima pravo prijaviti uznemiravanje koje je počinila osoba članica učilišne zajednice. Na
osobu koja je prijavila takvu vrstu ponašanja ili koja je odbila uznemiravanje ne smije se vršiti
nikakav pritisak.
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Predrasude
Članak 12.
Svi članovi učilišne zajednice trebaju biti objektivni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje
vrste utječu na njihovu objektivnost u akademskim, istraživačkim, administrativnim, poslovnim i
upravljačkim djelatnostima.
Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojeg člana učilišne zajednice na smije
počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne
obveze.

IV.

Etička pravila u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu
Temeljne vrijednosti i načela
Članak 13.

Svi nastavnici i suradnici Bernaysa obvezni su u svojemu znanstvenom, nastavnom i stručnom radu
poštivati etička pravila.
Svi nastavnici i suradnici Bernaysa dužni su poštivati kriterije stručnosti i u skladu s time nastojati
se stručno i znanstveno usavršavati u području svojega profesionalnog djelovanja.
Obveza je svih članova učilišne zajednice ukazati na neetičko ponašanje pojedinaca unutar Bernaysa
te nepridržavanje odredaba Etičkog kodeksa.

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu
Članak 14.
Sve osobe koje djeluju kao nastavnici na Bernaysu imaju sljedeće dužnosti:
 težiti k postizanju i prenošenju visoke razine znanstvenih i stručnih spoznaja iz svojega
područja,
 osigurati točnost, preciznost, reprezentativnost sadržaja kolegija i nastojati da studenti
steknu što bolja znanja pojedinoga kolegija,
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 svim studentima dati jednake mogućnosti u napretku, razvoju i stjecanju znanja,
 doprinositi intelektualnom razvoju studenata unutar područja studija te izbjegavati radnje
koje bi ometale taj razvoj,
 nastavnici trebaju uzimati u obzir mišljenje i ocjenu studenata o svojoj nastavnoj
kompetenciji u cilju unapređivanja nastavnog procesa,
 poštovati dignitet svojih kolega i u suradnji s njima djelovati u interesu napredovanja
studenata,
 poštivati obrazovne interese, strategije i ciljeve Bernaysa u interesu razvoja studenata,
 nastavnici se trebaju suzdržavati od bilo koje vrste uvjetovanja pristupanju ispita koji nisu
u skladu s izvedbenim nastavnim planom, osobito se trebaju suzdržavati od uvjetovanja
koja se odnose na osobnu i ekonomsku korist nastavnika.

Neprihvatljivosti u nastavi
Članak 15.
Studentima je zabranjeno prepisivanje bez obzira na način vrednovanja studentskoga ispita ili rada.
Članovima učilišne zajednice zabranjeno je poticanje na prepisivanje, dopuštati ga i tolerirati.

Neprihvatljivosti u znanstvenom i stručnom radu
Članak 16.
Članovima učilišne zajednice nisu dopuštena istraživanja koja donose nepotreban rizik ili moguće
povrede ljudi, povrede okoline te tajenje takvih djelatnosti koje provode drugi članovi učilišne
zajednice.
Ukoliko u pojedinim istraživanjima koja provode članovi učilišne zajednice sudjeluju djeca ili
maloljetnici, nužno je osigurati njihova prava i obveze u skladu s zakonskim odredbama.
Članovima učilišne zajednice nije dopušteno izmišljanje rezultata.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb
t: + 385 1 555 12 12
e: info@bernays.hr
w: www.bernays.hr

Članak 17.
U znanstvenom i stručnom radu članova učilišne zajednice smatra se neprihvatljivim svako
krivotvorenje što uključuje radnje koje su u suprotnosti s načelima znanstvenog poštenja i
tendencioznog tumačenja rezultata znanstvenog ili stručnog istraživanja.
Plagiranje i svaki njegov oblik smatrat će se povredom Etičkog kodeksa.
Svi članovi učilišne zajednice dužni su u svojemu znanstvenoistraživačkom i stručnom radu
navoditi točne izvore te informacije o podrijetlu navoda koje su koristili u radu.
Članovi učilišne zajednice dužni su štiti pravo na intelektualno vlasništvo rezultata istraživanja i
prikupljenih informacija.
Odgovornost prema suradnicima, studentima i imovini
Članak 18.
Članovi učilišne zajednice dužni su u svojemu znanstvenim i javnom djelovanju njegovati kulturu
dijaloga te su se dužni profesionalno odnositi prema svim suradnicima i zaposlenicima Bernaysa.

Članak 19.
Članovi učilišne zajednice dužni su poštovati dostojanstvo studenata te u nastavi nastojati ostvariti
dijalog sa studentima i poticati ih na aktivno sudjelovanje, a nastavne i druge teme obrađivati na
otvoren način, poglavito teme koje su osjetljiva karaktera.

Članak 20.
Članovi učilišne zajednice dužni su se s punom odgovornošću odnositi prema imovini Bernaysa.
Nije dopušteno imovinu, ime ili logotip Bernaysa koristiti u privatne svrhe i za osobnu korist.
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V.

Etička prava i obveze studenata Bernaysa
Temeljne vrijednosti i načela
Članak 21.

Svi studenti Bernaysa obvezni su u svojemu znanstvenom, nastavnom i stručnom radu poštivati
etička pravila.
Svim studenti Bernaysa zajamčena su sva prava regulirana propisima Republike Hrvatske i aktima
Bernaysa u cilju kvalitetnog razvoja i obrazovanja.
Obveza je svih studenata Bernaysa ukazati na neetičko ponašanje pojedinaca unutar Bernaysa te
nepridržavanje odredaba Etičkog kodeksa.

Prava studenata
Članak 22.
Svi studenti Bernaysa imaju sljedeća prava:
 pravo na sudjelovanje u nastavnom procesu,
 pravo na sudjelovanje u raspravama,
 pravo slobodno iznositi svoja mišljenja, opredjeljenja i stavova bez ugrožavanja drugih,
 pravo izbora odjeće u kojoj će dolaziti u prostorije Bernaysa pod uvjetom da je takva odjeća
primjerena prigodi za koju se nosi,
 pravo na pravedno i objektivno vrjednovanje ispita i drugoga rada i rezultata rada,
 pravo na dopuštanje ili zabranu objavljivanja osobnih podataka koji spadaju u područje
zaštite privatnosti,
 pravo na zaštitu od bilo koje vrste nasilja, prinude ili prijetnje silom,
 pravo na zaštitu od bilo koje vrste diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja,
 pravo na primjenu jednakog i pravednog postupka utvrđivanja utemeljenosti optužbi za
povredu akata Bernaysa,
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 pravo na izbor i osnivanje predstavničkih studentskih organizacija koje su odgovorne
studentskoj zajednici i Bernaysu,
 pravo na obavještavanje o pravilima i propisima ponašanja na Bernaysu.

Odgovornost studenata
Članak 23.
Neprihvatljivim ponašanjem studenata Bernaysa smatrat će se naročito ali ne isključivo:
 nepoštivanje odredaba Etičkog kodeksa,
 omalovažavanje drugih i drugačijeg mišljenja te svako uznemiravanje i spolno
uznemiravanje, kao i diskriminacija bilo da se radi o spolnoj, rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj,
političkoj ili nekoj drugoj osnovi,
 posjedovanje, prodaja ili uporaba bilo kakve vrste droge i drugih opojnih sredstava i
narkotika,
 oštećivanje imovine Bernaysa,
 neprihvatljive i nekorektne radnje kojim se ugrožavaju sigurnost i zdravlje drugih osoba,
 neprihvatljive i nekorektne radnje u komunikaciji koje doprinose nepoštivanju osobnog i
profesionalnog dostojanstva drugih osoba,
 uporaba mobitela i drugih tehnoloških sredstava za vrijeme održavanja nastave i nastavnog
procesa,
 ometanje nastave i drugih nastavnih procesa nepripremljenošću, kašnjenjem, ranijim
napuštanjem prostora u kojem se održava nastava ili na bilo koji drugi način,
 ometanje drugih studenta i nastavnika u nastavnom procesu,
 neprimjeren način obraćanja nastavnicima ili studentima,
 nedopustivo je davanje i primanje pomoći na ispitima te primjena bilo koje vrste pomagala
ukoliko to izrijekom nije dopušteno,
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 nedopustivo je prisvajanje tuđega rada kao svojega te plagiranje i krivotvorenje radova ili
dijelova rada drugih osoba bez navođenja autora ili bez njegova znanja,
 neovlašteno pristupanje ili omogućavanje neovlaštenoga pristupanja informatičkim
resursima Bernaysa,
 nedopustiva je zlouporaba, krivotvorenje dokumenata i podataka Bernaysa,
 nepoštivanje ugovornih obveza s Bernaysom,
 nedopustivo je već ocijenjene radove rabiti kod ponovnog ocjenjivanja na nekom drugom
kolegiju,
 nedopustiv je svaki drugi postupak koji nije u skladu s normama pristojnog ponašanja i
ponašanjem unutar akademske zajednice te moralnim normama koje su općeprihvaćene u
društvu u cjelini.

VI.

Postupci u slučaju kršenja Etičkog kodeksa Bernaysa
Članak 24.

Sva tijela Bernaysa i svi članovi učilišne zajednice dužni su, svatko u okvirima svoje nadležnosti,
brinuti za ostvarenje i unaprjeđivanje etičkih standarda na Bernaysu i provedbu Etičkog kodeksa
Bernaysa.
Navedena tijela iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su u konkretnim slučajevima zatražiti mišljenje
posebnog savjetodavnog tijela Stručnog vijeća, a svi članovi učilišne zajednice dužni su o saznanju
o povredi Etičkog kodeksa Bernaysa o tomu obavijestiti Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo – sastav i mandat
Članak 25.
Članove Etičkog povjerenstva imenuje dekan iz reda nastavnika i studenata Bernaysa, na rok od
dvije godine.
Etičko povjerenstvo se sastoji se od sljedećih članova:
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 dva člana Povjerenstva iz reda nastavnika kojeg predlaže Stručno vijeće,
 jednog predstavnika stručno-administrativnog osoblja,
 dva član povjerenstva iz reda studenata koje predlaže Studentski zbor.
Etičko povjerenstvo na svojoj konstituirajućoj sjednici između svojih članova bira predsjednika i
zamjenika predsjednika na rok od dvije godine.
Etičko povjerenstvo zasjeda i odlučuje kad je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog
broja njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova, javnim glasovanjem dizanjem ruke
„za“ ili „protiv“ odluke ili mišljenja koje je dano na glasovanje.

Djelatnosti i nadležnosti Etičkog povjerenstva
Članak 26.
Etičko povjerenstvo ima sljedeću djelatnost i nadležnost:
 savjetovanje dekana i učilišne zajednice o općim pitanjima koja se odnose na etičnost
ponašanja i praksu na Bernaysu,
 održava kontakte sa sličnim tijelima drugih veleučilišta i visokoškolskih ustanova, posebno
onih s kojima je Bernays potpisao sporazum o suradnji,
 Stručnom vijeću podnosi redovita godišnja izvješća u kojima izvješćuje o svojemu
djelovanju te o provedbi i razvoju etičkih standarda Bernaysa,
 organizira rasprave, sastanke i razne skupove koji se odnose na tumačenju, primjeni i
unaprjeđenju etičkih standarda na Bernaysu,
 obavlja druge poslove predviđene Etičkim kodeksom.
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Postupak pred Etičkim povjerenstvom
Članak 27.
Ukoliko Etičko povjerenstvo zaprimi pisani zahtjev o povredi Etičkoga kodeksa, dužno je u roku
od osam dana sastati se te donijeti mišljenje ili odluku o postupanju i o tomu pisanim putem
obavijestiti dekana i članove Stručnog vijeća.
Pisani zahtjev mogu, putem Tajništva, podnijeti svi članovi i tijela učilišne zajednice, a pisani zahtjev
mora biti određen, točan i precizno napisan. Uz zahtjev se mogu podnijeti i druge relevantne
isprave i materijali kao i navodi o odredbama Etičkoga kodeksa u vezi s kojima se osobito traži
mišljenje.

Postupanje Etičkog povjerenstva i rokovi
Članak 28.
Redovite sjednice Etičkog povjerenstva održavaju se najmanje jednom u semestru, a po potrebi
mogu se održavati i elektroničkim putem. Vrijeme i mjesto održavanja redovitih sjednica određuje
se najkasnije na početku svakog semestra.
Predsjednik ili zamjenik Etičkog povjerenstva, prema pisanom zahtjevu iz čl. 27. saziva sjednicu
Etičkog povjerenstva u roku od osam radnih dana od dana primitka pisanog zahtjeva.
Etičko povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva tražiti dodatna razjašnjena i informacije.
Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, Etičko povjerenstvo može na svoje sjednice
ili dijelove sjednica pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti ostvarenju zadatka Etičkog
povjerenstva.
Etičko povjerenstvo svoje mišljenje daje isključivo na temelju navoda i podatka iz pisanog zahtjeva,
priloga uz zahtjev te dodatnih razjašnjenja i očitovanja drugih osoba. Etičko povjerenstvo neće
provjeravati navode iz zahtjeva i nema istražne ovlasti utvrđivanja činjenica. Ako se navodi o
činjenicama iz pisanog zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih
tvrdnji ne može se zaključiti iz ponuđenih materijala, Etičko povjerenstvo će tu okolnost navesti u
svojem mišljenju i ograničiti se na davanje stajališta o načelnom pitanju.
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Sjednice Etičkog povjerenstva su u pravilu javne, osim kada se radi o postupku pokrenutom radi
uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja i u bilo kojem drugom postupku kada je to opravdano
radi zaštite prava na privatnost ili drugih na zakonu utemeljenih razloga. U tim slučajevima Etičko
povjerenstvo može isključiti javnost sa sjednice ili njenog dijela. O isključenju javnosti u ostalim
slučajevima odlučuje se glasovanjem svih članova Etičkog povjerenstva.

Članak 29.
Nakon primitka odluke Etičkog povjerenstva Stručno vijeće će pisano obavijestiti u roku od osam
dana podnositelja zahtjeva o mišljenju Etičkog povjerenstva i mjerama koje će biti poduzete.
Zbog postupanja protivno odredbama Etičkog kodeksa, Bernays je ovlašten prekinuti suradnju i
izvanredno otkazati ugovor o radu, ako je riječ o nastavniku i/ili suradniku, te raskinuti ugovor o
studiranju, bez obveze vraćanja školarine, ako je riječ o studentu Bernaysa.

VII.

Prijelazne i završne odredbe

Osnivanje Etičkog povjerenstva
Članak 30.
Etičko povjerenstvo imenovat će se u roku od tri mjeseca dana od stupanja na snagu Etičkog
kodeksa. Do imenovanja Etičkog povjerenstva, poslove iz njegove nadležnosti obavljat će Stručno
vijeće.
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Etičko povjerenstvo ne izabere u redovitim rokovima,
prethodni saziv Etičkog povjerenstva obavljat će i dalje poslove iz svoje mjerodavnosti ali najdulje
30 dana od dana isteka mandata.

Članak 31.
Sva pitanja koja nisu uređena ovim Etičkim kodeksom uređuju se zakonima, Statutom i drugim
aktima Bernaysa te drugim relevantnim propisima.
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Članak 32.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

Predsjednik Stručnog vijeća
Mr. sc. Damir Jugo

Klasa: 602-04/14-07/07
Ur. broj: 251-551-06-13-503
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