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УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЕТИЧКОМ ОДБОРУ  УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ 

ЦЕНТРА  КРАГУЈЕВАЦ 
 

  
Сви захтеви, извештаји и дописи Етичком одбору (надаље ЕО) Универзитетског клиничког центра Крагујевац 

(надаље УКЦ Крагујевац) предају се у писарници УКЦ-а, одакле их курир предаје секретару Етичког комитета 

(надаље ЕК) госпођи Вери Настић. Све додатне информације о раду ЕК могу се добити од секретара ЕК-а, гђе 

Настић, која се може наћи сваког радног дана у просторијама Српског Лекарског Друштва (зграда музеја) УКЦ-

а, од 8 до 14 часова, тел. 034/370086. 
 

Упутства везана за давање сагласности и спровођење научних истраживања и клиничких испитивања у УКЦ 

Крагујевац чине саставни део Пословника о раду Етичког одбора КЦК бр01/21/923/15 од 28.1.2021.г. 
У складу са одредбама Статута и Пословника о раду Етичког одбора УКЦ Крагујевац, директор УКЦ 

Крагујевац је дана 21.01.2021.г по решењу бр. 01/642 именовао чланове  ЕО у следећем саставу: 
 

*Доц. др Дејана Ружић Зечевић, специјалиста клиничке фармакологије, Службе за клиничку фармакологију 
*Доц. др Татјана Шаренац, специјалиста офтамологије, Клинике за офтамологију 
*Доц. др Миодраг Срећковић,специјалиста интерне медицине Клинике за кардиологију 
*Асс. др Бранимир Радмановић, специјалиста психијатрије, Клинике за психијатрију 
*Доц. др Татјана Бошковић Матић, специјалиста неурологије, Клиника за неурологију 
*Др Катарина Павловић, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, Служба за анестезију и 

реанимацију 
*Др Раша Медовић, специјалиста педијатрије Клинике за педијатрију 
 

Председник, заменик председника и чланови ЕО именују се на период од 2 године и могу бити именовани 

највише  два пута. 
Административно-техничке и друге послове за потребе ЕО УЦК  Крагујевац обавља секретар ЕО Вера Настић. 
 

 

I  Поступање везано за подношење захтева Етичком одбору за одобравање испитивања 
 

 

А) Академска/ некомерцијална клиничка испитивања су испитивања у којима: 
 -не учествују фармацеутске фирме као предлагачи 
 -предлагачи могу бити: лекари и други запослени у УКЦ Крагујевац, Стручни колегијуми 

организационих јединица УКЦ. 
 -могу се спроводити у сарадњи са домаћим и страним здравственим и научно-образовним установама, 

као и асоцијацијама и удружењима 
 -могу се вршити у сврху израде доктората или стручног/научног рада 
 -могу се односити на коришћење/анализе биолошких материјала пацијената УКЦ Крагујевац 

,коришћење здравствених података из историја болести пацијената, могу бити и некомерцијална испитивања 

која се односе на коришћење већ регистрованих лекова без учешћа фармацеутских фирми и 
 -нису хонорисана за истраживаче од стране предлагача испитивања или сарадника; надокнађују се 

евентуални трошкови (дијагностичке процедуре, трошкови слања материјала, докумената и др.) 
 

 Б) Клиничка испитивања која се спроводе по предлогу/ у сарадњи са универзитетом, научним или стручним 

удружењем, асоцијацијом, фондом, и др. 
 

Нису комерцијална, поручилац испитивања по правилу надокнађује материјалне трошкове који су настали у 

сврху спровођења испитивања (дијагностичке процедуре, трошкови слања материјала, докумената, трошкова 

пацијената, телефонских трошкова и др.). Уколико је предвиђен хонорар за главног истраживача и чланове 

истраживачког тима, исти се дели на уобичајен начин и то 50% за Универзитетски клинички центар Крагујевац 

и 50% за главног истраживача и истраживачки тим.Спровођење испитивања дефинише се Уговором између 

УКЦ Крагујевац и поручиоца испитивања. 
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Ц) Истраживања и научно-истраживачки пројекти који се спроводе под покровитељством Министарства 

просвете науке и технолошког развија Републике Србије и Европске уније. 
 

II  Подношење захтева 
 

 Захтев за одобрење клиничког испитивања потписан и од стране главног истраживача, заједно са 

приложеном потребном документацијом у једном примерку подноси се секретару ЕО преко писарнице.  
Захтев се може доставити и у електронском облику на електронску адресу: nastic.verica@gmail.com . 
 

У прилогу захтева подносе се следећи документи: 
 

1.Протокол клиничке студије 
2.Сажетак протокола 
3.Изјава о етичким документима којх се протокол придржава 
4.Детаљно упутство за употребу лека 
5.Сажетак карактеристика лека 
6.Биографије свих истраживача (датиране и потписане) 
7.Материјал који ће се користити за регрутовање пацијената 
8.Опис начина на који ће се од пациената добити пристанак 
9.Информација за пацијенте на српском језику 
10.Формулар за пристанак пацијента на српском језику 
11.Изјава о било ком облику надокнаде пацијентима за учешће у студији 
12.Изјава о начину надокнаде евентуалне штете 
13.Опис осигурања пацијената 
14.Све значајне претходне одлуке везане за предложену студију (нпр. мишљење неког другог ЕК или  
     комисије за лекове) 
15.Списак поднетих докумената у електронској форми (на CD-у ) 
16.Сагласност директора Организационе јединице где се студија спроводи или сагласност Стручног  
     колегијума исте 
17.Предлог уговора између истраживача, установе и спонзора, са јасно наведеним финансијским  
     накнадама за рад у студији, које добијају главни истраживачи и остали истраживачи, као и са  
     наведеном надокнадом за установу. 

 

 

III Подношење захтева (академска клиничка испитивања) 
 

 1.Протокол клиничке студије 
 2.Сажетак протокола 
 3.Изјаву о етичким документима којх се протокол придржава 
 4.Детаљно упутство за употребу лека 
 5.Сажетак карактеристика лека 
 6.Биографије свих истраживача (датиране и потписане) 
 7.Материјал који ће се користити за регрутовање пацијената 
 8.Опис начина на који ће се од пациената добити пристанак 
 9.Информација за пацијенте на српском језику 
 10.Формулар за пристанак пацијента на српском језику 
 11.Изјава о било ком облику надокнаде пацијентима за учешће у студији 
 12.Изјава о начину надокнаде евентуалне штете 
 13.Опис осигурања пацијената 
 14.Све значајне претходне одлуке везане за предложену студију (нпр. мишљење неког другог ЕО или  
                   комисије за лекове) 
 15.Списак поднетих докумената у електронској форми (на CD-у) 
 16.Спецификација трошкова извођења студије, уз навођење начина на који ће ти трошкови бити  
                   надокнађени ( доставља се Комисији за научно истраживачки рад УКЦ Крагујевац) 
 17.Сагласност директора Организационе јединице где се студија спроводи или сагласност Стручног  
                   колегијума исте 
 

Уколико уз захтев нису поднесена сва документа, ЕО неће разматрати непотпуну апликацију. 
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 IV  Доношење одлуке од стране Етичког одбора   
 

- Одлуке којима се одобравају клиничка испитивања/ измене испитивања, као и остале одлуке из надлежности 
  Етичког одбора, доносе се на седници у складу са Пословником о раду ЕО- УКЦ Крагујевац. 
- Да би Захтев био разматран на седници, мора бити поднет најкасније 15 дана пре заказане седнице. 
- Седнице Етичког одбора одржавају се једном месечно (у случају хитности, као и на основу одлуке 
  председника ЕО, седнице могу бити одржане и електронским путем). 
 

Приликом подношења одлуке ЕО процењује: научно-стручну заснованост испитивања, постојање/непостојање 

етичких препрека за допуштеност испитивања, план, организацију и методологију испитивања, подобност 

главног истраживача и чланова истраживачког тима да спроведе испитивање, подобност организационе 

јединице УКЦ (клинике, центра, службе) која се предлаже као место испитивања, посебно у погледу ресурса за 

правилно и безбедно спровођење испитивања, исправност и потпуност писаних информација које се дају 

пацијенту/испитанику, начин на који се врши избор испитаника, све детаље о осигурању испитаника којим се од 

могућег ризика обезбеђује испитаник, истраживач и институција. 
 

Етички комитет разматра и доноси одлуку о поднесеном захтеву у року од 20 дана од момента подношења 

захтева. У истом року се подносиоцу захтева мора издати писано мишљење ЕО-а, које потписује председник 

ЕО-а. Мишљење се издаје преко писарнице УКЦ-а, уз завођење у протоколу ЕО-а. 
По одобравању студије, главни истраживач је у обавези да ЕО-у подноси тромесечне извештаје о реализацији 

студије, извештај по завршеној студији, као и да хитно обавести ЕК о појави озбиљног нежељеног догађаја. 
 

 

 

 

 

 

Доц. др Д. Ружић Зечевић 
Председник Етичког одбора  УКЦ Крагујевац 


