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ETIČKI KODEKS UDRUGE  
 
Uvod  
MBA Croatia je udruga polaznika i diplomanata MBA studija. Zbog važnosti društvene uloge aktivnosti 
Udruge, važno je definirati temeljna načela koja članovi Udruge promiču svojim djelovanjem. 
Svrha Etičkog kodeksa je podizanje svijesti članova Udruge o poštivanju etičkih načela i jačanje etičnoga 
ponašanja u praksi. Svi članovi Udruge i ostali sudionici aktivnosti Udruge obvezani su u svom radu 
djelovati sukladno načelima i standardima Etičkog kodeksa.  
 
Temeljna načela  
 
1. Poštivanje jednakosti i poštivanje različitosti mišljenja 
Članovi Udruge poštuju rasne, nacionalne, vjerske, spolne, rodne, političke, svjetonazorske, kulturne i  
druge različitosti svih sudionika aktivnosti Udruge.  Udruga promiče slobodnu razmjenu ideja, toleranciju 
i kritičko mišljenje.  
 
2. Sudjelovanje u društvenim procesima  
Udruga MBA Croatia organizira predavanja i edukacije svojih članova. Kroz predavanja i neformalna 
druženja među članovima stvaraju se spontane networking prilike. 
 
3. Razvoj osobnih potencijala  
Udruga promiče cjeloživotno obrazovanje i promovira vrijednosti MBA studija. 
 
4. Solidarnost i međusobna suradnja  
Udruga potiče na izražavanje solidarnosti prema svim članovima Udruge. Također, Udruga svojim 
aktivnostima potiče društveno odgovorno ponašanje u poslovnoj zajednici, kao i u društvu općenito. 
 
5. Dobrovoljnost  
Sudjelovanje u aktivnostima Udruge je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina 
te je oslobođeno od svih oblika pritisaka, osim moralne odgovornosti prema ostalim sudionicima. 
 
6. Transparentnost  
Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge osigurava se putem sredstava javnog priopćavanja, vlastite  
internetske stranice i društvenih mreža, javnošću rada Skupštine i drugih tijela Udruge, te redovnim  
izvješćima svim članovima Udruge. 
 
7. Zaštita ugleda Udruge  
Članovi Udruge dužni su čuvati i unaprjeđivati ugled Udruge. 
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Etički standardi  
 
Članovi Udruge trebaju svojim ponašanjem biti primjer drugima i stoga se trebaju držati sljedećih etičkih 
standarda prema svim članovima, predavačima, gostima i ostalim sudionicima procesa u kojima udruga 
sudjeluje, a isto tako i svim sudionicima poslovne i šire društvene zajednice:  
1. poštivanje različitosti osobnosti, stavova, sustava vrijednosti i životnih uvjeta svih sudionika aktivnosti 
Udruge; 
2. poštivanje povjerljivosti osobnih i privatnih podataka; 
3. prezentiranje informacija bez njihovog iskrivljavanja i bez nametanja svojih političkih, vjerskih i drugih 
osobnih uvjerenja;  
4. korištenje primjerenog jezika; 
5. pažljiv odnos prema prostoru u kojem se odvijaju aktivnosti Udruge: sprječavanje nastanka 
materijalne štete, održavanje čistoće prostora, racionalno korištenje potrošnih materijala; 
6. poštivanje svih pozitivnih propisa općenito 
7. poštivanje fizičkog i psihičkog integriteta svih sudionika  
8. jednako odnošenje prema svim sudionicima aktivnosti Udruge, bez pokazivanja pristranosti i 
protekcije; 
 
Stegovne mjere  
Ponašanje člana Udruge koje nije u skladu s načelima i pravilima propisanima Etičkim kodeksom Udruge 
treba biti prijavljeno Predsjedništvu Udruge.  
Ukoliko Predsjedništvo procijeni da po navedenoj prijavi treba postupati bit će oformljeno tijelo koje će 
u za to predviđenom zakonskom roku donijeti prijedlog stegovne mjere ili odbaciti prijavu.  
Sastav tijela za donošenje prijedloga odluke neće biti unaprijed definiran osim uputama da u njemu 
moraju biti osobe primjerenih kvalifikacija za odlučivanje o prijavi. 
Predsjedništvo će na temelju preporuke i sukladno težini prekršaja članu odrediti stegovnu mjeru.  
Upravni odbor članovima Udruge može izreći stegovne mjere:  
1. pismena opomena;  
2. privremeno uskraćivanje pristupa aktivnostima Udruge;  
3. privremena ili trajna zabrana pristupu pojedinim aktivnostima Udruge;  
4. privremeno ili trajno isključenje iz Udruge.  
 
Završne odredbe  
Etički kodeks Udruge napisan je u skladu sa Statutom Udruge, a sve žalbe na njegovu primjenu upućuju 
se Nadzornom odboru udruge. 

 
 
Krešimir Profaca, Predsjednik Udruge 

 
 

 


