
 
NAČELA PROFESIONALNE ETIKE 

 

OBR-SP 10.01 Načela profesionalne etike Rev03 22-11-2019           Stran 1 od 1 
 
 
 

Dolje potpisani izjavljuje: 
 

• djelovat ću najbolje u smislu mog znanja i uvjerenja na način koji sprečava bilo kakvu štetu 
osobama, imovini i okolišu,  

 
• zadržati ću svoju najnoviju stečenu stručnost i biti lojalan i nepristran u odnosu na interese 

poslodavaca, kupaca i javnih tijela,  
 
• provoditi ću samo aktivnosti za koje sam osposobljen,  

 
• dogovarati se s poslodavcem za takav ugovorni odnos gdje ću moći raditi u skladu s 

načelima profesionalne etike,  
 

• da će se uporaba certifikata pravilno primijeniti na područje za koje je certifikat izdan,  
 

• odmah ću obavijestiti poslodavca u slučaju opoziva certifikata,  
 

• neću davati izjave koje se odnose na certificiranje koje bi bile pogrešne i nezakonite te na taj 
način naškoditi certifikacijskom tijelu,  
 

• u obavljanju svojih aktivnosti, štititi ću javno dobro obavještavanjem nadležnih tijela gdje je to 
potrebno, i pripremajući sva izvješća objektivno i profesionalno,  
 

• neću potpisati nikakva izvješća ili druge dokumente o kvaliteti čiji sadržaj ne mogu procijeniti,  
 

• štititi ću podatke koje sam u povjerenju dobio od poslodavca, klijenta, kolega ili javnih osoba,  
 

• izbjegavati ću sukobe sa svojim nadređenima i klijentima. Međutim, u slučajevima kada su 
sukobi neizbježni, obavijesti ću o uzroku sukoba sve sudionik otvoreno i bez odlaganja,  
 

• neću prihvatiti plaćanje dva različita klijenta, za vrijeme obavljanja istog posla ili plaćanja svih 
vrsta koje bi utjecale na moju profesionalnu prosudbu,  
 

• Q Techna ima pravo opozvati sve certifikate izdane dolje potpisanoj osobi ukoliko su 
povrijeđena načela profesionalne etike  
 

Certifikate koje su opozvani moraju se odmah vratiti certifikacijskom tijelu. 
 
Pročitao(la) sam i razumio(la) načela profesionalne etike. Dolje potpisani(a), ovime potvrđujem 
da ću slijediti načela i da sam svjestan(na) da kršenje ovih načela može dovesti do opoziva 
mojeg certifikata. 
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