STATUT STUDENTSKOG ZBORA
EDWARD BERNAYS
VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI
MENADŽMENT

Zagreb, 26. studenoga 2015.

Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN
71/07) i odredbe čl. 36 Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment,
Stručno vijeće na svojoj sjednici od 22. travnja 2014. uz dopune od 26. studenoga 2015., a na
prijedlog Studentskog zbora, donosi sljedeći

STATUT STUDENTSKOG ZBORA
EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT
(pročišćeni tekst)

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Studentski zbor Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment (dalje u tekstu:
Studentski zbor) studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje
u radu i odlučivanju u tijelima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment (dalje
u tekstu: Bernays) te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Članak 2.
(1) Temeljni akt Studentskog zbora je Statut.
(2) Statutom Studentskog zbora uređuju se:
 način rada Studentskog zbora,
 tijela Studentskog zbora,
 sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora,
 način imenovanja studentskog pravobranitelja,
 način izbora predstavnika studenata u tijela Visoke škole,
 odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im
poslova vezanih uz rad Studentskog zbora,
 ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.
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Članak 3.
(1) Naziv Studentskog zbora je: Studentski zbor Edward Bernays Visoke škole za
komunikacijski menadžment.
(2) Sjedište Studentskog zbora istovjetno je sjedištu Bernaysa.
(3) Dekanat Bernaysa osigurava Studentskom zboru primjerenu prostoriju za rad, te
odgovarajuću opremu.
(4) Studentski zbor nije pravna osoba, već pravnu osobnost ostvaruje u okviru Bernaysa.
(5) Rad Studentskog zbora financira se u sklopu Bernaysa.

II.

ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 4.

(1) Studenti sudjeluju u upravljanju Bernaysa kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko
tijelo studenata visokog učilišta.
(2) Studentski zbor:
 bira studentske predstavnike u Stručno vijeće i druga tijela Bernaysa,
 donosi plan i program rada studentskog zbora,
 imenuje studentskog pravobranitelja,
 brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 predlaže nadležnim tijelima Bernaysa plan financiranja studentskih aktivnosti,
 potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
 može dodijeliti nagrade,
 donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog
zbora nije drugačije određeno,
 obavlja druge poslove od interesa za studente Bernaysa.
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III.

SASTAV I IZBOR STUDENTSKOG ZBORA
Članak 5.

(1) Studentski zbor Bernaysa čine studentski predstavnici koje studenti izabiru na izborima
između kandidata navedenih na izbornoj listi po postupku propisanim posebnim općim
aktom Studentskog zbora sukladno zakonu i ovom Statutu.
(2) Broj studentskih predstavnika i njihovih zamjenika koji se biraju u Studentski zbor utvrđuje
se na način da svaka godina studija bira po jednog predstavnika i po jednog zamjenika.
(3) Izbori za studentske predstavnike provode se sukladno posebnom Pravilniku o postupku
izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Bernaysa.

Članak 6.
(1) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
(2) Mandat člana prestaje prestankom statusa studenta, danom podnošenja ostavke, ako u
posljednje dvije godine studija nije sakupio najmanje 60 ECTS bodova ili ako zbog
objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost.
(3) Mandat člana može prestati i razrješenjem u slučaju kad član krši odredbe ovog Statuta i
drugih općih akata Studentskog zbora, te kad bez opravdanog razloga u vremenu od šest
mjeseci ne sudjeluje u radu Studentskog zbora. Odluka o razrješenju donosi se većinom
glasova od ukupnog broja članova Studentskog zbora.
(4) U slučaju prestanka mandata članu Studentskog zbora prije isteka vremena na koji je
izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik, a ako to nije moguće provest će se izbori za novog
člana Studentskog zbora. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana
umjesto kojega je izabran.

IV.

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 7.

(1) Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira
njegov rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima Bernaysa i studentskog zbora.
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(2) Predsjednika studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik.
(3) Mandat predsjednika i zamjenika traje jednu godinu i može se jednom ponoviti.
(4) Studentski zbor može imati tajnika kojeg imenuje i razrješuje Studentski zbor na prijedlog
predsjednika. Tajnik sudjeluje u radu Studentskog zbora bez prava glasa, ako nije izabrani
član (studentski predstavnik) Studentskog zbora.

Članak 8.
(1) Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Studentskog zbora vrši se na sjednici
Studentskog zbora javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova
Studentskog zbora. U slučaju više kandidata, obvezatno se pristupa tajnim glasovanjem.
(2) Sjednicom Studentskog zbora prilikom izbora predsjednika nakon provedenih studentskih
izbora predsjedava dobno najstariji član Studentskog zbora.

Članak 9.
(1) Predsjednik Studentskog zbora:
 predstavlja i zastupa Studentski zbor,
 koordinira rad Studentskog zbora,
 predsjedava sjednicama Studentskog zbora,
 utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Studentski zbor,
 brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Studentskog zbora,
 obavlja druge poslove predviđene općim aktima Bernaysa.
(2) Zamjenik predsjednika obavlja povjerene mu poslove iz djelokruga rada predsjednika,
pomaže predsjedniku u radu, te ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje.
(3) Tajnik Studentskog zbora vodi zapisnik i obavlja organizacijske poslove potrebne za
funkcioniranje Studentskog zbora.
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Članak 10.
(1) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika prestaje dužnost ako im prestane mandat člana
Studentskog zbora.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti razriješeni dužnosti ako:
 podnose ostavku,
 krši odredbe Statuta i drugih općih akata Studentskog zbora,
 zlorabe svoje ovlasti ili svojim ponašanjem povrijede ugled dužnosti koju obnašaju,
 neuredno obavljaju svoju dužnost.
(3) O razrješenju odlučuje Studentski zbor tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja
članova Studentskog zbora.

Članak 11.
(1) Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja na mandat od jedne godine.
(2) Studentski pravobranitelj brine se o pritužbama studenata i savjetuje studente, Studentski
zbor i tijela Bernaysa sukladno Zakonu o studentskom zboru.

Članak 12.
(1) Odbori su radna tijela Studentskog zbora. Odbori se ustrojavaju kao stalna ili privremena
tijela i nemaju pravo zastupati Studentski zbor.
(2) Stalni odbori jesu:
a. Odbor za humanitarne aktivnosti
b. Odbor za sportske aktivnosti
c. Odbor za kulturu
d. Odbor za društvene aktivnosti
e. Ostali odbori se osnivaju kao privremeni na prijedlog Predsjednika.
(3) Sastav odbora imenuje i razrješuje Studentski zbor.
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V.

NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 13.

(1) Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik najmanje jednom u tri mjeseca,
osim tijekom kolovoza.
(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne trećine
članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda.
(3) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva,
predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu.

Članak 14.
(1) Sjednice Studentskog zbora su javne.
(2) Pravo i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja u radu na sjednici imaju svi članovi i njihovi
zamjenici Studentskog zbora.
(3) U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i druge osobe koje se pozovu na
sjednicu (dekan, prodekan, tajnik ili drugi dužnosnici Bernaysa).
(4) Sjednici Studentskog zbora može prisustvovati svaki student Bernaysa.

Članak 15.
Poziv na sjednicu upućuje se članovima Studentskog zbora u pravilu sedam dana, a najkasnije tri
dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Uz suglasnost članova Studentskog zbora
sjednice se mogu održati u hitnom postupku.
Zajedno s pozivom dostavlja se prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijali za pitanja koja se
predlažu za dnevni red, te zapisnik prethodne sjednice.

Članak 16.
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Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
članova. Pravo glasa pri donošenju odluka imaju i zamjenici isključivo u odsutnosti predstavnika.

Članak 17.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice na prijedlog sazivatelja sjednice.
(2) Svaki član Studentskog zbora može predložiti da se na dnevni red stavi pitanje koje nije u
prijedlogu dnevnog reda uz obrazloženje o potrebi dopune dnevnog reda. O tom prijedlogu
Studentski zbor odlučuje bez rasprave.

Članak 18.
(1) Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje po točkama dnevnog
reda.
(2) Predsjedavajući daje članovima riječ po redu kojim su se javili za riječ.
(3) Red na sjednici osigurava predsjedavajući.
(4) Po zaključenju rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjedavajući shodno prijedlogu
dnevnog reda kao i iznijetim prijedlozima na raspravi, formulira sadržaj odluke ili zaključke
o kojem će se glasovati.
(5) Glasovanje na sjednici je javno, osim u slučajevima kad je Statutom ili općim aktom
propisano da se provodi tajno ili ako članovi Studentskog zbora tako odluče.

Članak 19.
(1) Članovi Studentskog zbora javno glasuju tako da se nakon što predsjedavajući zatraži
izjašnjavanje, dizanjem ruke izjasne «za» ili «protiv» ili da se uzdrže od glasovanja.
(2) Predsjedavajući prvo poziva nazočne da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je protiv te
tko se uzdržao.

Članak 20.
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(1) Studentski zbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima u
kojima zakon, Statut ili drugi opći akt određuje drugačije. U slučaju podijeljenog broja
glasova kod donošenja odluka, odlučuje glas predsjednika.
(2) Po završenom glasovanju predsjedavajući objavljuje rezultate glasovanja te objavljuje da li
je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

VI.

FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 20.

(1) Rad Studentskog zbora financira se iz Bernaysa.
(2) Rad Studentskog zbora može se financirati iz donacija i drugih izvora ukoliko su u skladu
sa zadaćama Studentskog zbora, te ako to nije u suprotnosti sa zakonom ili Statutom
Bernaysa.
Članak 21.
(1) Studentski zbor Bernaysa dužan je raspisati javni natječaj za financiranje studentskih
programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti.
(2) Studentski zbor ne može na natječaj iz stavka 1. prijaviti svoj studentski program.
(3) Studentski zbor Bernaysa dužan je osnovati Povjerenstvo za provedbu natječaja. Većinu
članova Povjerenstva čine studenti koje bira Studentski zbor, a ostatak članova nastavno
osoblje. Broj članova Povjerenstva i način njihova odabira utvrđuje se općim aktom
Bernaysa.
(4) Član Povjerenstva ne može biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske
organizacije koja je prijavila program na natječaj.
(5) Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava
Studentskom zboru.
(6) Studentski zbor utvrđuje konačan prijedlog raspodjele financijskih sredstava.
(7) Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Edward Bernays Visoke škole za
komunikacijski menadžment na prijedlog Studentskog zbora.
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(8) Studentski zbor, većinom glasova od ukupnog broja članova, predlaže Bernaysu opći akt
kojim se propisuju proračunski fondovi, kriteriji za natječaj te način vrednovanja
studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti, osim
Studentskog zbora.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.

Studentski predstavnici izabrani na prvim i drugim izborima studentskih predstavnika na temelju
Zakona o studentskom zboru i studentskim organizacijama provedenima 3. ožujka 2014. i 21.
siječnja 2015. nastavljaju s radom kao Studentski zbor sukladno odredbama ovog Statuta, do
provođenja novih izbora i konstituiranja Studentskog zbora koji se trebaju održati u roku od dva
mjeseca od stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 23.
Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Bernaysa, a biti će objavljen
i na Internet stranici Bernaysa.
Statut Studentskog zbora donesen 22. travnja 2014. stavlja se izvan snage.

Dekan
Dr. sc. Damir Jugo

Klasa: 602-04/15-07/17
Ur. broj: 251-551-06-15-1822
Zagreb, 26. studenoga 2015.
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