
Studentski zbor 
Edward Bernays University College 

Zagreb, 21. veljače 2020. 

Na temelju stavka 3. članka 12. o radnim tijelima Statuta Studentskog zbora Edward Bernays 
Visoke škole za komunikacijski menadžment, predsjednik Studentskog zbora uz suglasnost 
Studentskog zbora 21. veljače 2020., donosi 

ODLUKU 
predsjednika o konstituiranju stalnih i privremenih radnih tijela Studentskog zbora 

I.  

Ovom Odlukom predsjednika o konstituiranju stalnih i privremenih radnih tijela Studentskog 

zbora (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se stavljanje u snagu i izva snsger, djelokurug rada 

te ustroj privremenih radnih tijela. 

II. 

Stalna i privremena radna tijela Studentskog zbora pružaju potpornu funkciju radu 
Studentskog zbora te pripremaju, skrbe i provode redovite aktivnosti Studentskog zbora. 
Mogu obavljati i druge poslove od značaja za Studentski zbor, a u skladu sa Statutom 
Studentskog zbora i člankom 12. utvrđenim aktivnostima. 

Radna tijela mogu obavljati pojedine zadaće u suradnji s tijelima Bernaysa, Studentskih 
zborova drugih visokih učilišta u okviru međustudentskih projekata i pitanja ili drugim 
pravnim osobama.  

III.  
Za provedbu aktivnosti i pojedinih zadaća ustrojavaju se privremena radna tijela i stavljaju u 
snagu sljedeća radna tijela i njihovi dužnosnici:  

• Ured za odnose s javnošću 
• voditelj 
• suradnik za digitalne komunikacije 
• suradnik za organizaciju događaja 
• suradnik za internu komunikaciju 
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• Ured za studentska pitanja i kvalitetu 
• voditelj Ureda 
• suradnik za pitanja vertikale turizma 
• suradnik za pitanja vertikale komunikacija 
• član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Bernaysa 

• Ured za promicanje EU i programa mobilnosti 
• voditelj Ureda   
• Erasmus+ ambassador 
• Erasmus+ ambassador 

• Ured za projekte i društvene aktivnosti 
• voditelj Ureda    
• suradnik za projekte 
• suradnik za društveno odgovorne aktivnosti 

IV. 
Ovom Odlukom izvan snage stavljaju se sljedeća stalna radna tijela definirana Statutom 
Studentskog zbora, a na mandatno razdbolje predsjednika:  

• Odbor za humanitarne aktivnosti 
• Odbor za sportske aktivnosti 
• Odbor za kulturu 
• Odbor za društvene aktivnosti 

Djelokrug rada navedenih radnih tijela zamijenjen je novodefiniranim privremenim radnim 
tijelima.  

V. 
Uvjeti prijave te druga pitanja imenovanja dužnosnika radnih tijela Studentskog zbora 
definiranih ovom Odlukom, bit će definirana zasebnom Odlukom o raspisivanju Natječaja za 
voditelje i suradnike radnih tijela Studentskog zbora. 

VI.  
Svi imenovani dužnosnici voditelji radnih tijela odgovaraju za svoj rad predsjedniku i 
Studentskom zboru.  

Uredi nisu ovlašteni samostalno sklapati poslove i druge aktivnosti, već je za to zadužen 
predsjednik, a koji im zatim povjeravaja zadaće i aktivnosti. 

Predsjednik Studentskog zbora prema Statutu može odrediti tajnika Studentskog zbora uz 
suglasnost Studentskog zbora, a koji se imenuje posebnom Odlukom o imenovanju tajnika 
Studentskog zbora. 
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Predsjednik može posebnom Odlukom o imenovanju savjetnika Studentskog zbora, imenovati 
savjetnike za određena područja od interesa za razvoj Studentskog zbora, a uz informira nje 
Studentskog zbora o istima. 

VII.  
U svrhu unapređenja rada i djelovanja Studentskog zbora, predsjednik uz suglasnost 
Studentskog zbora, osniva Radnu skupinu za izmjene i dopune Statuta Studentskog zbora 
Bernaysa koja je savjetodavnog karaktera, a razrješuje ju samostalno po prestanku potrebe za 
izvršavanje zadaća. 

VIII. 
Sredstva za rad Ureda utvrđuje Studentski zbor, a odobravaju tijela Bernaysa prema članku 
Statuta Studentskog zbora o financiranju. 

IX. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage prijašnji akti koji su određivali 
djelokrug rada radnih tijela Studentskog zbora. 

X.  
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i vrijedi sve do završetka mandata 
predsjednika Studentskog zbora. 

Predsjednik  
Studentskog zbora Edward Bernays University College 

Ivan Biošić, bacc. rel. publ. 
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