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ZAPISNIK  
s 4. sjednice Kluba studenata turkologije održane 26. ožujka 2019.  

 

u prostorijama D1 i D2 Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

Ulica Ivana Lučića 3, koja je počela u 17:30 sati 

 

 

Prisutni članovi (18): 

Nikolina Banić, Tadeja Barun, Lea Bobovčan, Paola Brunović, Paula Drenški, Matea Erceg, 

Luka Karaturović, Demet Kardaş, Kristijan Lanović, Tamara Mitić, Jelena Jazvo, Ajša Orlić, 

Nika Perasović, Andrea Reljac, Marko Šapina, Anamaria Tokić, Karla Zadro, Lucija Žilić 

 

Zapisničarka:  

Anamaria Tokić 

 

Predsjednik Kluba Marko Šapina predložio je potom dnevni red predsjedavatelja Sjednice:  

1. Verificiranje Zapisnika s 3. sjednice Kluba 

2. Pregled i evaluacija aktivnosti od ponovnoga aktiviranja Kluba 

3. Izbor Predsjedništva i ostalih tijela 

4. Izbor osoba ovlaštenih na zastupanje 

5. Dodjeljivanje titula počasnih i alumnih članova 

6. Sastavljanje poziva na suradnju klubovima studenata/sličnim katedrama u Bosni i 

Hercegovini (Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla) te Srbiji (Beograd) 

7. Rasprava o grafičkome identitetu Kluba 

8. Dogovor o unosu promjena u Registar udruga 

9. Dogovor o otovaranju bankovnoga računa 

10. Izmjena Statuta 

11. Dogovor o organiziranju pričaonica i jezičnih radionica 

12. Dogovaranje sljedećih susreta (dojmovi studenata s ljetne škole, iskustva 

diplomiranih turkologa i sl) 

13. Poboljšanje kvalitete studija (bolja komunikacija studenata i profesora na 

obostranu korist) 
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14. Pokretanje dramske grupe 

15. Organiziranje Dana turskoga jezika 

16. Izlet Kluba u Tursku 

17. Druženje s Turcima u Zagrebu 

18. Razno 

 

Po dolasku članova započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnoga reda: 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE KLUBA 

Zapisnik s 3. sjednice Kluba studenata turkologije održane 16. listopada 2018. bio je dostupan 

od istoga dana u Facebook grupi Kluba studenata turkologije te na mrežnim stranicama Kluba. 

ODLUKA I. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

2. PREGLED I EVALUACIJA AKTIVNOSTI OD PONOVNOGA 

AKTIVIRANJA KLUBA 

Budući da je Klub u proteklih sedam mjeseci bio prilično aktivan, a kako to nalaže članak 47. 

Statuta, predsjednik je Kluba dao kratak pregled aktivnosti (od sudjelovanja na pikniku, 

radionica s turskim studentima, pričaonica s izvornim govornicima, do pokretanja mrežnih 

stranica i sl). 

 

3. IZBOR PREDSJEDNIŠTVA I OSTALIH TIJELA 

Kako nalaže Statut, provedeni su izbori za članove Predsjedništva i ostalih tijela.  

ODLUKA II. 

Za predsjednika je Kluba jednoglasno izabran Marko Šapina. 

Za zamjenicu predsjednika Kluba jednoglasno izabrana je Jelena Jazvo. 

Za tajnicu Kluba izabrana je s 16 glasova za i 1 protiv Anamaria Tokić. 

 

4. IZBOR OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE 

Sukladno broju dolazaka na sjednice i ostale aktivnosti Kluba, primijećena je potreba za 

ponovnim izglasavanjem osoba ovlaštenih za zastupanje. 

ODLUKA III. 



 - 3 - 

Jednoglasno je izglasano da predstavnici, tj. osobe ovlaštene za zastupanje budu Marko Šapina, 

Jelena Jazvo, Anamaria Tokić i Ajša Orlić. 

Jednoglasno je izglasano da mandat članova predsjedništva zbog izvanrednih okolnosti i 

statutarnih promjena iznimno traje do početka akademske godine 2020/’21. odnosno prve 

redovne sjednice skupštine Kluba u toj ak. god. 

 

5. DODJELJIVANJE TITULA POČASNIH I ALUMNIH ČLANOVA 

Kako Statut i dopušta a na prijedlog Predsjednika Marka Šapine dodijeljene su trima osobama 

titule alumnih odnosno počasnih članova. 

ODLUKA IV. 

Jednoglasno su donesene odluke o dodjeljivanju statusa počasnih članova: predsjedniku 

Hrvatsko-turske udruge prijateljstva Goranu Beusu Richemberghu te lektorici Demet Kardaş; 

te alumnoga člana potpredsjednici Hrvatsko-turske udruge prijateljstva Jani Bušić.  

 

6. SASTAVLJANJE POZIVA NA SURADNJU KLUBOVIMA 

STUDENATA/SLIČNIM KATEDRAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

(SARAJEVO, MOSTAR, ZENICA, TUZLA) TE SRBIJI (BEOGRAD)  

 

Već ranije, na prošlim sjednicama, spominjana ideja o suradnji s drugim katedrama u Bosni i 

Hercegovini i Srbiji ponovno je bila tema rasprave.  

Povela se rasprava o organiziranju konferencije/seminara/predavanja. Predložilo se da kraća 

izlaganja imaju i studenti i profesori, a sve s ciljem međusobne suradnje i jačanja svijesti o 

važnosti turkologije kao struke na našim prostorima. 

ODLUKA IV. 

Dopis će sastaviti Andrea Reljac, Nika Perasović i Jelena Jazvo. Ako se projekt isplanira, 

dogovarat će se o prijavi projekta za sufinanciranje koje nudi Fakultet. 

 

7. RASPRAVA O GRAFIČKOME IDENTITETU KLUBA 

Vizualni identitet, rad predsjednika Kluba Marka Šapine, s crvenom pozadinom i bijelim 

polumjesecom unutar kojega se nalazi skica čovječuljka, dan je na izglasavanje kao zaštitni 

znak Kluba. 

ODLUKA V. 

Logo je jednoglasno prihvaćen. 
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8. DOGOVOR O UNOSU PROMJENA U REGISTAR UDRUGA 

Radi jednostavnijega funkcioniranja Kluba, promjene koje se tiču Statuta te članova 

Predsjedništva trebaju biti unesene u Registar udruga. 

ODLUKA VI. 

Jelena Jazvo i Marko Šapina obavit će potrebno. 

 

9. DOGOVOR O OTVARANJU BANKOVNOGA RAČUNA 

Istaknula se važnost postojanja bankovnoga računa. Nakon unosa promjena u Registar udruga, 

otvorit će se bankovni račun. 

ODLUKA VII. 

Jelena Jazvo i Marko Šapina obavit će potrebno. 

 

10. IZMJENA STATUTA 

Predsjednik Kluba, ujedno i autor Statuta, iznio je argumente za promjene određenih točaka 

Statuta.  

ODLUKA VIII. 

Promjene se nalaze u zasebnome dokumentu priloženome ovom zapisniku te stupaju na snagu 

na dan sjednice. 

 

11. DOGOVOR O ORGANIZIRANJU PRIČAONICA I JEZIČNIH 

RADIONICA 

Istaknuto je kako se od studenoga organiziraju razgovorne radionice s Turcima. Prvi je gost bio 

turski veleposlanik u Hrvatskoj, potom njegova zamjenica, a kasnije umjetnik iz Turske. 

Predsjednik je Kluba istaknuo važnost dolaska na sljedeću radionicu 5. travnja 2019. 

 

12. DOGOVARANJE SLJEDEĆIH SUSRETA (DOJMOVI STUDENATA S 

LJETNE ŠKOLE, ISKUSTVA DIPLOMIRANIH TURKOLOGA I SL) 

Istaknuta je važnost susreta s diplomiranim turkolozima s ciljem osvješćivanja karijernih 

mogućnosti. Predloženo je da prva gošća bude Jana Bušić, a svi su članovi pozvani na 

predlaganje potencijalnih kandidata. Predsjednik Kluba predložio je organiziranje filmskih 
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projekcija. Sa studentima je dogovoreno da će odabrati film te organizirati filmske projekcije 

filmova s turskim titlovima, a s ciljem pospješivanja jezičnih kompetencija. Na iste će biti 

pozvani i svi profesori. 

ODLUKA IX. 

Odluka je jednoglasno prihvaćena. 

13. POBOLJŠANJE KVALITETE STUDIJA (BOLJA KOMUNIKACIJA 

STUDENATA I PROFESORA NA OBOSTRANU KORIST) 

Jelena Jazvo ističe važnost sudjelovanja studenata u reformi koja se provodi na Fakultetu. 

Poziva zainteresirane da joj se elektroničkim putem obrate i pošalju svoje prijedloge. 

 

14. POKRETANJE DRAMSKE GRUPE 

Kronološki prva točka dnevna reda bila je pokretanje dramske skupine, inicirana od strane 

Tadeje Barun. Lektorica Demet Kardaş istaknula je kako je potrebno 6-7 glumaca. Razmišlja 

se o probama 1-2 sata tjedno, a bilo bi izvrsno kada bi se program stigao pripremiti do 29. 

listopada, na godišnjicu Atatürkova proglašenja Turske republikom.  

Poslan je popis za zapisivanje zainteresiranih; javili su se: Kristijan Lanović, Paula Drenški, 

Tadeja Barun, Paola Brunović i Marko Šapina. 

ODLUKA X. 

Pokreće se Dramska skupina Kluba studenata turkologije. Sa zainteresiranima bit će stupljeno 

u kontakt, a studenti su pozvani da ostale kolege pozovu na sudjelovanje. 

 

15. ORGANIZIRANJE DANA TURSKOGA 

ODLUKA XI. 

Odlučeno je -ako se osiguranje mogućnosti za to- organizirati Dan turskoga jezika u svibnju. 

Više detalja bit će dogovoreno internetskim putem. 

 

16. IZLET KLUBA U TURSKU 

Kratko se raspravljalo i o mogućnosti organiziranja izleta u Tursku. U tijeku su pregovori s 

potencijalnim sufinancerima putovanja. 
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17. DRUŽENJE S TURCIMA U ZAGREBU 

Istaknuta je važnost njegovanja odnosa s Turcima koji u Zagrebu borave na studijskoj razmjeni. 

Odlučeno je tjedan prije Uskrsa organizirati zajednički susret. 

18. RAZNO 

U Klub su upisani novi članovi. 

 

  

U Zagrebu 2. travnja 2019. godine 

 

 

 

________________________ 

Marko Šapina, predsjednik Kluba 


