
1 
 

 

Zapisnik izvještajne Skupštine HPD-a održane 12.12.2017. u 19 sati u Vijećnici 

Fakulteta političkih znanosti 

 

Predsjednik HPD-a otvara Skupštinu, pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći  

Dnevni red: 

1. Izvještaj o radu Udruge u 2017. godini  

2. Izvještaj o održavanju Politoloških razgovora 

3. Financijski izvještaj 

4. Međunarodna suradnja 

5. Obavijest o okvirnom programu i planu rada uredništva ANALI Hrvatskog politološkog društva 

2017-2021. 

6. Dogovor za aktivnosti Udruge u 2018. godini 

7. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1. 

Predsjednik Udruge prof. dr. sc. Dražen Lalić izvijestio je Skupštinu o radu Udruge u 2017. godini. Lalić 
je naveo kako je osiguran kontinuitet rada Anala Hrvatskoga politološkog društva. Hrvatski politološki 
razgovori su valjano pripremljeni i uspješno održani 10. studenoga 2017. Tema je bila znanstveno i 
društveno veoma važna: „Slabljenje demokracije – jačanje populizma.“ Nadalje, intenzivirana je 
suradnja HPD-a s europskim i svjetskim udruženjem za političke znanosti (EPSA i IPSA). Lalić je 
napomenuo kako su učinjeni pomaci nabolje u mobiliziranju članstva HPD-a. Obnovljena je i 
proširena web stranica HPD-a. Završene su pripreme za osnivanje podružnice HPD-a u Splitu. 
Pripremljena su i organizirana dva okrugla stola. Ostvarena je suradnja s nekim po području 
djelovanja srodnim inicijativama. Uz sve navedeno HPD je pružio i potporu predstavljanjima pojedinih 
knjiga iz područja politologije i za to vezanim raspravama. 
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Ad.2. 

Pod točkom dva Skupštinu je o održavanju Politoloških razgovora izvijestio potpredsjednik Udruge 
doc. dr. sc. Dario Čepo. Čepo je naveo kako se godišnja konferencija Hrvatskog politološkog društva – 
Politološki razgovori 2017. – održala u Zagrebu, 10. studenog 2017. godine, na Fakultetu političkih 
znanosti. Tema ovogodišnjih Politoloških razgovora, koji se održavaju po prvi put nakon više od pet 
godina, bila je „Slabljenje demokracije – jačanje populizma.“ Aktivnost konferencije bile su 
podijeljene na plenarno izlaganje, pet panela i okrugli stol. Na konferenciji je sudjelovalo oko 30 
izlagača i izlagačica, s oko 150 sudionika i sudionica koji su sudjelovali u raspravi komentarima ili 
pitanjima. 
 
Ad.3. 
 
Pod točkom tri Skupštinu je izvijestila potpredsjednica Udruge dr. sc. Daniela Širinić. Širinić je navela 
kako je od siječnja 2017. godine do danas primljeno je 30 uplata godišnje članarine za 2017. godinu, u 
ukupnom iznosu od 3.250,00 HRK. Nadalje, Širinić je izvijestila kako su troškovi održavanja 
Politoloških razgovora u potpunosti su pokriveni potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta koja je iznosila 6.964,00 HRK. Jedini rashodi udruge u izvještajnom razdoblju odnose se na 
troškove angažiranja računovodstvene pomoći za izradu godišnjih i tromjesečnih financijskih 
izvještaja koji su do sada iznosili 900 HRK, te bankovni troškovi održavanja žiro računa udruge. 
Stanje računa udruge na dan Skupštine iznosi 5.895,76 HRK. 
 
Ad.4. 
 
Pod točkom 4. Skupštinu Udruge su izvijestili predsjednik Udruge prof. dr. sc. Dražen Lalić i 
potpredsjednica Udruge dr. sc. Daniela Širinić. Kolega Davor Boban predstavio je HPD na godišnjem 
sastanku Izvršnog odbora CEPSA-e u Wroclawu (Central European Political Science Association). 
Plaćena je institucionalna članarina za IPSU za 2017. godinu donacijom Fakulteta političkih znanosti u 
iznosu od 2.450,00 HRK. Napomenuto je kako je HPD oslobođen plaćanja članarine udruženju ECPSA 
(European Confederation of Political Science Associations) za ovu godinu. Širinić je izvijestila kako će 
sudjelovati na godišnjoj skupštini ECPSA-e u siječnju u Budimpešti, a sve troškove snosi organizator. 
Nadalje, navedeno je kako HPD nije platio članarinu za ECPR jer iznosi 11.000,00 HRK, međutim 
članstvo u ECPR-u osigurano je preko Fakulteta političkih znanosti za većinu članova udruge. 
 
Na skupštini su doc. dr. sc. Ana Matan i izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar razriješeni dužnosti predstavnika 
u CEPSA-i, dok su za nove predstavnike izabrani doc. dr. sc. Višeslav Raos i doc. dr. sc. Davor Boban. 
 
Ad.5. 
 
Skupština HPD-a potvrdila je odluku Fakultetskog vijeća FPZG-a kojom je prof. dr. sc. Mirjana 
Kasapović postala novom glavnom urednicom Anala Hrvatskog politološkog društva. 
 
Prof. dr. sc. Mirjana Kasapović prikazala je Skupštini HPD-a okviran program i plan rada novog 
uredništva. U njemu se navodi kako će uredništvo raditi na jačanju društvene relevantnosti časopisa s 
ciljem da časopis bude aktualan, ali i opsegom veći, s obzirom da je riječ o godišnjaku. Nadalje, 
uredništvo će raditi na jačanju znanstvene kvalitete časopisa te, samim time, na povećanju čitanosti i 
citiranosti, ali i na povećanju internacionalizacije časopisa. Ujedno, Kasapović je navela kako treba 
ubrzati proces objave časopisa, kako bi on bio pravovremen, odnosno smanjiti vremensku razliku 
između objave elektronske i tiskane verzije časopisa. Nadalje, Kasapović je najavila i smanjenje 
troškova uređivanja i izdavanja časopisa. Ujedno, potrebno je osigurati financijsku potporu 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Rečeno je i kako će svake godine biti objavljen i 
međunarodni call for papers (unutar mreže Balkan Network). Zaključno, najavljeno je  apliciranje za 
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uvrštavanje Anala Hrvatskog politološkog društva u najugledniju svjetsku indeksnu bazu Web of 
Science (WoS). 
 
Ad.6. 
 
O točki šest Skupštinu HPD-a izvijestio je predsjednik Udruge prof. dr. sc. Dražen Lalić. Lalić je najavio 
proširivanje već postojećih aktivnosti Udruge. Najavio je i osnivanje Podružnice HPD-a u Splitu koje će 
se održati 19. prosinca još ove godine. Navedeno je kako na tome ne treba stati te da bi se trebale 
osnovati podružnice i u Puli, Rijeci te Dubrovniku. Najavljena je promocija knjige doc. dr. sc. Luke 
Ribarevića 15. prosinca ove godine. Ujedno, rečeno je kako će u sklopu aktivnosti HPD-a biti održane 
promocije još nekoliko knjiga, te da će se održati i promocija Anala Hrvatskog politološkog društva u 
Splitu. Također, najavljeno je održavanje još nekoliko okruglih stolova. Lalić je napomenuo kako i 
dalje treba intenzivno raditi na povećanju članstva Udruge. 
 
Lalić je tražio mišljenje Skupštine Udruge o mogućim reakcijama Udruge, ili nekih tijela Udruge, u 
obliku priopćenja na znakove rastućeg ekstremizma u RH. Izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj upozorio je da 
se to možda ne bi trebalo raditi na razini cijele Udruge, već možda samo na razini Izvršnog odbora 
Udruge. Prof. dr. sc. Mirjana Kasapović ustvrdila je da se takvo reagiranje treba ograničiti isključivo na 
slučajeve kada je izravno ugrožena liberalna demokracija ili kada se vrši opresija nad civilnim 
društvom. Potpredsjednica Udruge dr. sc. Daniela Širinić predložila je izradu godišnjeg izvještaja o 
stanju demokracije i civilnog društva u RH po uzoru na strane krovne udruge političkih znanstvenika 
na način da se svake godine formiraju ekspertne skupine za izradu izvješća koja bi se onda javno 
prikazala na okruglom stolu. Prof dr. sc. Kasapović se složila s tom idejom smatrajući da to treba biti 
treći stup djelovanja Udruge (uz Anale Hrvatskog politološkog društva i Politološke razgovore) 
predloživši i naziv te buduće aktivnosti – „Godišnji politološki barometar.“ 
 
Ad.7. 
 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik vodio: 

Borna Zgurić 

 

Predsjednik udruge: 

prof dr. sc. Dražen Lalić 

 


