
ZAPISNIK TREĆE REDOVITE SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA 

 

U prostorijama Gradskog muzeja Varaždin, u palaĉi Hercer održana je 11. listopada o.g. s 

poĉetkom u 18,30 sati treća redovita sjednica Središnjeg odbora Društva. Sjednici su nazoĉili: H. 

Potrebica, predsjednik, A. Durman i M. MenĊušić, dopredsjednici, J. Balen, tajnica, D. Perkić, 

rizniĉar, ĉlanovi – K. Karlo, V. Kos, S. Mihelić. M. Krznarić Škrivanko, D. Maršić i B. Ĉargo su 

bili odsutni. U ime suorganizatora skupa sjednici je nazoĉila M. Šimek iz Gradskog muzeja 

Varaždin i moderatorica tematskog kolokvija H. Zglav-Martinac..  

 

Nakon predloženog dnevnog reda sjednica se odvijala uobiĉajenim tijekom. 

Dnevni red: 

1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2010. 

2. Izvješće o radu u godini 2010. 

3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. sijeĉnja do rujna o.g. 

4. Nakladniĉka djelatnost 

5. Nagrade Društva za godinu 2010. 

6. Rad Društva u godini 2011. 

7. Primanje novih ĉlanova 

8. Razno 

Nakon prihvaćenog predloženog dnevnog reda sjednica se odvijala uobiĉajenim tijekom. 

Ad/1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2010. Raspravljalo se o obavljenim 

pripremama za održavanje skupa u Varaždinu. Nakon rasprave Središnji odbor utvrdio je sva 

protokolarna pitanja u vezi s otvaranjem i tijekom znanstvenog skupa.  

Ad/2-3. Središnji odbor bez rasprave je prihvatio Izvješće predsjednika H. Potrebice i 

financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do rujna o.g. rizniĉara D. Perkića.  

Ad/4. Nakladnička djelatnost. H. Potrebica izvijestio je o nakladniĉkoj djelatnosti Društva. 

Obavijesti se redovito tiskaju, a u pripremi su Izdanja sa skupa održanog u Sinju 2006. godine. 

TakoĊer je izvijestio da će se tijekom skupa u Varaždinu promovirati nova Izdanja Društva koja su 

tijekom godine izašla: sv. 24 (skup u Dubrovniku 2005.), sv. 25 (skup u Puli 2002.), sv. 26 (skup na 

Visu 2009.). Raspravljalo se o Izdanjima sa skupa u Osijeku (2008. god.) te je zakljuĉeno da će se 

razgovarati sa suorganizatorom skupa (ravnateljem Arheološkog muzeja Z. Bojĉićem) o 

mogućnostima tiskanja navedenog sveska. 

Ad/5. Nagrade Društva za godinu 2010. Središnji je odbor u skladu s raspisanim natjeĉajem 

o dodjeli nagrada primio dva pismeno obrazložena prijedloga za nagrade. Za Nagradu za životno 

djelo Don Frane Bulić nije bilo prijedloga. Za godišnju nagradu Josip Brunšmid predložen je Sanjin 



Mihelić za izložbu Arheologija i turizam, te Ivor Karavanić i Ivor Janković za knjigu Osvit 

čovječanstva. Središnji odbor odluĉio je da se dodjele dvije godišnje nagrade, jer se dodjeljuju za 

razliĉiti doprinos u struci (jedna za izložbu, jedna za knjigu). Predloženo je takoĊer da se za 

poĉasnu ĉlanicu Društva izabere  Isabel Rodà de Llanza, ravnateljica Instituta Catala d´Arqueologia 

Classica u Tarragoni (Španjolska).  

Ad/6. Rad Društva u godini 2011. Raspravljalo se o održavanju skupa i Godišnje skupštine 

u slijedećoj godini. Predsjednik Društva obavijestio je prisutne da postoje odreĊeni problemi oko 

organiziranja skupa u Imotskom. Dogovoreno je da se u skorije vrijeme ode u Imotski i vidi da li 

postoji mogućnost održavanja skupa u tome gradu. Ako ne, mora se pronaći rezervna lokacija 

održavanja skupa, o ĉemu će ĉlanovi na vrijeme biti obaviješteni putem web stranica Društva.   

Ad/7. Primanje novih članova. Tajnica je izvijestila o pristiglim molbama za primanje u 

Društvo (pristigle su tri molbe). U ĉlanstvo su primljena dva redovita i jedan pridruženi ĉlan.  

Ad/8. Razno. Tajnica je upoznala ĉlanove Središnjeg odbora o izradi web stranica Društva. 

Sjednica je završila oko 20,30 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

 

Jacqueline Balen 

 

 

 

 


