
ZAPISNIK TREĆE REDOVITE SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA 

 

U prostorijama hotela Punta u Velom Lošinju održana je 1. listopada o.g. s poĉetkom u 17 

sati treća redovita sjednica Središnjeg odbora Društva. Sjednici su nazoĉili: H. Potrebica, 

predsjednik, A. Durman i M. MenĊušić dopredsjednici, J. Balen, tajnica, ĉlanovi – B. Ĉargo, V. 

Kos, D. Maršić, D. Perkić. Odsutni su bili K. Karlo, M. Krznarić-Škrivanko te S. Mihelić. 

Predloženi dnevni red bio je: 

Dnevni red: 

1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2012. 

2. Izvješće o radu u godini 2012. 

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

4. Nakladniĉka djelatnost 

5. Nagrade Društva za godinu 2012. 

6. Poĉasni ĉlanovi Društva 

7. Rad Društva u godini 2013. 

8. Proraĉun za 2013. godinu 

9. Primanje novih ĉlanova 

10. Razno 

Nakon prihvaćenog predloženog dnevnog reda sjednica se odvijala uobiĉajenim tijekom. 

Ad/1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2012. Raspravljalo se o obavljenim 

pripremama za održavanje skupa i Godišnje skupštine u Lošinju. Nakon rasprave Središnji odbor 

utvrdio je sva protokolarna pitanja u vezi s otvaranjem i tijekom znanstvenog skupa. Dogovorena je 

promocija triju knjiga tijekom trajanja skupa: Izdanja HAD-a, sv. 28, Zbornik radova znanstvenog 

skupa Podvodna arheologija i nalaz brončane statue atlete Apoksiomena i  Registar arheoloških 

nalaza i nalazišta Bjelovarsko-bilogorske županije, autora Gorana Jakovljevića. 

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. J. Balen prezentirala je novi izgled Obavijesti HAD-a, kao i 

Izdanja sa skupa održanog u Varaždinu. 

Ad/5. Nagrade Društva za godinu 2012. 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. Dr. sc. Tajana Sekelj Ivanĉan i dr. sc. Domagoj Tonĉinić 

predloženi su za godišnju nagradu Josip Brunšmid.  

Ad/6. Predloženo je da se za poĉasne ĉlanove Društva izaberu Ante Rendić-Mioĉević i 

Kornelija Minichreiter.  



Ad/7-8. Rad Društva u godini 2013. Raspravljalo se o mjestu održavanja skupa u 2013. 

godini te je prihvaćena je kandidatura Gradskog muzeja Vukovar.  

Ad/9. Primanje novih članova. Tajnica je izvijestila o jednoj pristigloj molbi za primanje u 

redovito ĉlanstvo Društva.  

Ad/10. Razno. Pod tom toĉkom raspravljalo se o problemima oko plaćanja najamnine za 

prostor u Tomašićevoj ulici te je dogovoreno da se pokuša naći neko drugo rješenje za sjedište 

Društva. Godišnji najam je preveliki, s obzirom da Društvo svake godine može raĉunati na sve 

manji iznos koji dobiva za redoviti rad od Ministarstva kulture RH.  

Pod toĉkom Razno raspravljalo se i o radu Sekcija u sklopu Društva. Naime, postoji 

prijedlog za osnivanje Sekcije bioarheologije. Ipak, taj prijedlog mora se raspraviti na Godišnjoj 

skupštini, jer u Statutu Društva nije planiran rad sekcija. 

S obzirom na konaĉno zatvaranje Zemaljskog muzeja u Sarajevu odluĉeno je da se na 

otvorenju skupa javno osudi taj nezapamćeni presedan omalovažavanja i ugrožavanja kulturne 

baštine, solidarizira s kolegama i ponudi svaka moguća pomoć i potpora u svrhu što hitnijeg 

rješavanja tog problema.  

Sjednica je završila oko 20.00 sati. 

 

 

 

 


