ZAPISNIK TREĆE REDOVITE SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA
U prostorijama Puĉkog otvorenog uĉilišta Imotski održana je 10. 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, D. Perkić, rizniĉar,
ĉlanovi – B. Ĉargo i K. Karlo. M. Krznarić Škrivanko, V. Kos, S. Mihelić i D. Maršić su bili
odsutni. U ime suorganizatora skupa sjednici je nazoĉio I. Alduk iz Uprave za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom.
Nakon predloženog dnevnog reda sjednica se odvijala uobiĉajenim tijekom.
Dnevni red:
1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2011.
2. Izvješće o radu u godini 2011.
3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. sijeĉnja do rujna o.g.
4. Nakladniĉka djelatnost
5. Nagrade Društva za godinu 2011.
6. Rad Društva u godini 2012.
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 2011. Raspravljalo se o obavljenim
pripremama za održavanje skupa u Imotskom. 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. Predsjednik Društva obavijestio je prisutne da će Društvo,
zbog financijske situacije, ali i rokova, u 2011. godini tiskati dva sveska Obavijesti (jedan dvobroj).
Broj 1-2 izašao je tijekom mjeseca lipnja, dok se broj 3 oĉekuje krajem godine. J. Balen izvijestila
je da su Izdanje HAD-a br. 27 (sa skupa u Sinju) i br. 28 (sa skupa u Varaždinu) pripremljeni za
tisak.
Ad/5. Nagrade Društva za godinu 2011. 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, kao niti za nagradu za dostignuće na polju nacionalne
arheologije »Fra Lujo Marun«. Za godišnju nagradu Josip Brunšmid predložena je Slavica Filipović
za izložbu Kasnoantička nekropola u Zmajevcu. Za Nagradu za doprinos u Društvu „Don Šime

Ljubić“ predložen je Marko MenĊušić. Predloženo je takoĊer da se za poĉasnog ĉlana Društva
izabere Guido Rosada (Padova, Italija).
Ad/6. Rad Društva u godini 2012. Raspravljalo se o održavanju skupa i Godišnje skupštine
u slijedećoj godini. Predsjednik Društva obavijestio je prisutne da se već zapoĉelo s pripremom i
organizaicjom skupa u Malom Lošinju.
Ad/7. Primanje novih članova. Tajnica je izvijestila o pristiglim molbama za primanje u
Društvo (pristigle su tri molbe). U ĉlanstvo su primljena tri redovita ĉlana.
Ad/8. Razno. Nije bilo rasprave.
Sjednica je završila oko 19,30 sati.
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