
DRUGA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA U 2014. GODINI 

  

Druga redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 06. listopada  2014. u 

prostorijama Gradske knjižnice 'Ivan Goran Kovačić' u Karlovcu, s početkom u 17 sati. 

Sjednici su nazočili: predsjednica J. Balen, tajnica J. Škrgulja, dopredsjednici H. Potrebica i 

M. Menđušić te članovi: K. Karlo, D. Perkić, A. Gri-Štorga, I. Kamenjarin, M. Hutinec i D. 

Tončinić. Sjednici je u ime suorganizatora skupa u Karlovcu prisustvovao K. Raguž.  

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Sjednicu, koja se odvijala uobičajenim tijekom, vodila je predsjednica Duštva J. Balen prema 

predloženom Dnevnom redu: 

1. Izvješće o pripremama za Znanstveni skup i Godišnju skupštinu u Karlovcu 

2. Izvješće o redovitoj djelatnosti 

3. Financijsko izvješće 

4. Nakladnička djelatnost 

5. Dodjela godišnjih nagrada Društva 

6. Rad Društva u 2015. 

7. Primanje novih članova 

8. Razno 

 

1. Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2014. održava se u Karlovcu od 06. – 10. 

listopada 2014. godine. Krešimir Raguž na početku je izvijestio o svim pripremnim radnjama 

za održanje skupa te o spremnosti organizatora. Govorio je o jednostavnoj koncepciji Skupa s 

naglaskom na znanstvena istraživanja i kvalitetniju izmjenu informacija kojoj će pogodovati i 

predloženi Okrugli stol. Predstavljen je program izleta (od Rastoka do Modruša) i mjesto 

određeno za večeru (Restoran 'Mirna' u Karlovcu). Svi nazočni obaviješteni su o tome koje su 

osobe otkazale dolazak na Skup. Dogovoreno je da vanjski slušači nisu obvezni plaćati 

kotizaciju te da se odmah postavi lista za prijave za izlet i večeru. Predsjednica Jacqueline 

Balen nastavila je voditi sjednicu te je donešena odluka o osobama koje će biti moderatori te o 

načinu vođenja rasprave i trajanju svakog pojedinog predavanja. U skladu s nekim 

otkazivanjima predavača, donešene su i male izmjene u programu. Sudionici Skupa biti će 



obaviješteni i o izložbi te predstavljanju monografije Stari grad Barilović Ane Azinović 

Bebek koja će se održati u utorak, 07. listopada 2014. u 19 h u Gradskom muzeju Karlovac. 

2. Predsjednica Jacqueline Balen izvjestila je o novim članskim iskaznicama i načinu njihova 

slanja, kao i o načinu slanja Obavijesti (svi koji su platili članarinu za tekuću godinu dobivaju 

i novu iskaznicu i Obavijesti), o problemu prostorija Društva te o načinima na koji bi se 

problem mogao riješiti (u suradnji s Hrvatskim muzejskim društvom). Krešimir Raguž je 

također iznio prijedlog za rješavanje tog problema. Društvu potrebne prostorije ne moraju biti 

velike jer se odnose prventveno na potrebu arhiviranja dokumentacije, a knjižnica je već 

preseljena u kampus u Borongaju. Predsjednica je obavijestila i o namjeri pokretanja 

newslettera (3 puta godišnje). To je prijedlog Ivane Ožanić Roguljić koja bi na sebe preuzela 

organizacijski i izvedbeni proglam newslettera koji bi odteretio Obavijesti. Također je 

obavijestila o izradi mailing liste svih članova kako bi se informiranje članova ubrzalo, a 

troškovi poštarina smanjili. Spomenula je i dvije molbe Odsjeka za arheologiju koje su 

odaslane Društvu. Molbe se odnose na participaciju u organizaciji znanstvenih skupova 

Stoljeće hrabrih i Arheometrija i metodologija. Društvo je podržalo takvu aktivnost i odlučilo 

aktivno sudjelovati i u organizaciji drugih arheoloških znanstvenih skupova. 

3. Predsjednica Jacqueline Balen izvjestila je da je financijsko stanje Društva vrlo dobro. 

Obavijestila je o svoj poslanoj pošti (Obavijesti i Izdanja), o smanjenju tiskanja Obavijesti te 

o sredstvima koje Ministarstvo kulture dodjeljuje Društvu. 

4. Rad nakladništva predstavio je Domagoj Tončinić koji je obavijestio da su Izadanja HAD-a 

za Lošinj gotovo završena te da se čeka samo uvodni tekst, Izdanja HAD-a za Imotski čekaju 

na lekturu i trebala bi biti spremna u prvoj polovini 10. mjeseca. Prijelom je plaćen za oba 

izdanja. Tekstovi sa Skupa u Vukovaru su većinom prikupljeni. Kao krajnji rok za predaju 

tekstova za Karlovac određen je 30. ožujka 2015. 

5. Dodjela nagrada održat će se u prostorijama Matice Hrvatske. Za Nagradu za životno djelo 

nema nominiranih. Za Godišnju nagradu 'Josip Brunšmid' pristigle su tri nominacije. Adriana 

Gri-Štorga nagradu je predložila izložbeni projekt Kristine Mihovilić 'Histri u Istri', Željko 

Demo nominirao je monografiju 'Beketinci Bentež' Zorka Markovića i Kornelije Minichreiter, 

a Marina Miličević Bradač knjigu Mirjane Sanader koja je publicirana 2014. godine te samim 

time ne može ući u konkurenciju za dodjelu nagrada za postignuća u 2013. godini pa će biti u 

pripremi za nominaciju za ostvarenja u 2014. godini. Također je odlučeno da će do sljedeće 



Skupštine biti sastavljen prijedlog novog Pravilnika o dodjelama nagrada Hrvatskog 

arheološkog društva. 

5. Rad Društva u 2015. godini usmjerit će se na organizaciju Skupa u Šibeniku, na raspodijelu 

sredstava dobivenih za rad Društva te na Strateški plan Društva za 2016. – 2018. godinu. 

6. Primanje novih članova – zaprimljena je jedna molba g. Nikole Cesarika s Odjela za 

arheologiju Sveučilišta u Zadru. Molba je jednoglasno prihvaćena. 

7. Pod točkom 'Razno' Hrvoje Potrebica ukazao je na rastući problem tzv. lovaca na blago – 

detektoraša koji je goruć na području grada Vinkovaca i istočne Slavonije, iako je aktualan na 

području cijele Hrvatske te je donešena jednoglasna odluka da se oštro reagira na nepoštivanje 

pravila struke popraćeno dopisima i izjavama za medije. 

Jacqueline Balen je obavijestila o prispjeću molbe Brune Kuntić-Makvić koja je zamolila 

potporu u organizaciji skupa u čast Mate Suića.  

Sjednica je započela u 17:10 h, a završila je u 18:30 h. 

Zapisnik vodila: 

Jana Škrgulja, tajnica Društva 

  


