
DRUGA REDOVITA SJEDNICA 

HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA ZA 2016. 

 

 

 Druga redovita sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva održana je 

u prostorijama Gradskog muzeja Bjelovar, u ponedjeljak, 03. listopada 2016., s početkom u 

17 sati. Prisutni su bili: Jacqueline Balen, Adriana Gri-Štorga, Mirela Hutinec, Domagoj 

Tončinić, Krešimir Karlo, Domagoj Perkić, Hrvoje Potrebica i Jana Škrgulja. Odsutni: Marko 

Menđušić, Dražen Maršić, Ivanka Kamenjarin.  

 Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Znanstveni skup i Godišnja skupština u Bjelovaru 

2. Izvješće o radu Društva u 2016. godini 

3. Financijsko izvješće za 2016. godinu 

4. Novi članovi 

5. Nagrade Društva 

6. Plan rada u 2017. godini 

7. Razno 

 

Svi su se prisutni složili s predloženim Dnevnim redom, a prije zasjedanja ravnatelj Gradskog 

muzeja Bjelovar je zajedno s organizatorom skupa Goranom Jakovljevićem pozdravio 

nazočne te je rečeno par riječi o svečanostima koje će popratiti održavanje skupa te samoj 

organizaciji skupa. 

 

1. Sukladno prvoj točki predloženog Dnevnog reda, skupština je započela detaljnijim 

predstavljanjem organizacijskih pitanja nadolazećeg Skupa Hrvatskog arheološkog 

društva. Određeni su moderatori Jacqueline Balen, Domagoj Perkić i Jana Škrgulja. 

2. Jacqueline Balen izvijestila je da newsletter redovito izlazi te da je dobro prihvaćen 

među članovima. Obavijesti Društva su spremne za prijelom. Jacqueline Balen je 

napomenula da treba voditi evidenciju pristizanja knjiga u knjižnicu Hrvatskih studija 

te je primijetila da se jedan član Središnjeg odbora ne odaziva sjednicama i 

skupovima. D. Tončinić ukratko je izvijestio da je za prijelom spremno Izdanje HAD-

a sa skupa u Vukovaru, a da je također prikupljena većina radova sa skupa u Šibeniku. 



3. Financijsko izvješće podneseno je u glavnim crtama sa stanjem od 49.336,00 kn na 

dan 22.9.2016. Financijsko izvješće bit će detaljno podneseno na Godišnjoj skupštini 

od strane Božene Jurčić. 

4. Zaprimljen je zahtjev za jednog novog redovitog člana Društva. Zahtjev je prihvaćen. 

Zaprimljena su tri prijedloga za nagrade. Godišnja nagrada 'Josip Brunšmid' za Ondinu 

Krnjak i Tatjanu Bradaru s izložbom 'Istra, lav i orao, arheološka svjedočanstva istarskog 

novovjekovlja' koja je iznjedrila i pripadajući katalog. Pristigla su i dva prijedloga za nagradu 

za životno djelo 'Don Frane Bulić'. Pristigla su i dva prijedloga za nagradu za životno djelo 

'Don Frane Bulić'. Na prijedlog Zorka Markovića, stigla je prijava za Korneliju Minichreiter, 

dok je Povijesno društvo Požega predložilo Dubravku Sokač Štimac.Središnji odbor 

jednoglasno predlaže da se Nagrada za životno djelo dodijeli Korneliji Minichreiter. 

5. Plan rada za 2017. biti će većim dijelom usmjeren na organizaciju Godišnjeg skupa i 

Izborne skupštine u Kaštelima. 

6. Pod točkom Razno raspravljalo se o prijedlozima da se održavanje skupa premjesti na 

travanj, kao i dodjela Nagrada članovima Društva. 

 

Sjednica je završena u 19 sati. 

 

Zapisnik vodila: 

Jana Škrgulja, tajnica Društva 

 
 


