
 

 

ZAPISNIK GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 

 

 U Lošinju je 3. listopada o.g. s početkom u 16 sati u prostorijama hotela Punta održana Godišnja 

skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u radnom predsjedništvu je bila J. 

Balen, tajnica Društva. Sjednici je nazočilo četrdeset članova Društva. 

Dnevni red skupštine: 

1. Izvješće predsjednika 

2. Izvješće rizničara 

3. Nakladnička djelatnost 

4. Rasprava o izvješćima 

5. Nagrada za životno djelo „Don Frane Bulić“, Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ 

6. Novi počasni članovi 

7. Rad Društva u godini 2013. 

8. Proračun za godinu 2013. 

9. Razno 

 H. Potrebica pročitao je Izvješće o radu Društva u 2012. godini, a financijsko izvješće za isto 

razdoblje pročitao je D. Perkić. J. Balen podnijela je Izvješće o nakladničkoj djelatnosti. Sva tri izvješća 

jednoglasno su prihvaćena.  

 Nagrade Društva. Središnji odbor predložio je kandidate za nagrade Društva. Za Nagradu za 

životno djelo Don Frane Bulić nije dospio niti jedan prijedlog. Za godišnju nagradu Josip Brunšmid 

predložena je Tajana Sekelj-Ivančan za knjigu Podravina u ranom srednjem vijeku, kao i Domagoj 

Tončinić za knjigu   Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije. 

 Novi počasni članovi.  Novi počasni članovi Društva postali su Ante Rendić-Miočević i 

Kornelija Minichreiter. 

Skupštini je predočen i jednoglasno prihvaćen Program rada i Proračun Društva za godinu 

2013. Slijedeći znanstveni skup biti će održan u Vukovaru u organizaciji Gradskog muzeja Vukovar. 

 Pod točkom Razno ponovno se govorilo se o web stranicama Društva, on-line Izdanjima društva 

u pdf verziji kao i o potrebi da uprava Društva dobije e-mail adrese svih članova kako bi ih se moglo 

pravovremeno obavještavati o aktivnostima u Društvu. 

Raspravljalo se također i o lokacijama slijedećih skupova Društva. Nakon skupa u Vukovaru, 

utvrđeno je da će skup u 2014. biti održan u Karlovcu, 2015. u Šibeniku-Drnišu-Kninu te 2016. u 

Bjelovaru.  

Predsjednik Društva izvijestio je članove Društva 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 računati na sve manji iznos koji 

dobiva za redoviti rad od Ministarstva kulture RH.  

Također se raspravljalo i o radu Sekcija u sklopu Društva. Dio članova podržava tu inicijativu, 

dok je dio protiv. Stoga je i dogovoreno da je potrebno provesti anketu kako bi se dobilo mišljenje 

cjelokupnog članstva Društva – anketa će biti postavljena na web stranicama, kao i u Obavijestima 

Društva. 

Na skupštini je još jednom osuđeno zatvaranje Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 

Skupština je završila s radom u 18,00 sati. 

 


