
 

 

ZAPISNIK GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 

 

 U Visu je 14. listopada o.g. s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma odrţana 

Godišnja i Izborna skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u radnom 

predsjedništvu su bili J. Balen, tajnica i A. Durman, dopredsjednik Društva. Sjednici je nazočilo 

osamdeset članova Društva. 

Dnevni red skupštine: 

1. Izvješće predsjednika 

2. Izvješće rizničara 

3. Nakladnička djelatnost 

4. Rasprava o izvješćima 

5. Izbori za novi Središnji odbor i za druga društvena tijela 

6. Nagrada za ţivotno djelo „Don Frane Bulić“ i Nagrada „Josip Brunšmid“ 

7. Novi počasni članovi 

8. Rad Društva u godini 2010. 

9. Proračun za godinu 2010. 

10. Razno 

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

razdoblje pročitao je M. Dizdar. H. Potrebica podnio je izvješće o nakladničkoj djelatnosti. Sva tri 

izvješća jednoglasno su prihvaćena.  

Izbori za novi Središnji odbor i za druga društvena tijela. Nakon što je javno odabrana izborna 

komisija: Josip Lozuk, Hrvoje Gjurašin i Kristina Mihovilić podijelili su se izborni listići: jedan s 

popisom kandidata za novi središnji odbor, a drugi s popisom kandidata za nakladničku djelatnost te za 

sud časti.  

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

ţivotno djelo Don Frane Bulić predloţen je akademik Nenad Cambi. Za godišnju nagradu Josip 

Brunšmid predloţena je Dubravka Balen Letunić za organizaciju i uredništvo meĎunarodne izloţbe i 

kataloga Tri tisuće godina pretpovijesti. Remek djela metalnih razdoblja kontinentalne Hrvatske koja je 

bila postavljena u Keltenmuseumu u Hochdorfu. 

 Novi počasni članovi. Novi počasni članovi Društva postali su Zdenko Brusić i Branka Šulc. 

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

2010. Slijedeći znanstveni skup biti će odrţan u Varaţdinu u organizaciji Gradskog muzeja Varaţdin.  

 Pod točkom Razno 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. T. Tkalčec u ime kolega iz Instituta za arheologiju pročitala je 



pismo u kojem se pozivaju članovi Društva na fluentniju komunikaciju i raspravu o problemima s 

kojima se danas arheologija susreće kao što je npr. pitanje licenci.  

 Nakon točke Razno predsjednik izborne komisije Josip Lozuk pročitao je rezultate izbora. 

Novi članovi Središnjeg odbora: Jacqueline Balen, Boris Čargo, Aleksandar Durman, Krešimir Karlo, 

Vedran Kos, Maja Krznarić Škrivanko, Draţen Maršić, Marko MenĎušić, Sanjin Mihelić, Domagoj 

Perkić,  Hrvoje Potrebica. 

Nakladničko vijeće: Sanja Ivčević, Tatjana Kolak, Daria Loţnjak – Dizdar, Emil Podrug, Domagoj 

Tončinić. 

Sud časti: Ivana Iskra Janošić, Ţeljko Tomičić, Ante Uglešić 

 

Skupština je završila s radom u 20,00 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

Jacqueline Balen 

 


