
 

 

ZAPISNIK GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 

 

 U Varaždinu je 13. listopada o.g. s početkom u 16 sati u prostorijama Gradskog muzeja Varaždin 

(palača Hercer) održana Godišnja skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u 

radnom predsjedništvu su bili J. Balen, tajnica i M. Menđušić, dopredsjednik Društva. Sjednici je 

nazočilo sedamdesetak 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“ i Nagrada „Josip Brunšmid“ 

6. Novi počasni članovi 

7. Rad Društva u godini 2011. 

8. Proračun za godinu 2011. 

9. Razno 

 H. Potrebica pročitao je Izvješće o radu Društva u 2010. godini, a financijsko izvješće za isto 

razdoblje pročitao je D. Perkić. H. Potrebica podnio 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 

predloženi su Sanjin Mihelić za izložbu Arheologija i turizam te Ivor Karavanić i Ivor Janković za 

knjigu Osvit čovječanstva. Središnji odbor odlučio je da se dodjele dvije godišnje nagrade, jer se 

dodjeljuju za različiti doprinos u struci (jedna za izložbu, jedna za knjigu). 

 Novi počasni članovi. Nova počasna članica Društva postala je Isabel Rodà de Llanza, 

ravnateljica Instituta Catala d´Arqueologia Classica u Tarragoni (Španjolska). 

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

2011. Predsjednik Društva obavijestio je prisutne da postoje određeni problemi oko organiziranja skupa 

u Imotskom. Dogovoreno je da se u skorije vrijeme ode u Imotski i vidi da li postoji mogućnost 

održavanja skupa u tome gradu. Ako ne, mora se pronaći rezervna lokacija za održavanje skupa, o čemu 

će članovi na vrijeme biti obaviješteni putem web stranica Društva.   

 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. Ponovno se povela rasprava o licencama te se pozvalo članove 



Društva na fluentniju komunikaciju i raspravu o problemima s kojima se danas arheologija susreće. 

Vodila se kraća rasprava i o novom Pravilniku o arheološkim  istraživanjima. 

Skupština je završila s radom u 20,00 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

Jacqueline Balen 


