
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA U 2018. GODINI 

 

Hrvatsko arheološko društvo djelovalo je u svojim prostorijama  u Tomašićevoj ul. 6. 

Ostvarivanje Programa Društva za 2018. koji je prihvatila i odobrila godišnja skupština 

Društva održana u Kaštelima 2017. teklo je prema predviđanjima. Skupština Društva održana 

u Požegi 10. listopada 2018. prihvatila je Izvješće predsjednice o radu za 2018. godinu.  

 

Redovita djelatnost društva 

Redovita djelatnost Društva odvijala se pod vodstvom njegova Središnjeg odbora. Njega čine 

predstavnici svih hrvatskih regija, a broji 11 članova. Neposrednu aktivnost vode članovi 

Odbora iz Zagreba. Članovi Središnjeg odbora su: Krešimir Karlo, Ivanka Kamenjarin, Ivana 

Ožanić Roguljić, Domagoj Tončinić, Adriana Gri Štorga, Željko Krnčević, Domagoj Perkić, 

tajnica Jana Škrgulja, dopredsjednici Marko Menđušić i Hrvoje Potrebica te Jacqueline Balen 

kao predsjednica Društva.  

Središnji odbor održao je dvije redovite sjednice i to jednu u Zagrebu i jednu u Požegi. Na 

sjednicama se raspravljalo o tekućim obvezama Društva; poglavito o pripremanju 

znanstvenog skupa u Požegi, nakladničkoj djelatnosti, suorganizaciji znanstvenih skupova i 

članstvu. 

 

Znanstveni skup u Požegi 

U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Centra za prapovijesna istraživanja i Gradskog 

muzeja Požega, od 8. do 12.10.2018. održan je znanstveni skup naziva “Arheologija Požeške 

kotline i zapadne Slavonije”. U sklopu skupa održana je sekcija „Posteri“, kao i 

“Predstavljanje projekata”.  

Za trajanja skupa održana je sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva 

(8.10.), te Godišnja skupština Društva (10.10.).  

Svečano otvorenje skupa održano je 9.10. u Požeškoj gimnaziji, nakon čega su 
uslijedila izlaganja posvećena istraživanju Požeške kotline, osobito posvećena 
pretpovijesnim razdobljima. Uvodno izlaganje bilo je ono Hrvoja Potrebice i 
Jacqueline Balen, naslovljeno, Arheološke slike Zlatne doline. Slijedila su izlaganja: 
Tihomila Težak-Gregl, Požeška kotlina između Sopota i Lengyela; Ana Đukić, 
Topografija eneolitičkih nalaza i nalazišta u Požeškoj kotlini; Janja Mavrović Mokos, 
Poznato o nepoznatom - nalazišta iz vremena srednjeg brončanog doba na prostoru 
Požeške kotline s posebnim osvrtom na lokalitet Alilovci Lipje ; Daria Ložnjak Dizdar, 
Inovacije u ženskim identitetima na početku željeznoga doba u Posavini –Dolina na 
Savi. Nakon tog dijela održana je rasprava te pauza za ručak.  
Drugi blok izlaganja započeo je sljedećim redom: Hrvoje Potrebica, Marta Rakvin, 
Nove spoznaje o pogrebnim običajima na groblju Kaptol-Čemernica: revizijsko 
istraživanje tumula IV; Martina Blečić Kavur, Minijaturna koštana plastika: 



reprezentacija statusa željeznodobnih žena; Andrijana Pravidur, Veze Bosne i Zlatne 
doline tijekom željeznog doba; Borut Križ, Veze Dolenjske i Zlatne doline tijekom 
željeznog doba; Marko Dizdar, Hrvoje Potrebica, Grob iz Velike – Kako su 
ranolatenski ženski predmeti nošnje i nakita dospjeli do Požeške kotline; I. Drnić, M. 
Rakvin, Nalazi latenske kulture s nalazišta Gradac kod Pleternice; Boris Kavur, Pa ... 
kako sam dospjela ovdje?  
Uslijedila je rasprava te posjet Gradskom muzeju Požega (gostujuća izložba 
Anamneza) 
Idućeg dana, 9.10., otvara se blok izlaganja posvećen srednjovjekovnim razdobljima. 
Tajana Pleše, Petar Sekulić, Boris Mostarčić, Rudina 1 – Prilog razumijevanju 
sakralne arhitekture u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji; Danijel Lončar, Vlasta 
Vyroubal, Rudina 2 – Prilog razumijevanju društvenih odnosa u 
kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji; Mirela Pavličić Hein, Glazirana keramika s 
lokaliteta Rudina; Zvonko Bojčić, Danimirka Podunavac, Stari grad u Kaptolu (nove 
spoznaje): preliminarni rezultati arheoloških istraživanja u 2018. godini; Tea Lokner, 
Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja i najznačajnijih lokaliteta na prostoru 
Pakraca i Lipika; Juraj Belaj, O počecima arheoloških istraživanja lokaliteta Pakrac 
– stari grad; Bartul Šiljeg, Hrvoje Kalafatić, Daljinsko istraživanje Požeško-slavonske 
županije. Uslijedila je rasprava i pauza. 
Nakon pauze slijedila su izlaganja: Marija Mihaljević, Marina Matković Vrban, 
Arheološka istraživanja križarske utvrde Rašaška –Račeša ( Bobare, općina 
Okučani); Zorko Marković, Jasna Jurković, Rezultati višegodišnjeg rekognosciranja 
Zavičajnog muzeja Našice uz dolinu rijeke Londže; Silvija Salajić, Arheologija 
virovitičkog kraja-temelji kulturnog turizma; Anja Bertol Stipetić, Prezentacija i 
popularizacija arheološke baštine u sklopu arheološkog kampa u Požegi i Kaptolu; 
Kristina Rupert, Arheologija zavičaja u nastavi povijesti te predstavljanje postera i 
projekata: Julia Katarina Kramberger,Tkanje na Kaptolu; Mario Carić, Dinko Tresić 
Pavičić, Ilija Mikić, Ivor Janković, Mislav Čavka, Mario Novak, Tri brončanodobne 
trepanacije iz Hrvatske u kontekstu fenomena prapovijesnih trepanacija; Hrvoje 
Potrebica, Predstavljanje istraživačkog projekta HRZZ-a: Pogrebni običaji starijeg 
željeznog doba u južnojPanoniji - raskrižja identiteta (BC-CrossId); Ivana Ožanić 
Roguljić, Kristina Turkalj, Kristina Jelinčić Vučković, Predstavljanje Baze podataka 
antičkih lokaliteta Republike Hrvatske s posebnimosvrtom na Požeško slavonsku 
županiju; Ivana Ožanić Roguljić, Pia Šmalcelj Novaković, Valentina Mantovani, 
Angelina Raičković Savić, Anita Rapan Papeša, Predstavljanje projekta Lifeon the 
Roman Road (LRR), Mirjana Sanader, Predstavljanje istraživačkog projekta HRZZ-a 
"Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana", Krešimir Filipec, 
Predstavljanje projekta HRZZ, Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći 
(LearlyCoP).  
Uslijedila je rasprava te Godišnja skupština Društva nakon koje je otvorena izložba 
Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj. 
Idući dan organiziran je izlet, s programom:  Požega – Rudina – Kaptol (Stari grad i 
Gradina) – Jankovac. Nakon izleta uslijedila je večera povodom završetka skupa. 
 



Posljednjeg dana, 12.10. organiziran je ručak u restoranu Stari fenjeri s tematikom 
halšatske kuhinje i jelima koja su mogla biti objedovana u željeznom dobu. Time je 
obilježen kraj skupa u Požegi. 
 

Nakladnička djelatnost 

Krajem 2018. godine prelomljen je svezak Obavijesti HAD-a te su tiskana Izdanja Društva sa 

skupa u Vukovaru. Također se radilo na pripremi Izdanja HAD-a sa skupova u Karlovcu, 

Šibeniku i Bjelovaru. Tiskane su knjige sažetaka za skup MetArh u Zagrebu te skup Društva 

u Požegi. Poslove oko nakladničke djelatnosti vodi Domagoj Tončinić.  

 

Web stranice Društva 

Tijekom godine Društvo je redovito ažuriralo internetsku stranicu: 

www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr. Stranice je održavao Pavle Dugonjić. 

 

Nagrade Društva 

Nagrade su dodjeljene 20. veljače 2018. Dobitnica nagrade za životno djelo u 2016. godini  je 

dr. sc. Kristina Mihovilić, a dobitnici godišnje nagrade su akademik Nenad Cambi, prof. dr. 

sc. Miroslav Glavičić, prof. dr. sc. Željko Miletić i Joško Zaninović za knjigu „Antička 

baština na novčanicama mediteranskih zemalja“ u izdanju Nacionalnog parka Krka. Diploma 

počasnog članstva uručena je Marini Šegvić. 
 

Knjižnica Društva 

 Knjižni fond Društva smješten je kao zasebna zbirka u knjižnici Hrvatskih studija. 

Hrvatsko arheološko društvo potpisalo je Ugovor po kojemu knjižnica Hrvatskih studija 

preuzima pohranu, evidenciju i brigu o knjigama u vlasništvu Hrvatskog arheološkog društva 

koje će u knjižnici biti pohranjene kao zasebna zbirka. Knjige su evidentirane i uređene po 

suvremenom bibliotečnom sustavu, a članovi društva mogu ih koristiti uz predočenje članske 

iskaznice bez obzira na članstvo u knjižnici Hrvatskih studija. 

 

Ostalo 

Tijekom 2018. Društvo se uključilo u organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa 

Metodologija i arheometrija, 6.-7. 12. 2018. (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu). 

Društvo je potpomognulo skupove Izgubljena stoljeća ili vrijeme promjena? – ponovno 

promišljanje prijelaza iz halštatske u latensku kulturu koji je održan 7.-8. 12. 2018. u 

Gimnaziji Požega te 1. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), koji je održan 

15.-17.3.2018. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 



U 2018. napravljeno je devet brojeva newslettera. Također Društvo ima svoj profil na 

www.academia.edu gdje se stavljaju pdf verzije Izdanja HAD-a, Obavijesti, kao i newsletteri. 

Društvo redovito ažurira Facebook profil. 

Društvo je u 2018. godini primilo pet novih članova. Također je davalo različite vidove 

pomoći i podrške svome članstvu. 

 

*** 

 

 Hrvatsko arheološko društvo nema zaposlenih djelatnika u radnom odnosu. 


