GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
BJELOVAR, 07. listopada 2016.

Godišnja skupština Društva održana je 7. listopada 2016. u multimedijalnoj dvorani Gradskog
muzeja Bjelovar, s početkom u 10 sati.
Sjednici je nazočio 16 članova.
Skupštinu je vodio dopredsjednik društva dr. sc. Hrvoje Potrebica.
Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći Dnevni red:
1. Izvješće o radu Društva 2016. godinu
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Nagrade Hrvatskog arheološkog društva
4. Plan rada Društva u 2017. godini
5. Razno

Ad 1.
Predsjednica dr. sc. Jacqueline Balen podnijela je izvješće o radu Hrvatskog arheološkog
društva tijekom 2015./2016. (odnosno za razdoblje od posljednje Godišnje skupštine). Pritom
je govorila o dodjelama nagrada za 2014. (veljača 2016.) kada su godišnju nagradu Josip
Brunšmid dobile Mirjana Sanader i Ana Solter te o nakladničkoj djelatnosti o kojoj je detaljno
izvijestio Domagoj Tončinić. Veći dio godine Društvo seposvetilo organizaciji skupa u
Bjelovaru, a također se uključilo u organizaciju predavanja Prehistoric Europe (održano
predavanje o Stonehengeu). Predsjednica je izvijestila i o redovitom izlaženju newslettera te o
radu na Obavijestimačiji se izlazak planira do konca 2016. Broj redovito uplaćenih članarina
je 157. Hrvatsko arheološko društvo sudjeluje i u organizaciji srodnih arheoloških skupova pa
tako u prosincu slijedi održavanje skupa MetArh u suradnji s Odsjekom za arheologiju
Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
O nakladničkoj su djelatnosti izvještavali Jacqueline Balen i Domagoj Tončinić. Izvješteno je
da će do kraja 2016. biti izdane Obavijesti te da su Izdanja HAD-a sa skupa u Vukovaru

spremna za tisak. Sa skupova u Šibeniku i Karlovcu materijali se prikupljaju, s tim da
dinamika pristizanja radova ide u prilog skupu u Šibeniku. Osvrnulo se i na objave na
Academia.edu gdje je zabilježena visoka posjećenost stranice. U budnućnosti je plan
objevljivati i na Hrčku.
Ad 2.
Financijski su dio izlagale Jacqueline Balen i Božena Jurčić. Znatna sredstva ponovno su
dobivena od strane Ministarstva kulture (100.000,00kn). Božena Jurčić predala je Financijski
izvještaj za razdoblje do 22.9.2016.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 3.
Hrvoje Potrebica izvještavao je o nagradama Društva. Pristigle su tri prijave. Nagrada 'Josip
Brunšmid' predložena je za izložbu i popratni katalog Arheološkog muzeja Istre: 'Istra, lav i
orao, arheološka sjvedočanstva istarskog novovjekovlja', autorica Tatjane Bradare i Ondine
Krnjak.
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.
Prijedlog Središnjeg odbora da se Nagrada za životno djelo dodijeli Korneliji Minichreiter je
nakon kraće rasprave jednoglasno usvojen.
Ad 4.
Predsjednica Društva, dr. sc. Jacqueline Balen predstavila je plan rada Hrvatskog arheološkog
društva za sljedeću godinu. Naglašeno je da plan uvelike ovisi o financijama te je predloženo
da se Društvo javi na natječaj Grada Zagreba kako bi se dobila potpora za izdavačku
djelatnost usmjerena na Izdanja HAD-a. Izvještaj je također obuhvatio pripremu skupa u
Kaštelima na kojem će se odviti i Izborna skupština koju treba uskladiti s novim odredbama
Statuta koji je trenutno u procesu izmjene. Raspravljalo se i o mogućem poticaju grada
Bjelovara za Izdanja netom završenog skupa te za potporu grada Šibenika za Izdanja
šibenskog skupa HAD-a.
Plan rada je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5.
Pod točkom Razno raspravljalo se o operativnom djelovanju Društva. Skupština je
obaviještena o načinu organizacije godišnjih znanstvenih skupova. Kao problem je naglašeno
plaćanje hotela i rezervacija soba prije održavanja skupa pri čemu dolazi do situacija da neki
od izlagača ne dođu na skup nakon što je izvršeno plaćanje. Također je naglašeno da stavka
troškova noćenja ne stoji u natječajima na koje se Društvo redovito prijavljuje te se na taj
način snose određeni gubici. Raspravljalo se i kotizacijama te je zaključeno da bi svi aktivni
sudionici skupa trebali plaćati kotizaciju koja bi bila niža do određenog roka prijave na skup
te viša od datuma koji bi bio određen i jasno naveden, a bio bi vremenski bliži vremenu
održavanja skupa. Raspravljalo se i o vremenu održavanja skupa te je zaključeno da bi iz više
razloga (tereni, početak akademske godine, itd.) bilo bolje da se održavanje skupa premjesti
na kraj travnja te da bi iz više razloga (moguć veći dolazak ljudi, svečaniji trenutak, smanjenje
troškova) bilo dobro da se i Godišnja dodjela nagrada održava na skupu. Zaključno se
razmatralo pitanje Izborne skupštine te uređenje pravila izbora koja će se primjenjivati
sukladno novom Statutu.
Zaključci rasprave su prihvaćeni jednoglasno.
Uz zahvalu organizatorima skupa u Bjelovaru i završnu riječ Gorana Jakovljevića, Godišnja
skupština okončana je u 11:20 sati.
Zapisnik vodila:
Jana Škrgulja, tajnica Društva

