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Godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva održana je 10.10.2019. godine u Galeriji 

Arsenal. Skupština je s radom započela u 19 h. 

Minutom šutnje odana je počast svim članovima Hrvatskog arheološkog društva koji su 

preminuli tijekom 2019. godine. 

Godišnja skupštine HAD-a službeno je započela usvajanjem dnevnog reda:  

1. Izvješće o radu Društva 2019.  

2. Financijsko izvješće 2019.  

3. Nakladnička djelatnost  

4. Rasprava o izvješćima  

5. Nagrade Društva 

6. Novi počasni članovi  

7. Rad Društva u godini 2020.  

8. Proračun za godinu 2020.  

9. Razno 

Ad 1. Predsjednica HAD-a izvijestila je Skupštinu o radu Društva u 2019. god. 

Ad 2. Predsjednica HAD-a izvijestila je Skupštinu o financijama Društva sa stanjem do 30. rujna 

2019. god. Potpuno godišnje izvješće biti će objavljeno na web stranicama Društva početkom 

iduće godine. 

Ad 3. Domagoj Tončinić podnio je izviješće o nakladničkoj djelatnosti. 

            Izdanja HAD-a Vukovar (2013) izašla su iz tiska.  

Izdanja HAD-a Bjelovar (2016) s 17 prikupljenih radova su u prijelomu. Veliki broj 

prikupljenih radova zasluga je Gorana Jakovljevića koji se kao lokalni suorganizator maksimalno 

angažirao. 

Zahvaljujući prvenstveno angažmanu Ivane Ožanić Roguljić redovito se objavljuje i 

članovima šalje Newsletter. 

Ad 4. Sva Izviješća su usvojena 

Ad. 5. Središnji odbor HAD-a predstavio je odabrane prijedloge za nagrade Društva: 

Za nagradu Hrvatskog arheološkog društva za životno djelo “Don Frane Bulić” za 



2018.godinu zaprimljen je jedan prijedlog. Djelatnici Katedre za prapovijesnu arheologiju 

Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nominirali su dr. sc. 

Tihomilu Težak-Gregl. 

Za Godišnju nagrada „Josip Brunšmid“ zaprimljeno je nekoliko prijedloga od kojih su 

skupštini na usvajanje predloženi: Ivan Drnić (AMZ) za monografiju Segestika i Siscija – od ruba 

Imperija do provincijskog središta, Maja Čuka i Đeni Gobić Bravar (AMI) za izložbu Prapovijest u 

rukama, te Maja Bunčić i Anita Ivanković (AMZ) za projekt kojim se popularizira arheologija i 

arheološka baština Branimirova godina.  

Svi navedeni prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno. 

Ad. 6. Za novog počasnog člana HAD-a izabran je dr. sc. Zorko Marković. 

Ad 7. Središnji Odbor HAD-a obavijestio je skupštinu o Pismu namjere koje je Gradski muzej 

Sisak uputio Društvu vezano uz preuzimanje suorganizacije Znanstvenog skupa HAD-a u 2020. 

god.  

Središnji Odbor HAD-a poziva članove da razmisle o mogućim suorganizatorima skupa od 2021. 

god. nadalje. Organizacija i rad znatno su olakšani ako je suorganizator poznat barem dvije 

godine unaprijed. 

Ad 8. Proračun za godinu 2020. je predstavila J. Balen u kraćim crtama. Sredstva su, po 

uobičajenoj praksi, tražena od Ministarstva kulture, a Društvo će se javljati i na ostale Natječaje 

o radovima udruga, kada budu dostupni (kao npr. na natječaj Ministarstva znanosti i 

obrazovanja). 

Ad 9. Razno. Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

Skupština je završena u 20 h. 

 

Zapisnik vodio: 

Domagoj Tončinić 

 


