GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
KARLOVAC, 09. listopada 2014.

Godišnja skupština Društva održana je 09. listopada 2014. u prostorijama Gradske knjižnice
'Ivan Goran Kovačić' s početkom u 14 h.
Skupštini je nazočilo 30 članova Društva.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Sjednicu, koja se odvijala uobičajenim tijekom, vodila je predsjednica Duštva J. Balen prema
predloženomDnevnomredu:
1. Izvješće rada Društva za 2014. godinu
2. Financijsko izvješće za 2014. godinu
3. Nagrade Hrvatskog arheološkog društva
4. Nakladnička djelatnost
5. Plan rada Društva u 2015. godini
6. Strateški plan Društva
7. Razno

Ad. 1 - Predsjednica Društva Jacqueline Balen prisutnima je predstavila detalje iz redovite
djelatnosti Društva. Naglasila je potrebu za novim prostorom u kojem bi moglo biti sjedište
Društva, ponajprije važno zbog smještaja arhive. Obavijestila je sve nazočne o funkcioniranju
knjižnice na Borongaju te o načinu slanja novihh članskih iskaznica aktivnim članovima
Društva. Tiskane su nove Obavijesti. Kao datum odašiljanja naveden je 13.10.2014. Također
članovima koji su uplatili članarinu za tekuću godinu. Obavijestila je nazočne da tajnica
Društva gradi mailing listu kako bi se smanjili troškovi poštarina te da je Ivana Ožanić
Roguljić predložila pisanje newslettera tri puta godišnje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Bruna Kuntić-Makvić predložila je komisionu prodaju Izdanja HAD-a na skupovima pa se
povela rasprava o fiskalizaciji i ostalim uvjetima potrebnima za takvu vrstu prodaje časopisa i
knjiga. Krešimir Raguž predložio je prostorije u Vlaškoj ulici u Zagrebu kao nove prostorije
Društva. Zaključeno je da će se ponuda razmotriti te će se izabrati najbolje rješenje.

Predsjednica je govorila i o pokroviteljskoj ulozi Društva koje pomaže arheološke skupove, a
u budućnosti će takvo djelovanje nastojati ojačati i proširiti.
Ad. 2 - Predsjednica je nakon uvodnog dijela prikazala Financijsko izvješće za 2014. godinu i
zaključila da je stanje vrlo dobro. Rasprava se vodila oko smanjenog broja novih članova i
slabe prodaje Obavijesti. Ostale stavke financijskog izvješća popraćene su pohvalama. U
glasanju bilo je 27 glasova 'za' dok su 3 bila suzdržana.
Ad. 3 - Tema nagrada HAD-a najviše se odnosila na nužne promjene Pravilnika o
dodjeljivanju nagrada i mogućem pomicanju datuma dodjele nagrada. Odlučeno je da
trenutno situacija s dodjelama nagrada za proteklu godinu ostaje praksa do pisanja novog
Pravilnika koji bi uključivao i neovisan znanstveni Odbor koji bi recenzirao i birao dobitnike
nagrada. Dobitnici Godišnjih nagrada HAD-a 'Josip Brunšmid' za 2014. godinu su Kristina
Mihovilić te Zorko Marković i Kornelija Minichreiter. Svi prisutni su glasovali 'za'.
Ad. 4 - Predsjednica i Domagoj Tončinić su podnijeli izvješće o nakladničkoj djelatnosti.
Pitanja Krešimira Raguža i Gorana Jakovljevića o izdavanju članaka nastalih na prošlim
skupovima koji nisu bili dostavljeni na vrijeme i objavljeni razvila su burnu raspravu o tome
spadaju li takve situacije u 'sramotu' Društva ili ne. Zaključeno je da Društvo nikoga ne misli i
ne smije moliti i tjerati da preda svoj rad te da se tiska onaj broj radova koji je predan te da se
nakon isteka razumnog roka više nikoga ne čeka niti će se članci objavljivati retroaktivno.
Raspravljalo se i o podizanju ranga Obavijestima.
Ad. 5 – Skupštini je predočen i jednoglasno prihvaćen Program rada i Proračun Društva za
godinu 2015. Slijedeći znanstveni skup biti će održan u Šibeniku.
Ad. 6 - Slijedio je Strateški plan Društva koji je uključivao razgovore i rasprave o različitim
obljetnicama (npr. dvadeseta obljetnica Muzeja grada Bjelovara)te o pripremnim radnjama za
skup u Šibeniku koja se dobro i organizirano odvijaju. Najavljeni su i skupovi u Bjelovaru,
Kaštelima i Labinu te Požegi.
Ad. 7 - Pod točkom 'Razno' Bruna Kuntić-Makvić zamolila je za riječ i zamolila Hrvatsko
arheološko Društvo da podupre znanstveni skup koji će se održati u Zadru i Zagrebu – 3.11.
ove godine. Predložila je da Ante Rendić Miočević bude počasni član Odbora. Odlučeno je da
će kao počasni član Odbora u funkciji predstavnika Društva ići Jacqueline Balen. Skup će biti

podvećen don Frani Buliću. Društvo se obvezalo na pokroviteljstvo jednoglasno i obećalo
obavijesti o Skupu objaviti na svojim web stranicama.
Ivanka Kamenjarin obavijestila je sve prisutne o pripremnim radnjama za organizaciju skupa
u Kaštelima, a Krešimir Raguž je zamolio za završnu riječ kako bi zahvalio svim sudionicima
skupa te osobama koje su mu pomagale u organizaciji skupa.

Zapisnik vodila:
Jana Škrgulja, tajnica Društva

