GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
ŠIBENIK, 09. listopada 2015.

Godišnja skupština Društva održana je 9. listopada 2015. u kongresnoj dvorani hotela 'Vrata
Krke' u Lozovcu (Nacionalni park Krka), s početkom u 12 sati.
Sjednici su nazočila 42 člana.
Skupštinu je vodio dopredsjednik društva dr. sc. Hrvoje Potrebica.
Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći Dnevni red:
1. Izvješće o radu Društva 2015. godinu
2. Financijsko izvješće za 2015. godinu
3. Nakladnička djelatnost
4. Plan rada Društva u 2016. godini
5. Nagrade Hrvatskog arheološkog društva
6. Izmjene Statuta Društva
7. Razno

Ad 1.
Predsjednica dr. sc. Jacqueline Balen podnijela je izvješće o radu Hrvatskog arheološkog
društva tijekom 2014./2015. (odnosno za razdoblje od posljednje Godišnje skupštine).
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 2.
Financijsko izvješće za isto razdoblje podnijela je gđa. Božena Jurčić koja vodi knjigovodstvo
Društva. Uplate članarina su redovite pa time ponovno povećava broj aktivnih članova, a i
stanje računa je zadovoljavajuće. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 3.
O nakladničkoj aktivnosti društva izvijestio je dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednik
Nakladničkog vijeća, s osobitim naglaskom na Izdanja HAD-a. I njegovo je izvješće
jednoglasno usvojeno.

Ad 4.
Predsjednica Društva, dr. sc. Jacqueline Balen predstavila je plan rada Hrvatskog arheološkog
društva za sljedeću godinu koji je također jednoglasno prihvaćen.
U sklopu ove točke suorganizator sljedećeg skupa u Bjelovaru dr. sc. Goran Jakovljević
najavio je skup i ukratko predstavio prostor na kojem će se skup održavati.
Ad 5.
Predsjednica dr. sc. Jacqueline Balen predstavila je kandidate za nagrade Hrvatskog
arheološkog društva za proteklu godinu. Pristigle su dvije kandidature za godišnju nagradu
„Josip Brunšmid“. Prof. dr. sc. Mirjana Sanader predložena je za nagradu za knjigu Dalmazia.
Una provinzia romana sull'Adriatico, Mondadori, Milano 2014., dok je Ana Solter iz
Arheološkog muzeja u Zagrebu predložena za nagradu za projekt #DoveTales.
Tajnica Društva Jana Škrgulja pročitala je obrazloženja prijedloga za nagrade, a potom je
skupština jednoglasno odlučila da se obje godišnje nagrade dodijele predloženim
kandidatima.

Ad 6.
Dopredsjednik društva dr. sc. Hrvoje Potrebica obrazložio je situaciju s novim Zakonom o
udrugama i našu obvezu da uskladimo Statut s odredbama tog zakona. Tekst prijedloga
Statuta bio je na uvidu članovima već nekoliko mjeseci, a konačna verzija u koju su ugrađene
sve predložene izmjene posljednjih mjesec dana. Statut je u tom obliku dan na glasovanje i
prihvaćen s 41 glasom za i 1 suzdržanim.
Ad. 7
Dopredsjednik društva dr. sc. Marko Menđušić predložio je da se Društvo aktivira kao
organizator izleta na kulturna i arheološka mjesta i zbivanja u zemlji i inozemstvu jer je to
nekada bila uspješna i popularna aktivnost. Inicijativa je prihvaćena pod uvjetom da
organizaciju i posredništvo prema ovlaštenim agencijama preuzimaju zainteresirani članovi.

Godišnja skupština okončana je u 16 sati.
Zapisnik vodila:
Jana Škrgulja, tajnica Društva

