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Godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva održana je 7.10.2020. godine u hotelu Panonija u 
Sisku. Skupština je s radom započela u 18,30 h. 
Godišnja skupštine HAD-a službeno je započela usvajanjem dnevnog reda:  

1. Izvješće o radu Društva 2020.  
2. Rasprava o izvješćima  
3. Nagrade Društva 
4. Počasno članstvo u Društvu  
5. Rad Društva u godini 2021.  
6. Razno 

Ad 1. Predsjednica HAD-a izvijestila je Skupštinu o radu Društva u 2020. god. Božena Jurčić izvijestila 
je Skupštinu o financijama Društva sa stanjem do 30. rujna 2020. god. Potpuno godišnje izvješće 
biti će objavljeno na web stranicama Društva početkom iduće godine. Domagoj Tončinić podnio je 
izviješće o nakladničkoj djelatnosti. Izdanja HAD-a sa skupa u Kaštelima (2017) su u prijelomu. 
Zahvaljujući prvenstveno angažmanu Ivane Ožanić Roguljić redovito se objavljuje i članovima 
šalje Newsletter. 

Ad 2. Sva Izviješća su usvojena 
Ad. 3. Središnji odbor HAD-a predstavio je odabrane prijedloge za nagrade Društva: 

Nagrada Hrvatskog arheološkog društva za životno djelo “Don Frane Bulić” za 2019. godinu 
dodijeljuje se dr. sc. Mirjani Sanader.  
Za Godišnju nagrada „Josip Brunšmid“ zaprimljeno je nekoliko prijedloga od kojih su skupštini na 
usvajanje predloženi: Marina Ugarković za monografiju Geometrija smrti: isejski pogrebni obredi, 
identiteti i kulturna interakcija. Antička nekropola na Vlaškoj njivi, na otoku Visu, I/1 -I/2, Kristian 
Gotić, Nikolina Mađar i Nikolina Uroda za izložbu Varvaria/Breberium/Bribir. Razotkrivanje 
slojeva, te Darko Komšo za popularizaciju arheologije u zemlji i svijetu za otkriće paleolitičkih
slikarija u Roumualdovoj pećini. Svi navedeni prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno. 

Ad. 4. Za počasnog člana HAD-a posthumno je izabran Tihomir Percan. 
Ad 5.  Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu obratio se Skupštini sa željom preuzimanju suorganizacije 

Znanstvenog skupa HAD-a u 2021. god. Nakon toga J. Balen je u kraćim crtama predstavila rad i 
proračun Društva za 2021. godinu. 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 6. Razno. Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 
 
Skupština je završena u 19,30 h. 
 
Zapisnik vodio: 
Domagoj Tončinić 

 
 


