ZAPISNIK
s izborne godišnje skupštine Hrvatskog meteorološkog društva
održane 15. lipnja 2005. u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog društva,
Frankopanska 1, Zagreb, s početkom u 16 sati
Predsjednica Hrvatskog meteorološkog društva Marjana Gajić Čapka ustanovila
je broj prisutnih (24 članova Društva). Budući da broj prisutnih nije prelazio polovicu
ukupnog broja članova, prema važećem Statutu Društva sjednica se odgodila za pola
sata jer nakon isteka pola sata odluke koje donosi Skupština postaju pravovaljane bez
obzira na broj prisutnih članova.
Ad. 1
Nakon što je prošlo pola sata predsjednica Društva otvorila je Skupštinu i
predložila dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, te
verifikacijske komisije
3. Predstavljanje knjige U okrilju sunca i mora – Klimatska monografija Zadra II
4. Izvješće o radu Društva 2004., Financijsko izvješće za 2004., Izvješće Nadzornog
odbora
5. Program rada Društva i financijski plan za 2005.
6. Rasprava i usvajanje izvješća i planova
7. Razrješenje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
8. Biranje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
9. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen bez izmjena i dopuna.
Ad 2.
U radno predsjedništvo Skupštine izabrani su: Marjana Gajić Čapka, Milan Sijerković i
Višnja Vučetić. Za zapisničara je izabran Davor Nikolić, u verifikacijsku komisiju su
izabrani: Višnja Vučetić, Marija Vukelić i Lidija Cvitan, a za ovjerovitelje zapisnika
Ksenija Zaninović i Antun Marki.
Ad 3.
Milan Sijerković je kao recenzent predstavio knjigu U okrilju sunca i mora – Klimatska
monografija Zadra II, te ispričao povijest nastanka knjige.
Ad 4.
a) Izvješće o radu Društva u razdoblju između dvije Skupštine, ali i za proteklo
petogodišnje razdoblje (u prilogu zapisnika), podnijela je tajnica Društva Višnja Vučetić.
Aktivnosti društva su bile mnogobrojne, a sastojale su se u organizaciji raznih
sastanaka, izdavačkoj djelatnosti, sudjelovanju na konferencijama i suorganiziranju,
obilježavanju obljetnica, izložbama, izletima, suradnjom sa srodnim društvima itd.
b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2004/2005. godinu podnijela je Draginja
Vučković koja vodi financijsko poslovanje Društva. U prilogu se nalazi Izvješće o
financijskom poslovanju.

c) Krešo Pandžić je podnio izvješće Nadzornog odbora (u prilogu zapisnika) u kojem se
navodi da nisu nađene nepravilnosti u radu Društva, te je predložio da se izvješće o
radu Društva i izvješće o financijskom poslovanju usvoje.
Ad 5.
Program rada Društva za 2005. godinu i financijski plan za 2005. godinu podnijela je
Marjana Gajić Čapka.
Ad 6.
Uslijedila je rasprava i usvajanje izvještaja i planova
Skupština je jednoglasno usvojila:
• izvješće o radu Društva u razdoblju između dvije Skupštine
• izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje između dvije Skupštine
• izvješće Nadzornog odbora
• plan rada za 2005. godinu
• financijski plan za 2005. godinu
Kornelija Čanić Špoler postavila je pitanje o planovima Društva vezano uz Godinu
fizike, tj. planiraju li se još kakve aktivnosti. Mladen Matvijev predložio je održavanje
okruglog stola o ulozi srednjeg meteorološkog obrazovanja i meteoroloških tehničara.
Zvjezdana Bencetić Klaić obavještava o skoroj primjeni Bolonjskog procesa.
Zaključeno je da bi obrazovanje u meteorologiji bila moguća tema za okrugli stol. Ivo
Lukšić zahvaljuje Višnji Vučetić na pomoći oko akcije «Brački povjetarac». Krešo
Pandžić je govorio o posjeti Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu i predložio da se u
interni statut DHMZ-a ugradi odredba o prednosti zapošljavanja meteoroloških
tehničara izašlih iz te škole. Zvonimir Katušin primjećuje da je relativno mali broj
članova Društva, te predlaže širu popularizaciju meteorologije.
Ad 7.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog razrješenja dosadašnje predsjednice Društva,
članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
Ad 8.
Na prijedlog Skupštine kandidirani su sljedeći članovi:
A) za predsjednika Društva
Alica Bajić
B) za članove Upravnog odbora (imenuje se šest članova)
Davor Nikolić
Zvonko Žibrat
Zvjezdana Bencetić Klaić
Duško Kraljev
Sonja Vidič
Višnja Vučetić
C) za članove Nadzornog odbora (imenuju se tri člana)
Antun Marki
Ivan Ljuština
Alen Sajko

D) za članove Suda časti (imenuju se tri člana)
Marjana Gajić Čapka
Milan Sijerković
Vladis Vujnović
Skupština je u skladu sa Statutom jednoglasno izglasala tajni način glasovanja.
Nakon provedenog glasovanja verifikacijska komisija objavila je rezultate:
Ukupno su bila 24 glasačka listića, od čega je jedan bio nevažeći i 23 pravovaljanih.
Kandidirani članovi Društva dobili su 23 pravovaljana glasa, pa su svi predloženi
kandidati i izabrani i imenovani na predložene funkcije.
U skladu sa Statutom Društva, Društvo zastupaju Predsjednik Alica Bajić i Tajnik kojeg
će članovi Upravnog odbora imenovati na svojoj prvoj sjednici.
Sjednica Skupštine završila je u 18.00 sati.

Zapisnik vodio:

Ovjerovitelji zapisnika

Davor Nikolić

Ksenija Zaninović

Antun Marki
U Zagrebu, 5. srpnja 2005.

