
IZVJEŠTAJ O RADU U 2020. GODINI

Uvod

Rad Hrvatskog meteorološkog društva u 2020. godini bio je usmjeren u sljedećim
pravcima:

1. Organiziranje znanstveno-stručnog skupa Meteorološki izazovi 7;
2. Izdavanje Hrvatskog meteorološkog časopisa;
3. Organiziranje stručnih izleta
4. Aktivnosti Društva

Prihodi
U 2020. godini ostvareni prihodi iznose 93.883,00 kuna. U prihode su uključena i
prenesena sredstva iz prethodne godine koja iznose 40.623,00 kuna.

Rashodi
Ostvareni rashodi iznose 25.161,00 kuna.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 68.723,00 kuna prenosi se u 2021.
godinu.

1. Organiziranje znanstveno-stručnog skupa Meteorološki izazovi 7 (MI7)

U uvjetima pandemije COVID-19 virusa, koja je eskalirala u Hrvatskoj i u Europi samo
mjesec dana prije planiranog održavanja MI7 u travnju 2020., Upravni odbor. zbog
društvene odgovornosti, donio je odluku da se isti održi na jesen u nadi da će ići uživo.
Pri tome, UO je ostavio manevarski prostor da prije ljeta donese konačnu odluku o
formi njegovog održavanja. To je i učinjeno te je odlučeno da se skup ipak održi on-line
putem platforme ZOOM. Skup je održan od 4. do 5. studenog uz sudjelovanje svih
pozvanih predavača iz inozemstva i Hrvatske. na skupu je, sudjelovalo oko 90
sudionika, uglavnom članova HMD-a, što je  u datim okolnostima zadovoljavajuć broj.

Naredni Meteorološki izazovi trebali bi biti održani u proljeće 2022. godine.



2. Izdavanje Hrvatskog meteorološkog časopisa

Novo Uredništvo časopisa završilo je tiskanje broja 53 za 2018., koje je u cijelosti
trebalo iznova urediti, lektorirati i prelomiti, obzirom da je prethodni glavni urednik
vrlo neprofesionalni obavio posao.

Pokrenuto je izdavanje dvobroja 54/55 za 2019. /2020. koji je do konca godine stigao u
do visokog stupnja pripremljenosti za tisak.

3. Organiziranje stručnih izleta

Iako su u planu za 2020. ponovno bila predviđena dva stručna izleta, oba su se zbog
epidemiološki nepovoljne situacije morala odgoditi.

4.   Aktivnosti Društva

Rad Društva u 2020. obilježila su dva događaja: pandemija korona virusa i katastrofalni
potres koji je pogodio Zagreb, 22. ožujka 2020. samo dan pred obilježavanje Svjetskog
meteorološkog dana. Unatoč nepovoljnom okruženju rad Društva se nastavio, održavali
smo redovito sjednice UO-a uz nazočnost članova Nadzornog odbora, Uredništvo
časopisa također je po potrebi održavalo sjednice.

Prigodom obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana 2020. tradicionalno je ipak
izdana prigodna kuverta, ali prigodne nagrade Društva nisu dodijeljene, nego je to
učinjeno s godinom dana zakašnjenja pri proslavi SMD-a 2021. Dobitnici nagrada su
pored priznanja nagrađeni izletom za dvije osobe u organizaciji HMD-a.

Društvo je zbog neupotrebljivosti zgrade na Griču 3, u kojoj joj je od osnutka bilo
sjedište, promijenilo adresu sjedništa na Ravnice 48, u upravnu zgradu Kraša, gdje se
preselio i DHMZ. Radilo se na spašavanju pokretne imovine Društva, koje je u cijelosti
zbrinuto, a preostalo je još premještanje knjižničnog fonda, koje je još u tijeku, za dio
kojega je prostor ponudio Geofizički odsjek PMF-a.

Društvo je konačno, nakon 22 mjeseca iščekivanja, dobilo rezultate evaluacije projekta
KLIPP (Klimatske informacije u prostornom planiranju) koje je s još 16 pravnih
subjekata (udruga, znanstvenih institucija, jedinica lokalne samouprave) još 15.
listopada 2018. predalo u sklopu prijave na natječaj Ministarstva rada i socijalne skrbi
UP04.2.1.06 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog
dijaloga u kontekstu unapređivanja kvalitete rada, financirano od strane Europskog
socijalnog fonda. Iako prijedlog projekta nije prošao, Društvo je steklo vrijedno
iskustvo u pisanju projektnih prijedloga za neke druge natječaje u budućnosti.



Društvo i dalje kao član sudjeluje u radu Europskog meteorološkog društva i Hrvatskog
prirodoslovnog društva. Predstavnik Društva sudjelovao je na izbornoj, on-line sjednici
skupštine Europskog meteorološkog društva. Također vrlo uspješno surađuje s
Hrvatskim agrometeorološkim društvom, koji je svoju izbornu skupštinu održao
koncem godine i izabrao novo vodstvo.

U prilogu: Financijski izvještaj za 2020. godinu
U Zagrebu, 10. svibanj 2021.

Antun Marki, predsjednik


