
ZAPISNIK

s 15. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 15. siječnja 2019. na Državnom hidrometeorološkom zavodu, Grič 3, Zagreb,

s početkom u 14:45 sati

Prisutni:
Upravni odbor: Antun Marki, Mladen Rupčić, Ivan Güttler, Vesna Đuričić
Ispričani: Kornelija Špoler Čanić, Alen Sajko, Igor Kos
Urednik HMČ-a: Bojan Lipovšćak

Dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica,

2. Financije,

3. Hrvatski meteorološki časopis,

4. Izmjene Statuta,

5. Pravilnik o nagrađivanju,

6. Svjetski meteorološki dan,

7. Proljetni Izlet,

8. KLIPP,

9. Razno.

Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 13. rujna, 21. studenog, 3. te 26. prosinca 2018.
godine.

Ad 2. Trenutno stanje računa iznosi 54.330,26, a blagajne 2.471,21 kuna. Podmirene sve obveze iz
2018. godine.

Ad 3. Glavni urednik HMČ-a Bojan Lipovšćak izvijestio je da je 53. broj u izradi, te da je 52. broj
nedavno distribuiran. Broj 53 sadržavat će barem 5 članaka, 4 in memoriam-a te izvještaj s netom
održanih Meteoroloških izazova 6. Troškovi prijeloma, tiska te honorara za 53. broj su većinom
podmireni. Članovi UO-a su naglasili nužnost prethodne jezične lekture budućih brojeva, uključujući i
broj 53. Treba obaviti i hrvatsku i englesku lekturu.
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Ad 4. Kod sazivanja redovne jesenske sjednice Skupštine u 2018. godini ukazala se potreba da se u
Statut HMD-a unese mogućnost održavanja sjednice Skupštine elektronskim putem. Predsjednik je
istaknuo da su potrebna određena ograničenja, da se izborna i izvanredna Skupština ne mogu
održavati elektronskim putem. Odlučeno je da se za promjene u Statutu oformi radna skupina u
sastavu Jadran Jurković i Vesna Đuričić, koja bi pripremila prijedlog promjena. Pošto sličnu mogućnost
u Statutu već ima Hrvatsko agrometeorološko društvo, za savjet će se kontaktirati njihovo vodstvo.
Odlučeno je da se prijedlog promjena donese do kraja ožujka tekuće godine.

Ad 5. Prilikom dopunjavanja Statuta dodao bi se članak u kojem bi se navela mogućnost dodjeljivanja
nagrada (u raznim kategorijama) sukladno budućem Pravilniku o nagrađivanju. Pravilnikom bi se
jasno definirali uvjeti nagrađivanja. Uzor za nagrađivanje bi moglo biti dodjeljivanje medalje "Spiridion
Brusina" Hrvatskog prirodoslovnog društva.

Ad 6. Predsjednik je izvijestio da je bio u kontaktu s ravnateljicom DHMZ-a Brankom Ivančan Picek
oko obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana na temu “Sunce, Zemlja i vrijeme” (Sun, Earth and
weather), a koji će se obilježiti 22 ožujka u Kraš auditoriumu. Ravnateljica mu je iznijela prijedlog da se
dan prije samog obilježavanja organizira svojevrsna radionica na koju bi bile pozvane sve udruge,
tvrtke i pojedinci koji se bave meteorologijom. Na toj radionici bi se prezentiralo što se sve radi (na
Fakultetu, Zavodu i institutima) u profesionalnoj meteorologiji. Cilj radionice bi bio da se svi
zainteresirani okupe u svrhu međusobne suradnje na dobrobit sviju. Upravni odbor je podržao
inicijativu te prihvatio sudjelovati. HMD će na obilježavanju Svjetskog meteorološkog dana dodijeliti
priznanja za životno djelo, mladog meteorologa te dva studenta. I ove godine bi se treba izdati
prigodna kuverta s pripadajućim žigom. Nije definirano tko će je izraditi i kako će izgledati, no
sugerirano je da se kontaktira Marka Vučetića.

Ad 7. Odlučeno je da se proljetni izlet Društva organizira u trajanju od dva dana u Našice i okolicu.

Ad 8. Ivan Güttler je izvijestio da nakon prijave projekata KLIPP i ENCON novosti nema. Naglašeno je
da bi se Društvo trebalo pripremiti na možebitno prihvaćanje projekata.

Ad 9. Branko Devčić je primljen u članstvo Društva. Prema 13. članku Statuta novi član je primljen u
statusu pridruženog člana.

Razno:
Predsjednik je prenio dio razgovora s ravnateljicom DHMZ-a vezano za donošenje zakona o
meteorološkoj djelatnosti. Ukratko, novi zakon će ići u smjeru da se zaštiti djelatnost DHMZ-a, tj zakon
će biti o DHMZ-u te o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti od posebne važnosti Republici Hrvatskoj.
DHMZ je kao tijelo državne uprave zaduženo od strane Vlade RH da donese prijedlog novog zakona.
Prijedlog  je dovršen i upućen je državnim tijelima i ministarstvima Vlade RH na čitanje i dorade.
Nakon što se prođe cijela procedura i kada se dobiju sva odobrenja zakon bi trebao biti upućen u
proceduru e-savjetovanja. Procjena je da bi taj proces mogao biti gotov do sredine veljače.
Predsjednik je istaknuo da bi se u zakonu trebalo dobro definirati koje su meteorološke djelatnosti
isključivo u nadležnosti državnih službi. Tim definiranjem bi se trebao smanjiti “nered” u meteorološkoj
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djelatnosti, Društvo će u fazi e-savjetovanja aktivno sudjelovati s konstruktivnim prijedlozima i
komentarima.

Sastanak Upravnog odbora završio je u 16:10.

Zapisničar: Mladen Rupčić
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