
ZAPISNIK 

s godišnje skupštine Hrvatskoga meteorološkog društva 

 
održane 26. ožujka 2007. godine u prostorijama Hrvatskoga prirodoslovnog društva 
Frankopanska 1,  
Zagreb 

   Skupština je započela s radom u 16.45 sati izborom radnog predsjedništva u sastavu: 
Alica Bajić, Ivan Ljuština i Zvonko Žibrat koji je ujedno vodio zapisnik. 

   Predloženi dnevni red je prihvaćen kao što je bio i predložen: 

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor Radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Prikazivanje filma «Andrija Mohorovičić» iz serije «Velikani hrvatske znanosti»,  

proizvodnja HRT 2001. godine 
4. Izvještaj o radu Društva 2006., Financijski izvještaj za 2006. i Izvještaj Nadzornog 

odbora 
5. Program rada Društva i Financijski plan za 2007. 
6. Rasprava i usvajanje izvještaja i planova 
7. Razno 

   Prije početka same rasprave dnevnog reda prikazan je dokumentarni film HRT-a "Andrija  
Mohorovičić" tako da je skupština je nastavila s radom u 17.15 sati s prvom točkom dnevnog  
reda. 

1. 

   Izvještaj o radu društva 2005-2006 podnijela je predsjednica A. Bajić u kojem je  
spomenula ukratko sve provedene akcije i redovne djelatnosti: okrugli stol, publicistiku  
(HMČ, knjige i Internet), sudjelovanje u raznim znanstveno-stručnim programima,  
popularizacija meteorologije, suradnja s drugim društvima, obilježavanje Svjetskog  
meteorološkog dana, nagrade motriteljima, stručni izleti. Nadopunu o provedbi stručnih izleta  
na području Primorja dao je I. Ljuština.   

2. 

   Financijsko izvješće za navedeno razdoblje ukratko je podnio blagajnik Z. Žibrat u kojem  
je poseban naglasak dan na troškove publicističke djelatnosti i aktivnijem načinu naplate  
članarine. 

3. 

   U ime Nadzornog odbora izvješće je podnio I. Ljuština u kojem je potvrdio pozitivnim  
financijsko izvješće kao i izvješće o radu društva u proteklom razdoblju. Dan je i prijedlog o  
poboljšanju aktivnosti na Internet stranici društva tako da ista bude što informativnija i  
ažurnija s informacijama u području meteorologije. Na kraju je naglašen stav Nadzornog  
odbora da je društvo u proteklom razdoblju radilo sukladno odredbama Statuta društva, a  



predsjednica je dala punu podršku prijedlogu Nadzornog odbora te zatražila veću aktivnost  
ostalog članstva, a ne da sve ostane samo na djelovanju predsjedništva društva.  

4. 

      Predsjednica je ukratko iznijela i program rada za 2007. godinu: 

• 150. godina rođenja Andrije Mohorovičića 
• organizacija stručnih rasprava 
• publicistička djelatnost uz osvrt na izdavanje HMČ koji je dala glavna urednica V.  
Đuričić 

• ostale strukovne djelatnosti 
• promoviranje meteorološke struke 
• stručni izleti i ostalo. 

5. 

   U prijedlogu financijskog plana za 2007. godinu planiraju se prihodi i rashodi u okvirima  
dosadašnjih iznosa.  

6. 

   Na kraju su izneseni prijedlozi plana rada i financijskog plana za 2007. godinu jednoglasno  
podržani od prisutnih članova društva.  

7. 

   Pod točkom dnevnog reda – Razno:  

• prvi se za raspravu javio A. Bratanić i dao je primjedbu da nije bio upoznat s 
programom  
stručnog izleta na Zadarsko otočje jer ne može doći do Internet stranice društva te 
predlaže  
više pismenih obavijesti prema članovima društva koji su u sličnoj situaciji. Taj 
prijedlog je  
podržan i A. Bajić je dala obavijest o uređenju baze podataka članova društva jer je 
uočen  
nedostatak mnogih važnih informacijama o članovima i da će se svim članovima 
dostaviti  
dopis s molbom za ažuriranje svih potrebnih podataka o članstvu te će tada sve važne  
informacije biti pismeno dostavljane i češće i većem broju članova. 

• A. Bratanić ujedno se posebno osvrnuo na nedostatno populariziranje meteorološkog  
nazivlja u javnim medijima u smislu službene upotrebe tog nazivlja, a osvrnuo se i na  
nedostatak novog Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti. Predsjednica A. Bajić 
objasnila je  
da se društvo već i ranije angažiralo oko oba problema putem organizacije okruglih 
stolova na  
te teme no to uvijek traži daleko veći aktivni odaziv svih ostalih članova društva, a ne 
samo  
članova Predsjedništva na što je već i ranije upozoravano. No, svakako da društvo 



treba na  
ovom području dati više nego što je to radilo do sada. O nacrtu novog zakona nema 
novih  
saznanja osim da je tu sve u rukama Državnog hidrometeorološkog zavoda te kada taj  
prijedlog bude poznat sigurno je da će i društvo aktivno reagirati. 

• I. Lukšić dao je u nastavku diskusije i primjer za meteorološki pojam "mraz" koji se 
već i u  
samoj meteorološkoj službi upotrebljava na različit način (klimatologija i prognoza). 
Također  
se I. Lukšić osvrnuo na obljetnicu A. Mohorovičića i iznio svoja zapažanje o obitelji  
Mohorović s otoka Brača koji su nasljednici loze Mohorovičića uz napomenu da su 
bili i  
aktivni kao meteorološki motritelji dugi niz godina. 

• D. Kraljev dao je dodatne informacije o skorašnjem stručnom izletu na Zadarsko 
otočje. 

• I. Ljuština dao je prijedlog da zapisnici s redovnih sastanaka svih tijela društva budu 
što  
prije spremni za sve vidove distribucije članstvu uz poseban naglasak na Internet. 
V. Jurčec pitala je o mogućnostima da društvo daje informacije o svojim djelatnostima 
i u  
Biltenu DHMZ-a na što je A. Bajić prihvatila tu inicijativu i ispitati će i tu mogućnost. 
Slični  
prijedlog dala je i V. Vučetić za davanje informacija u sklopu elektronskog izdanja 
HMČ-a.  
što je isto tako podržano. 

Svi prihvaćeni izvještaji i planovi nalaze se u prilogu ovom zapisniku ili na web stranici  
Društva. 

Godišnja skupština završila je s radom u 18.15 sati. 

Zapisnik vodio:                                                          Zapisnik ovjerili: 

Zvonko Žibrat                                                            Marko Vučetić 

                                                                               Lidija Srnec 

U Zagrebu, 26. ožujka 2007. 

 


