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ZAPISNIK 
  

sa 7. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog meteorološkog društva 
održane 21. siječnja 2022. u 16:00 sati, virtualno putem Zoom aplikacije. 

 
 

  
Prisutni: Vesna Đuričić, Ivan Güttler, Nikola Vikić-Topić, Jadran Jurković, Mladen Rupčić, Ksenija 
Cindrić Kalin, Antun Marki i Ivan Ljuština 
 

Ispričani: P. Sviličić 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s pete i šeste sjednice UO-a i NO-a 

2. Odluka o sklapanju ugovora s novom knjigovotkinjom 

3. Odluka o izmjeni Financijskog plana za 2022. g. 

4. Odluka o prihvaćanju novog člana u Društvo - Klara Severić 

5. Odluka o produljenju natječaja za GU HMČ-a 

6. Razno  

 

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika s pete i šeste sjednice UO-a 

Predsjednica Vesna Đuričić pitala je ima li dopuna na zapisnik s pete i šeste sjednice UO HMD-a koji 
su održani 1. prosinca i 13. prosinca 2021. Zapisnike su članovi UO-a o i NO-a dobili putem elektroničke 
pošte. Nije bilo dopuna te su zapisnici prihvaćeni jednoglasno od svih prisutnih na sjednici. 

 

Ad 2. Odluka o sklapanju ugovora s novom knjigovotkinjom 

Predsjednica V. Đuričić iznijela je da dosadašnja knjigovotkinja Kornelia iz Solventa više nema vremena 
voditi knjige HMD-a te je gđa. Kornelia predložila drugu osobu, Martinu Zrinščak. Predsjednica je 
kontaktirala gđu. Zrinščak te je ona pristala biti nova knjigovotkinja HMD-a. Cijena njezina rada je 500,00 
kn mjesečno, s kvartalnom isplatom, što je dvostruko više nego što smo do sada plaćali, ali će i obim 
posla biti znatno veći zbog projekta s tučomjerima kojeg provodi HMD. Također, M. Rupčić i A. Marki 
potvrđuju da smo do sada plaćali nisku cijenu za knjigovodstvene usluge tako da ova, viša, cijena ne 
iznenađuje. 

Predsjednica V. Đuričić stavlja na glasanje prijedlog o sklapanju ugovora s novom knjigovotkinjom M. 
Zrinščak. Jednoglasno je odlučeno da će se sklopiti ugovor s novom knjigovotkinjom.  
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Ad. 3. Odluka o izmjeni Financijskog plana za 2022. g. 

Zbog izmjene cijene koju ćemo plaćati knjigovotkinji, Predsjednica pita prisutne moramo li sada mijenjati 
Financijski plan za 2022. te s time ići na Skupštinu. M. Rupčić i J. Jurković kažu da to nije potrebno jer 
nije riječ o velikoj razlici u iznosu te su moguća manja neslaganja zbog nepredviđenih okolnosti poput 
ove. Od svih prisutnih na sastanku zaključeno je da nije potrebna izmjena Financijskog plana. Nadalje, 
A. Marki ističe i da je moguće napraviti rebalans na sljedećoj Skupštini na proljeće.  

 

Ad 4. Odluka o prihvaćanju novog člana u Društvo – Klara Severić 

Tajnik Nikola Vikić-Topić pročitao je prijavu i kratak životopis Klare Severić koja je poslala zahtjev za 
učlanjenjem u HMD. Jednoglasno je od svih prisutnih na sjednici izabrana za novog člana Društva. 

 

Ad. 5. Odluka o produljenju natječaja za GU HMČ-a 

K. Cindrić Kalin pita ima li prijava za GU HMČ-a s obzirom na to da danas završava natječaj. Tajnik N. 
Vikić-Topić odgovara da nije bilo prijava. Predsjednica pita prisutne jesu li čuli ima li zainteresiranih koji 
bi se prijavili za natječaj. Predsjednica predlaže da se natječaj ponovi. Svi prisutni se slažu. Zaključak 
je da ponavljamo natječaj i da produljujemo rok do 28. veljače 2022. te da se natječaj stavlja na web 
stranice Društva. U natječaj će se dodati informacija da je predviđena naknada za rad Glavnog urednika 
HMČ-a, ali se neće navoditi kolika je ta naknada. 

 

Ad 6. Razno 

Ivan Güttler zahvaljuje M. Rupčiću i N. Vikić-Topiću na radu internetske stranice za MI8. Nadalje, 
izvještava da imamo dvije prijave za sudjelovanje, jednu sa stručnim radom. Također, interes za 
sudjelovanje je iskazao i direktor FHMZ iz Sarajeva.  

Antun Marki se javlja za riječ te ističe da su razni dokumenti HMD-a u nekoliko registratora predani N. 
Vikić-Topiću. 

Sastanak je završio u 16:45. 

 

Zapisničar:  Nikola Vikić-Topić            


