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ZAPISNIK 

  
s 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog meteorološkog društva 

održane 18. kolovoza 2022. u 15:00 sati, virtualno putem Zoom aplikacije. 
 
 

  

Prisutni: Vesna Đuričić, Nikola Vikić-Topić, Jadran Jurković, Mladen Rupčić, Petra Sviličić, Vjeran 
Magjarević, Antun Marki, Ksenija Cindrić Kalin, Damjan Jelić (gost) 
 

Ispričani: Ivan Güttler (poslao glasove elektroničkom poštom), Ivan Ljuština 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 10. sjednice UO održane putem elektroničke pošte od 5. do 7. srpnja 
2022. 

2. Prijedlog prijave na LIFE natječaj 2022. 
3. Odluka o prijavi na LIFE natječaj 2022. i predstavnicima HMD-a za izradu i slanje natječajne 

dokumentacije 
4. Odluka o prihvaćanju novog člana u Društvo te obavijest o smrti i izlasku pojedinih članova 

iz Društva (točka je naknadno dodana u dnevni red što su svi prisutni prihvatili) 
5. Razno 

 

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika s 10. sjednice UO održane putem elektroničke pošte 5. - 7. srpnja 2022. 

Predsjednica Vesna Đuričić pita ima li dopuna ili ispravaka zapisnika s 10. sjednice UO HMD-a koja je 
održana od 5. do 7. srpnja 2022. virtualno putem elektroničke pošte. Nije bilo dopuna niti ispravaka te 
je zapisnik prihvaćen jednoglasno od svih prisutnih na sjednici. I. Güttler je svoj glas poslao 
elektroničkom poštom. 

 

Ad 2. Prijedlog prijave na LIFE natječaj 2022. 

Predsjednica V. Đuričić daje riječ D. Jeliću kako bi predstavio prijedlog prijave projekta na LIFE natječaj. 
D. Jelić je pripremio prezentaciju kojom je predstavio LIFE natječaj prisutnim članovima UO-a i NO-a. 
LIFE je financijski instrument Europske unije koji služi za financiranje raznih projekata, a jedan od 
potprograma je ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na iste. Ciljano trajanje projekata je od 2 
do 5 godina, a ciljana vrijednost projekata koji će se financirati je oko 2 milijuna eura.  

Projekt koji D. Jelić želi prijaviti predstavio bi nastavak projekta KvarnerExtrem, tj. produljenje trajanja 
na još 5 godina te širenje mreže mjernih postaja. Nadalje, obuhvaća zapošljavanje pet ljudi na puno 
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radno vrijeme na poslovima: vođenje i administriranje projekta, mjerenje i izrada baze podataka tuče, 
jake kiše i ekstremnog vremena, razvijanje mobilne aplikacije za praćenje ekstremnog vremena te 
edukacija sudionika i diseminaciju rezultata. Također, osnovao bi se ured za rad predloženih 5 
zaposlenika. 

Potencijalni rezultati dijele se na mjerljive (pet zaposlenih, baza podataka, mobilna aplikacija), vidljive 
(suradnje i kontakti, vidljivost HMD-a, novi projekti, ured HMD-a) te posljedične (pet zaposlenih, sredstva 
za Meteorološke izazove, za knjigovodstvo i za Hrvatski meteorološki časopis). Meteorološki izazovi, 
knjigovodstvo Društva i HMČ bi projektom mogli biti u velikoj mjeri ili potpuno financijski pokriveni. 

Za kraj, D. Jelić traži podršku UO-a HMD-a za prijavu na LIFE natječaj čiji je rok za prijavu 13. rujna 
2022. te ističe da bi cijenio pomoć članova HMD-a u radu na projektu i komunikaciji s DHMZ-om koji bi 
potencijalno bio partner na projektu.  

Predsjednica V. Đuričić pita o stopi financiranja jer u natječajnoj dokumentaciji piše da 50 % financija 
korisnik mora sâm osigurati. D. Jelić objašnjava da je riječ o volonterskim satima u visini do 50 % 
vrijednosti projekta. Nadalje, u sklopu ovog projekta, od EU će se tražiti 60 % vrijednosti projekta, od 
nacionalnih tijela - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH (MINGOR) 20 %, a preostalih 20 % 
bi se pravdalo kroz volonterske sate.  

V. Đuričić ističe da je potreban velik oprez oko prijave tako vrijednih projekata te da treba jako pažljivo 
čitati natječajnu dokumentaciju jer se često događa da se ista ne tumači kako je tumači Ministarstvo. 

Razvila se diskusija o iskustvima i problemima s prijavom ovako velikih projekata. Zaključak je da je za 
velike projekte potrebno angažirati odvjetničke usluge za tumačenje natječajne dokumentacije. Nadalje, 
u slučaju da se krene u prijavu ovog projekta potrebno je predvidjeti dovoljno sredstava za 
knjigovodstvene usluge.  

K. Cindrić Kalin ističe da je najveći problem kod prijave ovog projekta kratak rok za prijavu.  

Idući tjedan će se održati sastanak s nacionalnom koordinatoricom za LIFE natječaj u MINGOR-u kojem 
će prisustvovati D. Jelić i P. Sviličić.  

V. Đuričić predlaže da tom sastanku prisustvuje i netko iz Društva, potpredsjednik i/ili tajnik, s obzirom 
na to da je ona spriječena.  

Ad. 3. Odluka o prijavi na LIFE natječaj 2022. i predstavnicima HMD-a za izradu i slanje natječajne 
dokumentacije 

Predstavnici HMD-a za prijavu na LIFE natječaj bit će D. Jelić i P. Sviličić.  

Predsjednica V. Đuričić stavlja na glasovanje prijedlog da HMD bude nositelj projekta koji će biti 
prijavljen na LIFE natječaj. Prijedlog je prihvaćen sa 6 glasova za i jednim suzdržanim.  

 

Ad 4. Odluka o prihvaćanju novog člana u Društvo te obavijest o smrti i izlasku pojedinih članova iz 
Društva 
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N. Vikić-Topić obavještava da su sljedeći članovi istupili iz Društva: Kristinka Baglama, Oleg Perčinić, 
Elisa Matošić i Igor Horvat. 

Preminuo je član Marinko Kordić. 

Član Joško Žunić se pismenom molbom obratio HMD-u te molio za oslobađanje od plaćanja članarine 
zbog bolesti i slabog imovinskog stanja. Nakon razmatranja molbe prihvaćeno je oslobađanje od 
plaćanja članarine za člana Joška Žunića sa 6 glasova za i jednim suzdržanim. 

Prof. dr. sc. Danijel Belušić poslao je zahtjev za ponovnim učlanjenjem u Društvo. Jednoglasno je 
prihvaćen prijedlog za primanje Danijela Belušića u Društvo. 

 

Ad 5. Razno 

J. Jurković je uputio primjedbu da na internetskim stranicama Društva još nije objavljeno ništa o projektu 
KvarnerExtrem s čime se složila K. Cindrić Kalin. V. Đuričić odgovara da se radi na tome no da zbog 
manjka vremena posao još nije završen te da će uskoro biti dovršeno.   

K. Cindrić Kalin podsjeća na godišnju skupštinu EMS-a koja se za dva tjedna održava u Bonnu, 
Njemačka.  

V. Đuričić je napisala godišnji izvještaj HMD-a koji će D. Jelić predstaviti na godišnjoj skupštini EMS-a. 
Nadalje, moli članove koji idu u Bonn da obrate pažnju na prostor, protokol i općenito na način na koji 
je organizirana godišnja skupština u Bonnu budući da će se 2025. godine godišnja skupština EMS-a 
održati u Hrvatskoj.  

N. Vikić-Topić obavještava da je, na zahtjev HMD-a, Novena promijenila logo HMD-a na engleskoj verziji 
internetske stranice HMD-a te podsjeća da imamo još dva tjedna za prijavu na natječaj MZO-a za 
financijsku potporu udrugama što će napraviti uz pomoć M. Rupčića. 

 

Sastanak je završio u 16:45. 

 

Zapisničar:  Nikola Vikić-Topić            


