ZAPISNIK
s 7. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 07. ožujka 2014. u prostoru Državnog hidrometeorološkog zavoda,
Grič 3, Zagreb, s početkom u 16:15 sati.

Prisutni
Upravni odbor: Alen Sajko, Ksenija Cindrić, Amela Jeričević, Ivan Ljuština, Maja Telišman Prtenjak
Nadzorni odbor: Čedo Branković, Antun Marki
Urednica HMČa: Lidija Srnec
Ispričani: Jadran Jurković, Renata Sokol Jurković, Alica Bajić

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvajanje Izvješća o radu HMDa u 2013. godini
Usvajanje Programa rada HMDa za 2014. godinu
Usvajanje novog vizualnog identiteta i knjige standarda HMDa
Proslava Svjetskog meteorološkog dana i prijedlog nagrada
Stručni izlet
Razno

Ad 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Upravnog odbora.
Ad 2.
Predsjednik Društva je iznio Izvješće o radu u prošloj godini koji je jednoglasno prihvaćen.
Predloženo je da se u Izvješće još doda aktivno sudjelovanje članova HMDa u radu EMSa (H.
Bobinac – uredništvo emsmessage, D. Pavlinović foto natječaj EMSa, K. Cindrić – članica Vijeća
EMSa) kao i izrada Godišnjaka 2012.
Ad 3.
Predsjednik je iznio plan rada Društva u 2014. godini. Poseban je naglasak na donošenju zakonske
regulative o meteorološkoj djelatnosti pri čemu Društvo mora biti konstruktivno i u tijeku izrade samog
prijedloga.
Postavljeno je pitanje mogućnosti izdavanja dva broja HMČa u 2014. godini što ovisi o broju pristiglih
radova. Dogovoreno je da će se provesti anketa među članovima Društva s upitom planiraju li poslati
radove. U budućnosti će redovni brojevi HMČa izlaziti jednom u dvije godine, a prilikom održavanja
konferencije Meteorološki izazovi bit će pripremljen kao Zbornik proširenih sažetaka.
Maja Telišman Prtenjak je iznijela natječaje za koje postoji mogućnost prijavljivanja HMDa kako bi se
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poboljšala financijska struktura Društva. Predložila je da se prate natječaji i prosljeđuju informacije o
njima.
Naglašeno je i da bi Društvo u budućnosti trebalo više poraditi na promociji meteorologije
organiziranjem prigodnih predavanja. U lipnju će se pokušati obilježiti Dani otvorenih vrata udruga (5.
7. 6. 2014.).
Prijedlog Plana je jednoglasno usvojen.
Ad 4.
Predsjednik je dao kratko izvješće o radu žirija za usvajanje novog vizualnog identiteta koji je usvojio
prijedlog novog vizualnog identiteta Društva. Prijedlog je predstavljen i jednoglasno prihvaćen.
Ad 5.
Dogovoreno je da će Društvo i ove godine obilježiti Svjetski meteorološki dan izdavanjem prigodne
kuverte (žig će biti novi logotip HMDa, a slika prigodna s web stranice WMOa). Za pripremu kuverte
će biti zadužene članice Društva Petra Mikuš i Ines Srzić.
Odlučeno je da HMD neće više dodjeljivati nagrade meteorološkim motriteljima već će biti dodijeljena
dva Priznanja: meteorologu senioru za doprinos meteorološkoj struci i radu Društva te mladoj nadi
hrvatske meteorologije. Za 2014. ta će priznanja biti dodijeljena prof. Nadeždi Šinik te Ivanu Güttleru,
dipl. inž. Priznanja biti će im uručena na svečanoj proslavi Svjetskog meteorološkog dana.
Ad 6.
Za organizaciju proljetnog stručnog izleta izabran je Ivan Ljuština. Izlet bi se trebao održati 24. svibnja
2014. Odlučeno je da će Društvo u potpunosti pokriti troškove prijevoza budućih izleta.
Ad 7.
Zbog nesuglasica s voditeljima Male meteorološke radionice oko financijskih odnosa između Društva i
Male meteorološke radionice koja se prijavljuje na natječaje preko Društva, predsjednik Društva iznio je
slijedeće prijedloge za rad s Malom meteorološkom radionicom:
1.
Za sve donacije i sponzorstva koja stižu na žiroračun Hrvatskog meteorološkog društva, a koje
su temeljene na prijavama Male meteorološke radionice na natječaje poslane do uključivši 7. ožujka
2014, Mala meteorološka radionica plaća 5% administrativnih i manipulativnih troškova u koje ne ulaze
troškovi poštanskih usluga niti bilo koji drugi direktni troškovi vezani za aktivnost Male meteorološke
radionice,
2.
Za sve donacije i sponzorstva temeljene na prijavama Male meteorološke radionice poslane
nakon 7. ožujka 2014, Mala meteorološka radionica dužna je sklopiti ugovor o plaćanju administrativnih
i manipulativnih troškova s Hrvatskim meteorološkim društvom, pri čemu Upravni odbor Hrvatskog
meteorološkog društva traži slijedeće odredbe u ugovoru:
a.
Manipulativni i administrativni troškovi iznose 10% ukupne donacije ili sponzorstva u koje ne
ulaze direktni troškovi vezani za aktivnosti Male meteorološke radionice,
b.
Ukupni bruto iznos autorskih honorara ne smije biti veći od 20% ukupnog iznosa troškova u
cijelom projektu,
c.
Ne odobravaju se isplate sredstava iz projekata temeljene na putnim nalozima,
d.
Za sve prijave na projekte potrebna je suglasnost Upravnog odbora hrvatskog meteorološkog
društva. Prijedloge prijava na natječaje treba poslati Upravnom odboru najkasnije tjedan dana prije roka
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za prijavu na natječaj.
Nadalje, dogovoreno je da će se pripremiti opći Pravilnik o prijavi svih projekata na javne natječaje.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Maja Telišman Prtenjak je iznijela informaciju o nagradi Hrvatskogprirodoslovnog društva, medalji
“Spiridion Brusina” istaknutom stranom ili hrvatskom znanstveniku sa stalnim boravištem u
inozemstvu, koji je svojim radom pomagao hrvatsko prirodoslovlje, bilo da je surađivao s hrvatskim
znanstvenicima, bilo da je znanstveno djelovao u Hrvatskoj ili da je hrvatsku znanost promovirao u
svijetu. Prijedlozi potencijalnih prijava će se razmotriti na sljedećem sastanku UOa.
Sastanak upravnog odbora završio je u 18:15 sati.
Zapisničarka: Ksenija Cindrić
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