ZAPISNIK
s 14. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 11. studenog 2014. u 16:00 u prostorijama Državnog hidrometeorološkog zavoda

Prisutni
Upravni odbor: Alen Sajko, Jadran Jurković, Ksenija Cindrić Kalin, Ivan Ljuština, Renata Sokol
Jurković, Amela Jeričević
Ispričani: Maja Telišman Prtenjak
Nadzorni odbor: Alica Bajić, Čedo Branković, Antun Marki
Prisutni: Igor Kos, Lidija Srnec
Dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s prethodnog sastanka
2. Iskazivanje mišljenja HMDa u vezi izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka nacrta
prijedloga Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
3. Priprema stručnog skupa „Primjena atmosferskih modela u zaštiti okoliša i ljudi“,
4. Prijedlog ukidanja izlaženja Hrvatskog meteorološkog časopisa
5. Razno.

Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 
15. rujna 2014. i 17. listopada 2014.
Ad 2. Predsjednik Sajko izvjestio je u vezi aktualnih informacija u vezi s budućim zakonom o
meteorološkoj djelatnosti. Državni hidrometeorološki zavod na svojim stranicama je postavio 
Nacrt
prijedloga Iskaza o procjeni učinaka nacrta prijedloga Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti u
Republici Hrvatskoj.
Upravni odbor izrazio je žaljenje što Društvo nije pozvano na sudjelovanje u izradi zakona već samo
sindikati i Udruga poslodavaca.
Upravni odbor zadužuje predsjednika Društva da inzistira kod predlagatelja zakona da se prijedlog
zakona službeno dobije na uvid te da Društvo bude uključeno u cijeli proces.
Ad 3. Predsjednik organizacijskog odbora skupa Jurković je izvjestio o obavljenim organizacijskim
aktivnostima. Službeni program je postavljen na stranicama skupa, a o konačno primljenim
financijskim potporama skupa ovisit će krajnja realizacija.
Ad 4. Predsjednik Društva je postavio pitanje o održivosti Hrvatskog meteorološkog časopisa
(HMČ) u budućnosti.
HMČ je znanstvenostručni časopis s dugom tradicijom i jedini takav časopis u Hrvatskoj.
Javljaju se problemi s prijavom novih radova, pa neki radovi čekaju i do dvije godine za
objavljivanje. To uzrokuje i slabije financiranje od strane Ministarstva što nadoknađuje Društvo.
Glavna urednica L. Srnec rekla je da je kratkoročna budućnost osigurana preko dobivenih radova i
očekivanih preko konferencije Meteorološki izazovi 4. Članica nadzornog odbora A. Bajić najavila je
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mogućnost izdanja cijelog broja s temom 15 godina ALADINa. Ujedno je predložila profiliranje
časopisa prema stručnom.
Zaključeno je da će Društvo i dalje podupirati izdavanje časopisa.
Ad 5.
Tajnik Jurković je izvjestio o potrebi održavanja Skupštine Društva slijedeće godine. Radi
usklađivanja sa Zakonom o udrugama, potrebno je izmijeniti statut kojeg donosi Skupština društva.
Stoga je dogovoreno da će se Skupština Društva održati na 50. obljetnicu osnivanja Društva 11.
svibnja 2015., kada se očekuje i glavna proslava velike obljetnice. 
Za obilježavanje 50. obljetnice
Društva odredit će se i organizacijski odbor.
Također, dogovoreno je da će se sljedeće godine održati i Meteorološki izazovi 4 o čijoj će
detaljnijoj organizaciji biti dogovora na slijedećem sastanku.
Sastanak je završio u 17:50
Zapisničar:
Jadran Jurković
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