
 
 
 

 

ZAPISNIK 
  

s redovne godišnje Skupštine Hrvatskog meteorološkog Društva  
održane 22. veljače 2017. u 16:00  u Kraš auditoriumu u Zagrebu 

 
 
Tajnik Društva Jurković utvrdio je da nije prisutno više od polovice ukupnog broja članova (257).               
Sukladno članku 25. stavak 4. Statuta HMD-a sjednica se odgađa za pola sata te se nastavilo s radom                  
u 16:30. Broj članova koji su prisustvovali Skupštini je 18, a u prilogu je potpisna lista. Svi članovi bili                   
su punopravni s pravom glasa. 
 
Dnevni red je prihvaćen kao što je bio i predložen:  

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnih tijela 
3. Izvještaj o radu Društva u 2016. godini s financijskim izvještajem 
4. Razno 

 
Ad 1. Predsjednik Sajko otvorio je redovnu skupštinu i usvojen je dnevni red. 
 
Ad 2. Izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: Alen Sajko, Maja Telišman Prtenjak i Jadran               
Jurković, koji je ujedno i zapisničar.  
 
Ad 3. Sajko je predstavio izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2016. Osnovne stavke u 2016. bile su                   
sudjelovanje u zakonskoj regulativi vezanoj uz meteorološku djelatnost, redovno izdavanje Hrvatskog           
meteorološkog časopisa, organiziranje znanstveno-stručnog skupa Meteorološki izazovi 5 i njegovo          
spajanje s International Meeting on Meteorology and Climatology of the Mediterranean , te održavanje             
dva stručna izleta. Društvo i dalje kao član sudjeluje u radu Europskog meteorološkog društva i               
Hrvatskog prirodoslovnog društva. Predstavnici društva sudjelovali su na sjednici Skupštine          
Europskog meteorološkog društva, gdje je iznijeta problematika potrebe donošenja zakona o           
meteorološkoj djelatnosti. Tijekom 2016. uređena je arhiva djelovanja Društva. 
Ostvareni prihodi iznosili su 100 385 kn, a rashodi 64 425 kn te Društvo stabilno posluje. 
Predstavnica Nadzornog odbora Alica Bajić je potvrdila da Nadzorni odbor nije primjetio probleme u              
radu Društva. 
Izvještaj o radu za 2016. s financijskim izvještajem jednoglasno su podržani.  
 
Ad 4.  
Sajko je najavio slijedeću skupštinu koja će se održati 15. svibnja 2017. na kojoj će se izabrati novo                  
vodstvo. 
Novi urednik Hrvatskog meteorološkog časopisa B. Lipovšćak zahvalio je na ukazanom povjerenju te             
je pozvao svih da sudjeluju i dopridonose radom i radovima u Hrvatskom meteorološkom časopisu. 
Jurković je izvjestio da su svim članovima poslani prijedlozi budućih kategorija članstva (punopravni i              
pridruženi) na koju imaju pravo žalbe dva tjedna. 
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Dušan Bižić je postavio pitanje o sadržaju na mrežnim stranicama Društva. Smatra da “Znanstveni              
vodič kroz skepticizam o globalnom zagrijavanju” sadrži nekoliko dvojbenih tvrdnji uz primjedbu na             
način pisanja u navedenoj brošuri te predlaže da ga treba ukloniti s mrežnih stranica. Zaključeno je da                 
će se o tome raspraviti na slijedećoj sjednici Upravnog odbora. 
 
Godišnja skupština završila je s radom u 17:00. 
 
 
Zapisnik vodio:             Zapisnik ovjerili: 
 
Jadran Jurković  Vesna Đuričić      Alica Bajić 
 
___________________ ___________________    ___________________ 
 
 
 
 
Prilog:  potpisna lista 
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