
 

HRVATSKO HIDROLOŠKO DRUŠTVO 
 

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 

Web:  http://www.hhd.hr/ 
E-mail:  hhd.drustvo@gmail.com  

 
 
Zagreb, 19. studenoga 2017. 

 

 

 

P O Z I V 

na  IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE HHD-a,  koja ce se održati  

u srijedu, 6. prosinca 2017. u 12:30 sati  

u Velikoj dvorani zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 

 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Prijedlog i prihvaćanje dnevnoga reda 

2. Izbor radnoga predsjedništva 

3. Izbor zapisničara i dvoje ovjerovitelja zapisnika 

4. Izvješće o pristiglom Rješenju o registraciji HHD-a (od 9.11.2017.) i ovjeri novog 
Statuta društva (donesenog na Skupštini 28.9.2015.) 

5. Izvješće o radu HHD-a i njegovog Glavnog odbora 

6. Financijski izvještaj HHD-a 

7. Rasprava 

8. Davanje razrješnice dosadašnjem Glavnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti 
te predsjedniku i likvidatoru HHD-a. 

9. Izbor povjerenstva za izbor članova Glavnoga odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, 
te likvidatora, predsjednika, tajnika i blagajnika HHD-a  

10. Provedba glasanja za izbor članova Glavnoga odbora, Nadzornog odbora i Suda 
časti. 

 
PAUZA ZA KAVU 

 
11. Izviješće povjerenstva za provedbu izbora o rezultatima glasanja za izbor članova 

Glavnoga odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i likvidatora HHD-a 
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12. Predavanja 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Izviješće povjerenstva za provedbu izbora o rezultatima glasanja za predsjednika 
Nadzornog odbora, predsjednika Suda časti i likvidatora HHD-a, te prijedlozima 
Glavnog odbora za izbor predsjednika, blagajnika i tajnika HHD-a. 

14. Obraćanje Skupštini kandidata za predsjednika HHD-a s prijedlogom plana rada u 
sljedećem mandatnom razdoblju 

15. Provedba glasanja za izbor predsjednika, tajnika i blagajnika HHD-a. 

16. Izviješće povjerenstva za provedbu izbora o rezultatima glasanja za izbor 
predsjednika, blagajnika i tajnika HHD-a. 

17. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HHD-a za 2018. godinu. 

18. Razno 

 

PRIGODNI DOMJENAK  
 
 
 
 
 

Tajnica  Predsjednik 

Hrvatskog hidrološkog društva:  Hrvatskog hidrološkog društva: 

   

Gordana Bušelić, dipl . ing. mat.  dr. sc. Josip Rubinić 

 
 

 - dr. sc. Ivana Sušanj: 
 
Razvoj hidrološkog modela otjecanja s 
malih slivova temeljen na umjetnoj 
neuronskoj mreži 
 
 
- dr.sc.Jadran Barbić:  
 
Model upravljanja hidrotehničkim 
sustavima pomoću predviđanja 
nadziranim učenjem 
 

 

Radni sastanak  novoizabranog 
Glavnog odbora HHD-a  s izborom 
likvidatora HHD-a te izradom 
prijedloga Skupštini HHD-a za 
izbor predsjednika, tajnika i 
blagajnika HHD-a. 

Radni sastanak  novoizabranog 
Nadzornog odbora te izbor 
predsjednika Nadzornog odborar 

Radni sastanak novoizabranog 
Suda časti te izbor predsjednika 
Suda časti 


