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IZ RADA HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA
Hrvatsko entomološko društvo djeluje već trideset i jednu godinu. XV. Skupština HED-a, koja je bila i izborna, održana je 28. lipnja 2005.
Na Skupštinu HED-a pozivaju se svi članovi i tom se prigodom uz izvješća
o radu u proteklom razdoblju organizira stručni dio sa zanimljivim temama iz
područja entomologije. Na ovu su Skupštinu bili pozvani sljedeći izlagači: dr.
sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković”, s temom
«Heterokromatin i satelitne DNA kod kukaca iz porodice Tenebrionidae» i mr.
sc. Roman Ozimec, predsjednik Hrvatskog biospeleološkog društva, s temom
«Fauna i ekologija lažištipavaca (Pseudoscorpiones) Hrvatske».
Nakon stručnog dijela Skupštine uslijedio je radni dio.
Dosadašnji predsjednik HED-a, dr. sc. Miroslav Harapin, zahvalio je svima
na pomoći u vođenju HED-a u proteklom razdoblju i izjavio da iz osobnih razloga ne može prihvatiti kandidaturu za predsjednika u sljedećem mandatu, nego
predlaže, u skladu sa željom ostalih članova Upravnog odbora, kao kandidatkinju
za predsjednicu HED-a dotadašnju tajnicu, prof. dr. sc. Boženu Barić. Nazočni su
članovi prihvatili i jednoglasno izabrali predloženu kandidatkinju.
Nova je predsjednica, zahvalivši članstvu za ukazano povjerenje te bivšem
predsjedniku za dobro vođenje Društva i dobru suradnju, sažeto izložila program
budućeg rada i aktivnosti. Nastavljajući putem prethodnikâ, nastojat će riješiti
konačnu evidencija članova Društva, pronaći prostor za djelovanje Društva, nastaviti s tiskanjem časopisa Entomologia Croatica, organizirati stručna predavanja o aktualnim temama, organizirati stručne ekskurzije, nastaviti suradnju s drugim društvima, pronaći rješenje za pohranu časopisâ koji dolaze razmjenom radi
kako bi bili dostupni svim zainteresiranim entomolozima i drugim istraživačima.
Bilo bi moguće pohraniti ih u Centralnoj poljoprivrednoj knjižnici Agronomskog
fakulteta, te bi u tom slučaju časopisi bili dostupni svim zainteresiranim korisnicima. Na prijedlog akademika Milana Maceljskog HED bi trebao biti suorganizator i aktivno se uključiti u rad savjetovanja o radu i životu entomologa Franje
pl. Koščeca, čija zbirka kukaca broji preko 50.000 primjeraka; savjetovanje će se
održati u Varaždinu 2007. ili tijekom 2008. godine.
Nakon što je prihvaćen program rada, predsjednica je dala na glasovanje svoj
prijedlog članova Upravnog odbora i prvih suradnika. Za tajnicu je izabrana mr.
sc.Tanja Gotlin Čuljak, a za blagajnika mr. sc. Aleksandra Mešića. U vezi s ostalim članovima Upravnog odbora došlo je do rasprave u kojoj se tražilo da se nji-
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hov broj proširi još dvjema osobama. Broj članova Upravnog odbora određen je
Statutom HED-a i iznosi 9; prihvaćeni prijedlog o njegovu povećanju na jedanaest podrazumijeva izmjene Statuta. Predsjednica se obvezala da će pripremiti sve
potrebno za izmjene dijelova Statuta u vezi s brojem članova Upravnog odbora.
Na Skupštini su izabrani sljedeći članovi koji će uz predsjednicu, tajnicu,
blagajnika i glavnog urednika časopisa Entomologia Croatica tvoriti Upravni
odbor: akademik Milan Maceljski, dr. sc. Miroslav Harapin, dr. sc. Roman Ozimec, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, doc. dr. sc. Stjepan Krčmar, dr. sc. Katja Žanić
i mr. sc. Lucija Šerić-Jelaska.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su Bogomir Milošević, mr. sc. Franjo
Perović i Petar Jurjević.
Za Sud časti izabrani su ing. Branko Britvec, ing. Ljubica Valenčić i ing.
Stjepan Keglević.
Na prvom sastanku Upravnog odbora za glavnu urednicu časopisa Entomologia Croatica izabrana je prof. dr. sc. Paula Durbešić.
Predsjednica i tajnica HED-a provele su izmjene Statuta i registraciju osoba
ovlaštenih za zastupanje Društva u sljedećem razdoblju. Izmjene Statuta i registracija osoba ovlaštenih za zastupanje u Registru udruga Republike Hrvatske
odobrio je Gradski ured za opću upravu grada Zagreba rješenjem od 7. studenog
2005. godine, a stupile su na snagu s danom donošenja rješenja.
Hrvatsko entomološko društvo
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