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Dr. sc. Višnja Vučetić, znan. sur. 
Državni hidrometeorološki zavod RH 

Diplomirala je 1981. na smjeru Meteorologija i 1982. na smjeru Geofizika na Geofizičkom 
odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 
magistrirala je 1991. i doktorirala 2011. Od 1982. radi u Državnom hidrometeorološkom 
zavodu, a trenutačno je voditeljica Službe za agrometeorologiju. Od početka rada uključena 
je u znanstvena istraživanja na domaćim i međunarodnim projektima s raznim temama: 
mehanizam bure i energija vjetra na Jadranu, praćenje klimatskih promjena i njihov utjecaj 
na poljodjelsku proizvodnju u kontinentalnoj Hrvatskoj te u zaštiti šuma od požara. Od 2006. 
hrvatska je predstavnica u Komisiji za agrometeorologiju (CAgM) Svjetske meteorološke 
organizacije (WMO), a 2010.–2018. radila je u stručnim grupama CAgM. Vodila je niz 
programa iz primijenjene meteorologije i klimatologije za potrebe raznih grana 
gospodarstva. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao vanjski predavač, 
predavala je Agroklimatologiju. Objavila je 110 znanstvenih i stručnih radova te bila 
suvoditelj 15 diplomskih radova iz agrometeorologije. Obavljala je različite funkcije u 
Hrvatskom meteorološkom društvu, Hrvatskom ekološkom društvu, Hrvatskom 
prirodoslovnom društvu, a i osnivač je Hrvatskog agrometeorološkog društva, čija je 
predsjednica. Sudjelovala je u osnivanju Globalne federacije agrometeoroloških društava. Na 
taj način popularizira meteorologiju i agrometeorologiju. 

 

izv. prof. dr. sc. Damir Barčić  
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 

Izv. prof. dr. sc. Damir Barčić rođen je u Zagrebu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu diplomirao je, magistrirao i doktorirao. Djelatnik je Zavoda za ekologiju i uzgajanje 
šuma Šumarskog fakulteta. Tijekom 2004. godine boravio je dva mjeseca na studijskom 
boravku u Republici Argentini na «Universidad Nacional del Sur» Departamento de 
Agronomia – Arboricultura, Bahia Blanca. Boravak je bio vezan uz znantveno i stručno 
usavršavanje iz problematike šumskih melioracija i zaštite prirode. Do sada je samostalno ili 
u koautorstvu objavio 78 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na 30 domaćih i 
međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i seminara. U okviru nastavnih aktivnosti 
sudjeluje u izvođenju predavanja i terenske nastave iz više predmeta na preddiplomskim, 
diplomskim i poslijediplomskim studijima na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 
na diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog 
šumarskog društva od 1998. godine, Hrvatskog ekološkog društva od 1998. godine, član je i 
predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog agrometeorološkog društva.  


