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Републички хидрометеорлошки завод (РХМЗ) је потписом Декларације о чланству постао 25. 
пуноправни члан Европске мреже националних метеоролош ких служби Европске Уније ЕУМЕТНЕТ. 
У име РХМЗ-а документ је 14. маја 2009. године у Екситеру, Велика Британија, потписао г. Милан 
Дацић, директор Републичког хидрометеоролошког завода и стални представник Србије при Светској 
метеоролошкој организацији, а у име ЕУМЕТНЕТА, др Фриц Брауер, председавајући ове европске 
асоцијације. 
 
Декларацијом РХМЗ остварује право пуноправног учешћа у свим оперативним активностима ове 
организације као и право доношења одлука. ЕУМЕТНЕТ је европска асоцијација националних 
метеоролошких служби земаља чланица Европске уније са седиштем у Бриселу, Белгија. Чланице 
ЕУМЕТНЕТ-а су Националне метеоролошке службе Аустрије, Белгије, Хрватске, Кипра, Данске, 
Естоније, Финске, Француске, Немачке, Грчке, Мађарске, Ирске, Исланда, Италије, Летоније, 
Луксембурга, Холандије, Норвешке, Португала, Словеније, Шпаније, Шведске, Швајцарске, Велике 
Британије и Пољске која је потписана као 26 пуноправна чланица, одмах након Србије. 
 
Основна улога Асоцијације је изградња и стандардизација инфраструктуре система националних 
метеоролошких служби ЕУ што обухвата: метеоролошке осматрачке, телекомуникационе и 
аналитичко-прогностичке системе, као и системе управљања базама метеоролошких података, 
истраживање, развој, размену и усавршавање стручњака. 
 
У процесу интеграције у Европску унију, РХМЗ је до сада предузео низ активности у погледу 
хармонизације хидрометеоролошких инфраструктурних система са системима националних 
метеоролошких служби земаља чланица Европске Уније. Међу значајније активности спада 
завршетак експерименталног развоја и оперативна имплементација система за рану најаву и 
упозорења на атмосферске и хидролошке непогоде и катастрофе (тзв. Метеоаларм и Хидроаларм), као 
и укључење у европски систем за најаву и упозорења који представља један од изузетно важних 
програма ЕУМЕТНЕТ-а. 
 
Кроз програме ЕУМЕТНЕТА, земље чланице имају могућност развоја заједничких капацитета за 
добијање најквалитетнијих метеоролошких информација у циљу заштите животне средине и 
мониторинга климе и климатских промена. 
 

 
Декларацију о чланству у ЕУМЕТНЕТ-у, потписују Др. Фриц Брауер, председавајући ЕУМЕТНЕТА,   

Милан Дацић, директор РХМЗ и Проф. Мијецислав Остојски, директор ХМЗ Пољске, 
 Екситер, Велика Британија, 14. мај 2009.  


