
ZAPISNIK 

2. sjednice Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Mediteranskog akcijskog plana u Splitu 

 

održane 18. travnja 2019. 
 
 
 

Vrijeme početka sjednice: 15.30 sati. 
 

 
Upravno vijeće zasjedalo je u punom sastavu. Lista nazočnih članova dana je u Prilogu I. 
Ostali sudionici sjednice: gđa Željka Škaričić, ravnateljica Centra za regionalne aktivnosti (u nastavku: 
Centar ili CRA/PPA) . 
  

2. sjednicu Upravnog vijeća Centra otvorila je gđa Dina Šilović, predstavnica Centra. Ustanovivši da su svi 
članovi Upravnog vijeća nazočni predložila je sljedeći dnevni red: 
 
1. Uvod i upoznavanje članova Upravnog vijeća.  
            Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Upravnog vijeća. 
 
2. Prezentacija ravnateljice o funkcioniranju i aktivnostima Centra u okviru UNEP/MAP-a i RH. 
            Diskusija. 
    
3.  Izbor ravnatelja/ice Centra. 
 
4. Izvješće predsjednika Upravnog vijeća u prošlom sazivu prema Vladi RH.     
 
5.  Rebalans financijskog plana Centra za 2019. godinu.  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  
 
 
1. Izbor predsjednika i potpredsjednika Upravnog vijeća 
 
Kod izbora predsjednika Upravnog vijeća, gđa Šilović je upoznala nazočne s uvriježenom praksom da se 
za predsjednika bira predstavnik ministarstva zaduženog za okoliš jer je to ministarstvo zaduženo za 
praćenje rada Centra od strane Republike Hrvatske. Stoga je predložila da dr.sc. Mario Šiljeg bude 
predsjednik i u ovom sazivu, što je jednoglasno prihvaćeno. Za zamjenicu predsjednika, također 
jednoglasno, izabrana je dr.sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u 
Splitu. 
 
Daljnje vođenje sjednice preuzeo je  novoizabrani predsjednik Upravnog vijeća. 
 
  

2. Prezentacija ravnateljice o funkcioniranju i aktivnostima Centra u okivu UNEP/MAP-a i RH 
 
Budući da je Upravno vijeće dobilo nekoliko novih članova, koji do sad nisu imali konkretnijih saznanja o 
radu Centra i funkcioniranju UNEP/MAP sustava, ravnateljica Centra, gđa Željka Škaričić, održala je 
prezentaciju na tu temu, koja je dana u Prilogu II. Nakon što je objasnila ulogu Centra u sklopu 
Mediteranskog akcijskog plana Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP-a) i način suradnje sa 
zemljama potpisnicama Barcelonske konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja 
Sredozemlja, ukratko je pojasnila temeljna načela Protokola o integralnom upravljanju obalnim 
područjima, za čiju je provedbu Centar odgovoran: (i) ekosustavni pristup u upravljanju obalnim 
područjem kao jedinstvenom cjelinom unutar koje se pritisci na okoliš trebaju sagledavati na integralan 



način, a rješenja tražiti u suradnji sa svim sektorima koji koriste obalne i morske resurse; te (ii) suradnja 
svih zemalja Sredozemlja na postizanju dobrog stanja okoliša, s posebnim naglaskom na prekograničnu 
suradnju među sudjednim zemljama. 
 
Centar pruža podršku zemljama potpisnicama Barcelonske konvencije u provedba Protokola kroz razvoj 
inovativnih metoda i alata te kroz provedbu projekata inegralnog upravljanja obalnim područjima, opće 
poznatih po engleskoj kratici CAMP (Coastal Area Management Programme). Ostale aktivnosti Centra 
mogu se svrstati u dvije velike skupine: (i) edukacija sudionika u procesu upravljanja obalnim područjima 
na tematskim radionicama, i posebno kroz virtualni tečaj MedOpen; i (ii) aktivnosti na osvješćivanju svih 
dionika, posebno javnosti i djece, o vrijednosti obalnih područja i potrebi za njihovim očuvanjem kroz 
obilježavanje Dana obale, svake godine 25. rujna. 
 
Ravnateljica se posebno osvrnula na aktivnosti Centra u RH, koje su otpočele jednim od prvih CAMP-ova 

uopće, provedenom u Kaštelanskom zaljevu od 1989. do 1993. godine, preko podrške u izradi Strategije 
upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH, do izrade Obalnog plana šibensko-
kninske županije i suradnje s drugim obalnim županijama.  
 
Zadnjih nekoliko godina prosječni godišnji budžet koji koristi Centar iznosi oko 1.200.000 € iz sredstava 
dobivenih kroz budžet UNEP/MAP-a (tzv. MTF – Mediteranski namjenski fond u koji sredstava uplaćuju 
sve zemlje Sredozemlja i EU po unaprijed određenim kvotama, o čemu se odluka donosi na ministarskim 
konferencijama Ugovornih strana Barcelonske konvencije) i iz vanjskih projekata (EU, UNEP/GEF, 
Svjetska banka i sl.) te 200.000 Kn koje Republika Hrvatska uplaćuje za održavanje hladnog pogona.  

 
Na kraju svog izlaganja, ravnateljica je podsjetila na ustrojstvo Centra kao nacionalne ustanove s 
međunarodnim mandatom, na način donošenja odluka u sklopu UNEP/MAP-a kojima se određuju plan 
rada i budžet Centra, te na proces izrade novih ugovora o domaćinstvu za sve sastavnice UNEP/MAP-a, pa 
tako i za Centar, u kojima će se precizirati uvjeti rada Centra u budućnosti. 
 
Diskusija 
 
U diskusiji koja je uslijedila, članovi UV postavili su niz pitanja na koje je ravnateljica odgovorila, a 
odnosila su se na jačanje suradnje sa Sveučilištem u Splitu, kao i sa samim gradom Splitom, a naročito je 
istaknut Obalni plan šibensko-kninske županije kao dobar primjer, koji bi trebalo slijediti i u ostalim 
obalnim županijama. 
  
Ravnateljica je navela problem vezan za vlasništvo zgrade u kojoj se Centar nalazi. Nedavno je zaprimljen 
dopis od odvjetnika više osoba koje tvrde da su nasljednici dijela zgrade. I do sad je bilo sličnih, 
bezuspješnih pokušaja, ali ravnateljica je za svaki slučaj zamolila članove za pomoć u rješavanju tog 
problema. Predsjednik UV-a je sugerirao da se Centar službeno obrati Gradu Splitu radi rješavanja 
problema, a ravnateljica je istaknula da će potvrda spremnosti Grada Splita da i u buduće osigura 
prostorije za rad Centra na istoj lokaciji i pod istim uvjetima biti potrebna i za obnovu ugovora o 
domaćinstvu Centru između RH i UNEP/MAP-a. 
 
Po zaključenju ove točke dnevnog reda ravnateljica je napustila sjednicu. 
 
 
 
3.  Izbor ravnatelja/ice Centra 
 
Predstavnica Centra je zatvorenu kovertu s prijavom gđe Škaričić predala predsjedniku Upravnog vijeća, 
koji ju je otvorio. Prije toga je Vijeće ustanovilo da je prijava, uručena osobno, predana na vrijeme. 
Upravno vijeće je ustanovilo da je prijava gđe Škaričić valjana jer je dostavila sve natječajem tražene 
dokumente, kako slijedi: 
 



- Prijava 
- Diploma Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
- Diploma magisterija na University of Ulster 
- Životopis 
- Domovnica 
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- Uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak 
 

Nakon što je Upravno vijeće ustanovilo da gđa Škaričić u potpunosti zadovoljava uvjete natječaja, 
pristupilo se glasanju te je jednoglasno izabrana za ravnateljicu CRA/PPA. Prema naputku pravne službe 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Upravno vijeće je donijelo odluku o izboru i imenovanju 
ravnateljice, uz klauzulu da se ugovor o radu može sklopiti tek kad se pribavi suglasnost Vlade RH, 
sukladno članku 24. statuta Centra. Sukladno tome, u najkraćem roku uputit će se prijedlog Vladi RH da 
potvrdi imenovanje gđe Škaričić, čiji mandat istiće 31. svibnja 2019. godine. 
 
U Prilogu III nalazi se Zapisnik o izboru ravnatelja. 
 
 
4. Izvješće predsjednika Upravnog vijeća u prošlom sazivu prema Vladi RH 
 
Nakon donošenja odluke o izboru ravnateljice, gđa Škarićić je pozvana da se vrati na sjednicu.  
 
Predstavnica Centra je svim ostalim članovima Upravnog vijeća dostavila izvješće o poslovanju  Centra u 
2018. godini, kao i godišnji program rada za 2019. g. i finacijski plan za 2019.g., koji su svi prihvaćeni u 
prethodnom sazivu Upravnog vijeća, u prosincu 2018. g.  
 
Dogovoreno je da Centar  pripremi izvještaj za Vladu RH u dogovoru s osobom zaduženom za kontakte s 
UNEP/MAP-om u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, kao i sa finacijskom službom, koje će dati 
upute kako sastaviti izvještaj.  
 
     
5.  Rebalans financijskog plana Centra za 2019. godinu  
 
Upravnom vijeću je predstavljen prijedlog rebalansa financijskog plana za 2019. g., sadržan  u prilogu IV. 
Dogovoreno je da će potvrde o prihvaćanju rebalansa biti poslane elektronskim putem.  
 
 

2. sjednica Upravnog vijeća Centra zaključena je u 17.30 sati. 
 
  
 
 

Zapisnik sastavila: Zapisnik odobrio:  
 
 
 
 
 
____________________________ 
Dina Šilović 
Financijska koordinatorica  CRA/PPA 

 
 
 
 
 
___________________________ 
dr.sc. Mario Šiljeg 
Predsjednik Upravnog vijeća 



 
PRILOG I 

Lista članova Upravnog vijeća 
 
 
Mario Šiljeg  
Državni tajnik 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Radnička cesta 80 
10 000 Zagreb 
 
Damir Župan 
Načelnik 
Sektor za Ujedinjene narode i međunarodne organizacije 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 
10000 Zagreb 
 
Branka Mimica  
Pročelnica po ovlaštenju Upravnog odjela za prostorno  
planiranje, uređenje i zaštitu okoliša 
Grad Split 
Obala kneza Branimira 17 
21000 Split 
 
Leandra Vranješ Markić 
Prorektorica za znanost i inovacije  
Sveučilište u Splitu 
Poljička cesta 35 
21000 Split 
  
Dina Šilović 
Financijski koordinator 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Kraj Sv. Ivana 11 
21000 Split 



 PRILOG II 
 

Prezentacija ravnateljice o funkcioniranju i aktivnostima Centra u okivu UNEP/MAP-a i RH 
 
Dostavljeno kao poseban dokument. 

 
PRILOG III 

 
Zapisnik o izboru ravnatelja 

 
Dostavljeno kao poseban dokument. 

 
 

PRILOG IV 
 

1. Rebalans finacijskog plana za 2019.g. 
 

Dostavljeno kao poseban dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


