
ZAPISNIK 

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

 

održane 13. prosinca 2019. godine 
 
 

4. sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (u nastavku: 
Centar ili PAP/RAC) sazvana je radi usvajanja Izvješća o poslovanju Centra u 2019. godini i Program rada 
za 2020. godinu, te 2. rebalansa financijskog plana Centra za 2019. godinu i Financijskog plana Centra za 
2020. godinu. 
 
Vrijeme početka sjednice: 9.30 sati. 
 
Upravno vijeće zasjedalo je u punom sastavu. Lista članova Upravnog vijeća dana je u Prilogu I ovom 
zapisniku. Sjednici je nazočila i gđa Željka Škaričić, ravnateljica Centra. 
 

Prihvaćen je sljedeći dnevni red sjednice: 
 

1. Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2019. godini i programu rada za 2020. godinu 
 Diskusija 
 
2. Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana Centra za 2019. godinu i Financijskog plana Centra za 

2020. godinu 
 Diskusija 
 
3. Razno 
 
Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2019. godini i programu rada za 2020. godinu 
 
Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljeno izvješće o poslovanju Centra u tekućoj godini, 
kao i program rada za 2020. godinu, pa je ravnateljica ukratko naglasila najvažnije aktivnosti.  
 
Od aktivnosti u Republici Hrvatskoj istaknula je obalni plan Šibensko-kninske županije, koji se često 
navodi kao dobar primjer adaptacije na klimatske promjene i koji je dobio nagradu kao najbolji projekt u 
tom području u cijeloj mediteranskoj regiji. Na obalni plan naslonio se i projekt „AdriAdapt“, financiran 
od strane EU, koji ovaj problem spušta na nižu razinu, a partneri su nekoliko talijanskih gradova i grad 
Vodice koji već ima ozbiljnih problema zbog klimatskih promjena.  
 
Od aktivnosti provedenih u okviru UNEP/MAP-a, istaknula je da je završen i, na Konferenciji ugovornih 
stranaka Barcelonske konvencije (COP21, Napulj, 2.-5. prosinca 2019.), usvojen dokument „Zajednički 
regionalni okvir za IUOP“. Važnost dokumenta je u tome što pozicionira integralno upravljanje obalnim 
područjima (IUOP) kao proces koji vodi ka održivosti i postizanju dobrog stanja okoliša, te službeno uvodi  
planiranje morskog prostora u sustav Barcelonske konvencije.  
 
Istaknuvši kako je izvješće o provedbi aktivnosti jednoglasno prihvaćeno i pohvaljeno na COP-u 21, 
spomenula je problem s projektom CAMP Bosna i Hercegovina, čije potpisivanje jako kasni zbog političke 
situacije u zemlji. 
 
Program rada za 2020. godinu također je članovima Upravnog vijeća dostavljen ranije pa je ravnateljica 
kratko naglasila najvažnije aktivnosti. Rekla je da je program usvojen na COP-u 21 u sklopu cjelokupnog 
UNEP/MAP-ova programa rada koji je organiziran po temama, a aktivnosti Centra pripadaju u četiri 
glavne teme: Tema 1. Upravljanje i koordinacija (eng. Governance), Tema 4. Interakcija kopno-more, 
Tema 5. Integralno upravljanje obalnim područjima, i Tema 6. Klimatske promjene.  
 



Predsjednik Upravnog vijeća, dr. Šiljeg, dao je naputak da se pripremi nacrt dopisa vezano za 
problematiku CAMP-a Bosna i Hercegovina, koji će biti službeno proslijeđen nadležnim osobama u Bosni 
i Hercegovini. 
 
Predstavnica Grada Splita, gđa Mimica, izrazila je želju da Centar održi prezentaciju ili predavanje vezano 
za planiranje obale Odjelu za prostorno planiranje grada Splita, na što se ravnateljica rado odazvala. 
Također, ravnateljica je pozvala sve zainteresirane da se priključe sastanku o prostornom planiranju 
mora u jadranskog regiji, koji će se održati u prostorijama Centra 18. prosinca 2019. 
 
Nakon kraće diskusije izvješće i program rada jednoglasno su usvojeni. Izvješće je dano u Prilogu II ovom 
zapisniku, a program rada u Prilogu III. 
 
Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana Centra za 2019. godinu i Financijskog plana Centra za 2020. 
godinu 
 
2. rebalans financijskog plana za 2019. godinu i Financijski plan za 2020. godinu dostavljeni su unaprijed 
svim članovima Upravnog vijeća. Na zahtjev predsjednika Upravnog vijeća, u oba dokumenta je dodana 
nota o odgovornosti za ispravnost brojčanih podataka u financijskim dokumentima. 
 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su potvrdili da prihvaćaju oba dokumenta kako su dani u Prilozima 
IV i V ovom zapisniku. 
 
Razno 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda, ravnateljica je navela problem vezan za status Centra u RH u odnosu 
na UNEP te je zamolila za pomoć u rješavanju problema tijekom idućeg dvogodišnjeg razdoblja, kada će 
se izrađivati i usvojiti nova Srednjoročna strategija UNEP/MAP-a za razdoblje od 2022. do 2027. godine. 
Pravilno pozicioniranje Centra u tom strateškom dokumentu bit će od ključne važnosti za njegovo 
učinkovito djelovanje. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća je sugerirao da se, vezano za statusa Centra u RH, ravnateljica ponovo 
službeno obrati Ministarstvu zaštite okoliša, koje će u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova 
zajednički djelovati prema UNEP-u kako bi se to pitanje počelo rješavati.  
 
U nastavku diskusije, sudionici sjednice složili su se o važnosti bolje prezentacije i promocije tema zaštite 
okoliša, kao i jačanja interdisciplinarne suradnje na svim razinama i koordinacije, naročito horizontalne. 
U tom smislu, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, gđa Mandić, izrazila je nadu da će 
RH slijediti trendove u organiziranju javne uprave po kojima zaštita okoliša postaje transverzalna tema, 
prisutna kao odjel i u drugim ministarstvima. 
 
4. sjednica Upravnog vijeća Centra zaključena je u 11.00 sati. 
 
  



 
PRILOG I 

Lista članova Upravnog vijeća 
 
 
Mario Šiljeg  
Državni tajnik 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Radnička cesta 80 
10 000 Zagreb 
 
Mirta Mandić 
Voditeljica službe za Globalna pitanja 
Sektor za Ujedinjene narode i međunarodne organizacije 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Trg N. Š. Zrinskog 6-7 
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 
21 000 Split 
  
Dina Šilović 
Financijski koordinator 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Kraj Sv. Ivana 11 
21000 Split 
 
 
 
 
 



PRILOG II 
 

Izvješće o poslovanju Centra za regionalne aktivnosti (PAP/RAC) u razdoblju od 
1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  
 
 
 

PRILOG III 
 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Godišnji program rada za 2020. godinu 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  
 
 
 

 
PRILOG IV 

 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA 
za 2019. godinu 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  

 
 
 
 

PRILOG V 
 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Financijski plan CRA/PPA za 2020. godinu 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  
 
 


