
ZAPISNIK 

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

 

održane 23. lipnja 2020. 
 
 
 

Vrijeme početka sjednice: 8.00 sati. 
 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: g. Mario Šiljeg, gđa. Leandra Vranješ Markić,  gđa. Branka Mimica i gđa. 
Dina Šilović. Lista članova Upravnog vijeća dana je u Prilogu I ovog zapisnika. Sastanku je nazočila i gđa. 
Željka Škaričić, ravnateljica PAP/RAC-a. 
 

5. sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (u nastavku: 
Centar ili PAP/RAC) sazvana je radi predstavljanja Izvješća o provedbi programa rada Centra u prvom 
polugodištu 2020. g., Plana rada za drugo polugodište 2020. g., te usvajanja 1. rebalansa financijskog 
plana Centra za 2020. godinu.  
 
Prije usvajanja dnevnog reda utvrđeno je da je osiguran kvorum potreban za održavanje sjednice. 
  

Prihvaćen je sljedeći dnevni red sjednice: 
 

1. Izvješće ravnateljice o provedbi programa rada u prvom polugodištu Centra u 2020.g 
  
2. Plan rada za drugo polugodište 2020.g. 
 
3.        Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2020. godinu  
    
4. Razno 
 
Izvješće ravnateljice o provedbi programa rada u prvom polugodištu Centra u 2020.g i Plan rada za drugo 
polugodište 2020.g. 
 
Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljeno izvješće o provedbi programa rada Centra u 
prvom polugodištu 2020., kao i plan rada za drugo polugodište 2020.g., pa je ravnateljica ukratko 
naglasila najvažnije aktivnosti.  
 
Od aktivnosti u Republici Hrvatskoj posebno se osvrnula na podršku izradi „Obalnog plana Splitsko-
dalmatinske županije“ i radionicu održanu u Primorsko-goranskoj županiji koja se također sprema izraditi 
takav plan. Sa zadovoljstvom je izvijestila i da je prijedlog projekta za EU financiranje, u kojem Centar 
sudjeluje zajedno s Gradom Splitom i Sveučilištem u Splitu, prošao prvi eliminacijski krug poziva za 
projekte H2020. 
 
U osvrtu na aktivnosti u sklopu UNEP-ova Mediteranskog akcijskog plana (UNEP/MAP-a), istaknula je 
dobar napredak svih aktivnosti i u uvjetima COVID-19, od kojih će neke unekoliko kasniti, ali će sve biti 
realizirane: 

 Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je suglasnost za provedbu CAMP projekta pa je izrađen 
sporazum između UNEP/MAP-a i Vlade BH, koji će biti potpisan u Neumu 29. lipnja; 

 Izrada sporazuma o prekograničnom projektu CAMP Cipar-Izrael kasni zbog otežane komunikacije, 
kako unutar ove dvije zemlje tako i među njima. Centar je uspio početkom lipnja organizirati 
telekonferenciju na kojoj su dogovoreni sljedeći koraci, te se očekuje izrada i potpisivanje sporazuma 
do kraja godine; 

 U EU projektu „AdriAdapt“ u tijeku je razrada opcija za prilagodbu klimatskim promjenama za obalne 
gradove i općine u Hrvatskoj i Italiji; 



 U projektu „GEF Adriatic“ uzorkovanje mora moralo je zbog COVID-19 biti odgođeno za rujan, ali se 
predviđa da će projekt biti završen u odobrenom produženom roku, do lipnja 2021.g.; 

 U EU projektu PORTODIMARE nije bilo moguće održati planiranu drugu radionicu u Splitu pa je, u 
dogovoru s partnerima, organizirana telekonferencija na temu korištenja projektnog Geoportala; 

 Ažurirani su materijali i osnažena tehnička infrastruktura za virtualni tečaj o IUOP-u „MedOpen“, koji 
će biti održan redovito, od rujna do prosinca ove godine; 

 Regionalna proslava „Mediteranskog dana obale“, planirana za 25. rujna na Malti, otkazana je i 
umjesto toga izradit će se i dati zemljama na korištenje promidžbeni materijal na temu obale i mora; 

 Konačno, detaljno je razrađen novi GEF projekt „MedProgramme“ čije se potpisivanje i početak 
očekuju do rujna ove godine, a za 22. i 23. srpnja zakazana je i telekonferencija sa svim partnerima, 
koju organizira ured UNEP/MAP-a iz Atene. 

 
Nakon kratke diskusije, izvješće i plan rada jednoglasno su usvojeni. Izvješće je dano u Prilogu II ovom 
zapisniku, a plan rada za drugo polugodište u Prilogu III. 
 
Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2020. godinu 
 
1. rebalans financijskog plana za 2020. g. dostavljen je unaprijed svim članovima Upravnog vijeća.  
 
Nakon predstavljanja realizacije za 2019.g. i pojašnjenja rebalansa za 2020.g. članovi Upravnog vijeća 
jednoglasno su potvrdili da prihvaćaju dokument kako je dan u Prilogu IV ovom zapisniku. 
 
Razno 
 
Pod točkom „Razno“ ravnateljica je podsjetila da su u tijeku konzultacije o novom formatu ugovora o 
domaćinstvu za sve centre UNEP/MAP-a. UNEP/MAP je početkom lipnja organizirao  sastanak sa svim 
zemljama domaćinima svojih centara, na kojem je postignut mali pomak prema iznalaženju rješenja 
glede statusa centara i njihova funkcioniranja u skladu s nacionalnim pravilima i pravilima UNEP-a. 
Predstavnici RH aktivno sudjeluju u ovom procesu. 
 
Ponovno je spomenula i problem nepostojanja ugovora o davanju na korištenje prostorija između Grada 
Splita i Centra odnosno RH koja se obavezala osigurati odgovarajuće prostorije za rad Centra. 
  

5. sjednica Upravnog vijeća Centra zaključena je u 9.00 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 
 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
         

Izvješće o o provedbi programa rada u prvom polugodištu Centra u 2020.g 
  
 
 
Dostavljeno kao poseban dokument.  
 

PRILOG III 
 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
 

Plan rada za drugo polugodište 2020.g. 

 
 
 
Dostavljeno kao poseban dokument.  
 

 
PRILOG IV 

 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 

 
1. rebalans financijskog plana CRA/PPA 

za 2020. godinu 

 
Dostavljeno kao poseban dokument.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


