
ZAPISNIK 
11.  sjednice Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija  

 
održane 23. prosinca 2022. godine 

 
 
11. sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (u nastavku: 
Centar ili PAP/RAC) sazvana je radi usvajanja zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Centra, 2. 
rebalansa financijskog plana Centra za 2022. godinu i financijskog plana Centra za 2023. godinu, te radi 
usvajanja izvješća o poslovanju Centra u 2022.g. i Godišnjeg programa rada za 2023.g. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Centra u 11:00 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. 
 
Utvrđeno je da postoji kvorum za glasovanje. Jednoglasno je prihvaćen slijedeći dnevni red sjednice: 
 
1. Potvrda zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Centra 
2.        Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2022.g 
3.        Godišnji program rada za 2023.g. 
4.         Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana Centra za 2022.g. 
5.        Usvajanje Financijskog plana Centra za 2023.g. 
6.        Razno 
 
Potvrda zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Centra 
 
Na početku sjednice jednoglasno je potvrđen zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Centra. 
 
Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2022. godini i Programu rada za 2023. godinu 
 
Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljeno izvješće o poslovanju Centra u tekućoj godini, 
kao i Program rada za 2023. godinu, pa je ravnateljica ukratko naglasila najvažnije aktivnosti. Istaknula je 
dobar napredak svih aktivnosti, a posebno:  

− dovršenje CAMP projekta za Bosnu i Hercegovinu i održavanje završne konferencije projekta u 
Neumu u rujnu; 

− dobar napredak prekograničnog CAMP projekta između Albanije i Italije za područje Otranta i 
CAMP projekta u Izraelu; 

− aktivnosti na izradi obalnih planova za područja Boke Kotorske u Crnoj Gori i regije Tanger-
Tétouan-Al Hoceima u Maroku, koje u obje zemlje teku po planu i uz aktivno sudjelovanje 
nacionalnih i lokalnih dionika; 

− dobar napredak u provedbi Integralnog programa monitoringa i procjene stanja okoliša (IMAP) u 
dijelu koji se odnosi na obalne deskriptore; 

− uspješnu organizaciju regionalne proslave Mediteranskog dana obale u gradu Tanger u Maroku, uz 
sudjelovanje preko 100 predstavnika nacionalnih i lokalnih institucija te međunarodnih 
organizacija; 

− online tečaj o prostornom planiranju mora, koji je upravo u tijeku. 

Ravnateljica je još istaknula da je Centar partner u dva nova EU projekta: u Interreg Italija-Hrvatska 
projektu CREATE na temu governance i jačanja kapaciteta za adaptaciju na klimatske promjene, te u 
HORIZON2020 projektu MSP4BIO s ciljem jačanja kapaciteta za znanstveno utemeljeno planiranje 



namjena mora i zaštitu biološke raznolikosti kroz mrežu morskih zaštićenih područja na Mediteranu, u 
Crnom moru, na Baltiku i Atlantiku.  

 
Nakon 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 2022. godinu i Financijskog plana Centra za 2023. 
godinu  
 
2. rebalans financijskog plana za 2022. godinu i Financijski plan za 2023. godinu dostavljeni su unaprijed 
svim članovima Upravnog vijeća. 
 
Nakon pojašnjenja 2. rebalansa za 2022.g. i  predstavljanja Financijskog plana 2023.g. 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, predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je da se sastanak predstavnika 
Ministarstva gospodarstva i odživog razvoja, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva 
financija i samoga Centra planira u drugom tjednu siječnja 2023. godine te da će, odmah nakon sjednice 
Upravnog vijeća, biti usuglašen dopis između ravnateljice i predstavnika Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja i odaslan svim zaintersiranim tijelima. 
 
Ravnateljice je ukazala da sadašnje Upravno vijeće ima važeći mandat do 8. ožujka 2023. te da su poslani 
pozivi nadležnim instucijama radi potvrde aktualnih ili prijedloga novih članova.  
 
 
11. sjednica Upravnog vijeća Centra zaključena je u 11:30 sati. 
 
  



 
PRILOG I 

Lista članova Upravnog vijeća 
 
 
Mario Šiljeg  
Državni tajnik 
Ministarstvo gospodarstva i održivoj razvoja 
Radnička cesta 80 
10 000 Zagreb 
Tel: 01 6307 411 
Fax: 01 6307 426 
E-pošta: mario.siljeg@mingor.hr 
 
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 
Tel:     01 4569 825 
Fax:    01 4597 416 
E-pošta: mirta.mandic@mvep.hr  
 
Branka Mimica  
Viša savjetnica Upravnog odjela za prostorno  
planiranje, uređenje i zaštitu okoliša 
Grad Split 
Obala kneza Branimira 17 
21000 Split 
Tel: 021 310 213 
E-pošta: branka.mimica@split.hr 
 
Leandra Vranješ Markić 
Prorektorica za znanost i inovacije  
Sveučilište u Splitu 
Poljička cesta 35 
21 000 Split 
Tel: 021 558 203 
E-pošta: leandra@pmfst.hr 
  
Dina Šilović 
Financijski koordinator 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Kraj Sv. Ivana 11 
21000 Split 
Tel: 021 340 473 
Fax : 021 340 490 
E-pošta: dina.silovic@paprac.org 
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PRILOG II 
 

Izvješće o poslovanju Centra za regionalne aktivnosti (PAP/RAC) u u razdoblju od 
1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine 

 
 

Dostavljeno kao posebni dokument.  
 
 
 

PRILOG III 
 

 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 

Godišnji program rada za 2023. godinu 
 

Dostavljeno kao posebni dokument.  
 
 
 

 
PRILOG IV 

 
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA 
za 2022. godinu 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  

 
 
 
 

PRILOG V 
 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 
Financijski plan CRA/PPA za 2023. godinu 

 
Dostavljeno kao posebni dokument.  

 


