Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije - "More i krš"

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE,
ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2018. GODINU

Split, 10. srpnja 2019. godine
Klasa: 030-02/19-01/83
Ur. broj: 2181-179-19-1

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA
IME I PREZIME

FUNKCIJA

USTANOVA/ORGANIZACIJA

Domagoj Lažeta
Gvido Piasevoli
Stjepan Mekinić
Zora Kažimir

v. d. ravnatelj
stručni voditelj
savjetnik biolog
viši stručni suradnik agronom
viši savjetnik oceanograf - voditelj
projekata
čuvar prirode-voditelj ophodnji
stručni suradnik za promidžbu, odnose
s javnošću i turizam
referent knjigovodstvno-finacijskih
poslova

Ustanova
Ustanova-stručna služba
Ustanova-stručna služba
Ustanova-stručna služba

Jelena Kurtović Mrčelić
Jakov Podrug
Ana Perković
Anita Veža

Ustanova-stručna služba
Ustanova-čuvarska služba
Ustanova-promidžba
Ustanova-računovodstvo

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU
IME I PREZIME

FUNKCIJA

USTANOVA/ORGANIZACIJA

Ivica Sorić
Josip Jakšić
Ivan Carević
Antonio Šimleša
Ivica Jurić-Kaćunić

predsjednik
član
član
član
član-predstavnik radnika

Općina Seget
umirovljenik
Školska knjiga
Ustanova-čuvarska služba

2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA

REFERENCA

NAPOMENA

godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili web
stranica na kojoj je dostupan

Pravilnik o radu,
plaćama i
naknadama
Pravilnik o
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu unutarnjem
i načinu rada
ustrojstvu i
načinu rada
Pravilnik o radu, plaćama i
naknadama

2018

2018

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV

Ured u Splitu - 6 soba
(Prilaz braće Kaliterna 10)

POVRŠINA

86,65m2

SVRHA

ured Ustanove

VLASNIŠTVO

NAPOMENA

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

ako smatrate potrebnim

Unajmljena nekretnina

najam (Ured državne
uprave u Splitskodalmatinskoj županiji)

VLASNIŠTVO

NAPOMENA

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

ako smatrate potrebnim

POKRETNINE
NAZIV

Gumenjak Hydrofo

BROJ

1

SVRHA

bajbot

Vlasništvo JU

OPREMA
NAZIV

BROJ

SVRHA

NAPOMENA
ako smatrate potrebnim

Uredski namještaj
(stol, stolica, ormarić, ormar)

3

stručna i čuvarska služba

Klima uređaj

2

stručna i čuvarska služba

Stolno računalo
Skener
Tablet

1
1
1

stručna služba
stručna služba
ured ravnatelja

17

ured ravnatelja, ured
tajnice, stručna i
čuvarska služba, ured
pomoćnika ravnatelja za
NATURA područja, ured
za knjigovodstvenofinancijske poslove

GSM uređaj

3. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove
Tablica 3.1. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE
TEMA

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

0,00kn

izdano 67 koncesijskih odobrenja

0,00kn

izvršeno 485 kontrola koncesionara

0,00kn

redovito ažurirane baze podataka o
koncesionarima na Cetini, Hvaru, Brelima i Braču

1.

Izrada Plana upravljanja zaštićenim
područjima na području SDŽ

ravnatelj, stručna
služba, pravna
služba ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

7.000,00kn

izrađen nacrt Plana upravljanja za 41 zaštićeno
područje i 16 područja ekološke mreže međutim
finalizacija plana je do daljnjega odgođena zbog
preopterećenosti Ustanove EU projektima

2.

Izrada planova upravljanja za odabrana
područja ekološke mreže na području
SDŽ

ravnatelj, stručna
služba, pravna
služba ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

financiranje iz
projekta MZOE

konzultacijske radionice i sastanci nisu održani
jer MZOE kasni s provedbom projekta

1.

Uspostava zajedničke strategije i najbolje
prakse u cilju unaprjeđenja
transnacionalne zaštite ekosustava i
njihovih usluga

187.249,49kn

odobren projekt IMPRECO,
izrađene stručne podloge i procjenjena usluga
ekosustava za Natura2000 područje Pakleni
otoci

1.

Nabava literature

5.144,00kn

obogaćen fond stručne literature

26.922,21kn

tablica 2.2.

KOD

Što se željelo postići?

1.

F. RAZVOJ
KAPACITETA I
OMOGUĆAVANJ
E RADA JAVNE
USTANOVE

2.

3.

4.

Sustav izdavanja koncesija i koncesijskih
odobrenja

1.

Izdavanje koncesijskih odobrenja

2.

Kontrola koncesionara

3.

Ažuriranje baze podataka vezano za
koncesije i koncesijska odobrenja

pravna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Domagoj
Lažeta
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Anita Veža
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić

Plan upravljanja

Kapaciteti Ustanove

Materijalni resursi Ustanove
2.

Nabava opreme

stručna služba,
pravna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna i čuvarska
služba ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

E.C.H.R.,
Libor,
prekogranični
partneri iz Italije,
Slovenije, Albanije i
Grčke

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 226.315,70 kn

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove
Tablica 3.2. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
IME

PREZIME

KONTAKT
TELEFON /
MOBITEL

KONTAKT
E-MAIL

ZVANJE

STRUČNA
SPREMA

RADNO
MJESTO

DRUGA
USTROJSTVENA USTROJSTVENA
USTROJSTVENA TIP UGOVORA FINANCIRANJE
PODJEDINICA
PODJEDINICA
PODJEDINICA
napisati puni naziv
ustrojstvene
jedinice/službe

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

(ukoliko postoji)
napisati puni naziv
ustrojstvene
jedinice/službe

(ukoliko postoji)
napisati puni naziv
ustrojstvene
jedinice/službe

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

navesti iz kojeg se
izvora financiraju
plaće za djelatnika

stručna služba

Na određeno,
puno radno
vrijeme

proračun

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

Ana Maria

Čogelja

anamaria.cogelja
@dalmatiannature.hr

stručni
prvostupnik u
upravi

DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

VŠS

stručna suradnica
za pripremu i
provođenje EU
projekata

NAPOMENA

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove
Tablica 3.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA
DJELATNIK

TIP USAVRŠAVANJA / NAZIV USAVRŠAVANJA /
EDUKACIJE
EDUKACIJE

TRAJANJE

MJESTO
ODRŽAVANJA

ORGANIZATOR

SVRHA USAVRŠAVANJA
IZVOR FINANCIRANJA
/ EDUKACIJE
Na koji će način edukacija
doprinjeti ispunjavanju
poslovnih zadataka?

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

Ivan Gabelica

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode

18.-20. travnja

JU NP Paklenica

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli

kongres

13. Hrvatski biološki
kongres

19.-23. rujna

Poreč

Hrvatsko biološko
društvo

Herpetofauna of Significant
Lanscape "Sutina"

Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli

seminar

12. Skup stručnih službi

24.-26. listopada

JU NP Brijuni

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

edukacija stručne službe

Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić

kongres

13. Hrvatski biološki
kongres

19.-23. rujna

Poreč

Hrvatsko biološko
društvo

Herpetofauna of Significant
Lanscape "Sutina"

Vlastita sredstva

seminar

Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

trening/tečaj/škola

Uključivanje u konzultacijski
proces "Izrada prijedloga
planova upravljanja strogo
zaštićenim vrstama (s
akcijskim planovima)" čovječja ribica

11. prosinca

Šibenik

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić

trening/tečaj/škola

Uključivanje u konzultacijski
proces "Izrada prijedloga
planova upravljanja strogo
zaštićenim vrstama (s
akcijskim planovima)" vrste roda Salmo

18. prosinca

Zagreb

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

Vlastita sredstva

Zora Kažimir

seminar

12. Skup stručnih službi

24.-26. listopada

JU NP Brijuni

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

edukacija stručne službe

Vlastita sredstva

Poreč

SAVJETODAVNA SLUŽBA
javna ustanova za
savjetodavnu djelatnost
u poljoprivredi, ruralnom
razvoju, ribarstvu te
unaprijeđenju
gospodarenja šumama i
šumskim zemljištima
šumoposjednika i LAGUR
Istarski švoj

edukacija stručne službe

Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić

Stjepan Mekinić

Jelena Kurtović Mrčelić

trening/tečaj/škola

Radionica o zaštićenim
morskim područjima pravni okvir za prijedlog i
provedbu

20. veljače

Jelena Kurtović Mrčelić

kongres

13. Hrvatski biološki
kongres

Jelena Kurtović Mrčelić

seminar

12. Skup stručnih službi

trening/tečaj/škola

EU škola - program
obrazovanja za upravljanje
programima i projektima
financiranim iz EU
bespovratnih sredstava

Ana Maria Čogelja

Domagoj Lažeta

seminar

Domagoj Lažeta

seminar

Domagoj Lažeta

seminar

Pojašnjenje i
upotpunjavanje ponuda,
ažuriranje popratne
dokumentacije i Kriteriji
ENP
Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse
Otvoreni postupak javne
nabave i dokumentacija o
nabavi / Pregled i ocjena
ponuda - od otvaranja
ponuda do odluke
naručitelja, korak po korak
/ Financijske korekcije i
javna nabava

Poreč

Hrvatsko biološko
društvo

New methods used in
habitats maping at the
anchors of the Split
Dalmatia County

Vlastita sredstva

JU NP Brijuni

Hrvatska agencija za
okoliš i prirodu

edukacija stručne službe

Vlastita sredstva

4.-14. prosinca

Split

Javna ustanova Rera SD
za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalmatinske
županije

edukacija

Vlastita sredstva

7. ožujka

Zagreb

TPT Edukacije

edukacija javna nabava

Vlastita sredstva

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

30. studenoga

Zageb

Temporis

edukacija javna nabava

Vlastita sredstva

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

19.-23. rujna

24.-26. listopada

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode

18.-20. travnja

JU NP Paklenica

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode i udruga
"Hrvatski rendžer"

Jakov Podrug

seminar

Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

Vedran Bađun

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode

18.-20. travnja

JU NP Paklenica

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode i udruga
"Hrvatski rendžer"

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

Vedran Bađun

seminar

Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

Ivica Jurić-Kaćunić

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode

18.-20. travnja

JU NP Paklenica

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode i udruga
"Hrvatski rendžer"

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

seminar

Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode

JU NP Paklenica

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode i udruga
"Hrvatski rendžer"

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

Jakov Podrug

Ivica Jurić-Kaćunić

Ivica Gabelica

18.-20. travnja

Branimir Kušćević

seminar

Branimir Kušćević

seminar

Mislav Lažeta

seminar

18. Godišnji seminar čuvara
prirode
Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse
Prekršajne prijave čuvara
prirode - analiza slučajeva i
sudske
prakse

18.-20. travnja

JU NP Paklenica

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode i udruga
"Hrvatski rendžer"

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

2. listopada

Split

Academia Tempora

edukacija čuvara prirode

Vlastita sredstva

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
Tablica 4.1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
TEMA

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

1.

Inventarizacija bioraznolikosti kanjona
Cetine (ihtiofauna, herpetofauna,
ornitofauna i alga Pneophyllum
cetinaensis )

stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić SURADNICI:
Gvido Piasevoli,
Nenad Pešić, Zora
Kažimir, Jelena
Kurtović)

11.000,00kn

provodila se inventarizacija herpetofaune te je
utvrđena namjena korištenja poljoprivrednog
zemljišta iz ARKOD preglednika

2.

Izrada karti staništa (inventarizacija)
lokaliteta unutar Natura2000 područja za
Studiju sidrišta SDŽ FAZA II

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

100.000,00kn

izrađena Studija zaštite podmorja na sidrištima
ekološke mreže Natura 2000 u Splitskodalmatinskoj županiji (FAZA II); izrađene karte
staništa za 10 lokacija unutar 9 područja
ekološke mreže

2.000,00kn

ažurirana baza podataka; podaci dostavljeni
nacionalnom koordinatoru

5.000,00kn

ažurirana baza podataka; podaci dostavljeni
HAOP-u

4.000,00kn

ažurirana baza podataka

1.000,00kn

monitoring kosca-Crex crex izvršen 1./2. lipnja
te 21./22. lipnja

Prirodoslovni muzej
Split

1.500,00kn

uspostavljena baza podataka

Prirodoslovni muzej
Split

1.500,00kn

uspostavljena baza podataka

KOD

Što se željelo postići?

3.

Zimsko prebrojavanje ptica močvarica

4.

Monitoring jadranske kozonoške
(Himantoglossum adriaticum )

5.

Monitoring Eleonorinog sokola (Falco
eleonorae )

6.

Monitoring vrsta kosac-Crex crex i eja
livadarka-Circus pygargus na Srednjem
toku Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim
poljem (HR2001313)

7.

Inventarizacija flore i ornitofaune
značajnog krajobraza "Grab"

8.

Inventarizacija flore i ornitofaune
značajnog krajobraza "Ruda"

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

Big blue diving

Prirodoslovni muzej
Split

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Zora Kažimir
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

1.

9.

Monitoring smilja (Helicrysum italicum )

10.

Monitoring ornitofaune značajnog
krajobraza "Prološko blato"

11.

Monitoring vodomara (Alcedo atthis )

12.

Monitoring posidonije na lokacijama
unutar Natura2000 područja koje su pod
pritiskom sidrenja

13.

Monitoring jezerskog regoča (Lindenia
tetraphylla )

14.

Inventarizacija herpetofaune značajnog
krajobraza "Grab"

15.

Inventarizacija herpetofaune značajnog
krajobraza "Ruda"

16.

Utvrđivanje gniježđenja sredozemnog
galeba na malim otocima SDŽ

17.

Kartiranje herpetofaune značajnog
krajobraza "Prološko blato"

18.

Kartiranje herpetofaune Mosora

19.

Inventarizacija herpetofaune i
ornitofaune na području ekološke mreže
NATURA 2000 - HR2000922-Svilaja

20.

Kartiranje jelenka (Lucanus cervus )

21.

Monitoring lastavica i piljaka

Inventarizacija i monitoring ciljanih vrsta i
staništa

stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

dr.sc. Ante Žuljević

1.000,00kn

projekt nije realiziran zbog zauzetosti izvođača

1.500,00kn

ažurirana baza podataka

5.000,00kn

projekt nije realiziran zbog zauzetosti izvođača

15.000,00kn

izrađen protokol za monitoring posidonije u
Natura2000 području Pakleni otoci u okviru
projekta IMPRECO

2.000,00kn

ažurirana baza podataka; podaci dostavljeni
HAOP-u

500,00kn

uspostavljena baza podataka

500,00kn

uspostavljena baza podataka

5.000,00kn

ažurirana baza podataka

1.500,00kn

ažurirana baza podataka

1.000,00kn

ažurirana baza podataka

1.000,00kn

projekt nije realiziran zbog zauzetosti izvođača

1.000,00kn

podaci prikupljani u sklopu redovitih terena
ostalih projekata te dostavljeni HAOP-a

1.000,00kn

projekt nije realiziran zbog zauzetosti izvođača

A. ZAŠTITA I
OČUVANJE
PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI

22.

ravnatelj, stručna
služba, čuvarska
Istraživanje bioraznolikosti masiva Dinare služba ODGOVORNA
(prikupljanje izmeta vuka-Canis lupus )
OSOBA: Gvido
Piasevoli i Stjepan
Mekinić

23.

Redovito bilježenje i prijavljivanje
pronalazaka mrtvih, ozlijeđenih ili
bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOPu putem Obrasca za dojavu

24.

Suradnja djelatnika Ustanove s HAOP-om
u provedbi nacionalnog Protokola za
dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska
uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo
zaštićenih morskih životinja (morski
sisavci, morska kornjače i hrskavične ribe)

7.000,00kn

uzorci dostavljeni nacionalnom kordinatoru

stručna služba,
čuvarska služba

0,00kn

nije bilo potrebe

stručna služba,
čuvarska služba

0,00kn

nije bilo potrebe

105.383,99kn

izrađen nacrt Studije pregleda stanja i
valorizacije mekousne pastrve u regiji (Hrvatska,
BiH i Crna Gora) kroz projekt RiTour

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže,
Institut Plavi svijet

0,00kn

EU projekt Posjetiteljski centar Modra špilja Biševo kasni s provedbom; natječaj za vanjske
suradnike u pripremi

Hrvatsko ihtiološko
društvo

20.000,00kn

mriješćenje izvršeno u veljači a ispuštanje u
srpnju

4.000,00kn

23 kućice u značajnom krajobrazu "Sutina", 10
kućica u značajnom krajobrazu "Prološko blato" i
5 kućica u Sinjskom polju obilažene su u lipnju i
srpnju te očišćene u listopadu

0,00kn

rezidba masline izvršena je 24. ožujka, a berba
19. listopada

0,00kn

po nalogu inspekcije zaštite prirode Hrvatske
vode izvršile uklanjanje vegetacije

0,00kn

ažurirana baza podataka

stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
ravnatelj, stručna
služba, čuvarska
služba, vanjski
suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

25.

Pregled stanja mekousne pastrve i njena
valorizacija za rijeke Jadro i Vrljiku

26.

Inventarizacija spomenika prirode Modre
i Medvidine špilje

1.

Umjetno razmnožavanje mekousne
pastrve (Salmothymus obtusirostris ) u
posebnom rezervatu "Vrljika"

2.

Praćenje stanja u postavljenim kućicama
za ptice u zaštićenim područjima

3.

stručna služba,
čuvarska služba,
Društvo za očuvanje
Održavanje spomenika prirode "Maslina
vanjski suradnici
kulturne baštine
(Olea europaea )"
ODGOVORNA
"Bijaći"
OSOBA: Zora Kažimir

4.

Uklanjanje vodene vegetacije u
posebnom rezervaru "Vrljika"

5.

Prikupljanje podataka o protoku,
vodostaju i temperaturi vode rijeke
Cetine

ravnatelj, stručna
služba, čuvarska
služba, Hrvatske
vode ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić

Hrvatsko ihtiološko
društvo

2.

stručna služba,
pravna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

6.

Obnova spomenika parkovne arhitekture
"Garagnin-Fanfogna"

7.

Praćenje stanja vegetacijskog pokrova i
načina korištenja zemljišta u značajnom
krajobrazu "Zlatni rat"

8.

Postavljanje kamere iznad Zelene špilje i
Medvidine špilje u svrhu brojenja
ilegalnih posjeta

9.

ravnatelj, stručna
Zamjena topola sa poljskim jasenom na
služba ODGOVORNA
lokalitetu Zelena katedrala u posebnom
OSOBA: Gvido
rezervaru "Vrljika"
Piasevoli

10.

Praćenje stanja vegetacijskog pokrova i
načina korištenja zemljišta u značajnom
krajobrazu "Plaže i park-šuma u Brelima"

11.

Uklanjanje alohtonih vrsta riba u
značajnom krajobrazu "Prološko blato" i
posebnom rezervatu "Vrljika"

12.

Očuvanje posebnog rezervata "Pantan"

13.

Revitalizacija Doline Blaca što obuhvaća
obnovu muzejskih zgrada, adaptaciju
gospodarskih objekata i obnovu
zapuštenih poljoprivrednih površina do
uspostave novih muzeoloških i turističkih
programa i aktivnog uključivanja lokalne
zajednice

14.

Utvrđivanje rezidua pesticida u vodi i tlu
u posebnom rezervatu "Pantan" (prijava
projekta na natječaje iz EU i nacionalnih
stručna služba
izvora financiranja, uzorkovanje tla na
ODGOVORNA
pesticide i uzorkovanje vode na pesticide
OSOBA: Zora Kažimir
zbog utvrđivanja postojanja opasnosti po
biljni iživotinjski svijet uz dosadašnji način
obrade poljoprivrednih površinba)

Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
Splitsko-dalmatinske županije

stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
čuvarska služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
stručna služba,
pravna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

Grad Trogir,
Fakultet
građevinarstva
arhitekture i
geodezije Split,
E.C.H.R.,
ROSS MEDIA

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže,
Institut Plavi svijet

Hrvatsko ihtiološko
društvo

1.592.075,00kn

izrađena kompletna projektno-tehnička i
studijska dokumentacija parka te predana Gradu
Trogiru na ishodovanje građevinske dozvole

500,00kn

ažurirana baza podataka

0,00kn

EU projekt Posjetiteljski centar Modra špilja Biševo kasni s provedbom; natječaj za uređenje
posjetiteljske infrastrukture u pripremi

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu
te će se realizirati u suradnji sa Općinom
Proložac

500,00kn

ažurirana baza podataka

0,00kn

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

nije bilo adekvatnih natječaja za prijavu projekta

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

nije bilo adekvatnih natječaja za prijavu projekta

15.

1.

3.

Zaštita novih područja

2.

Potpora neposrednim ulaganjima
vezanim uz poticanje agro-okolišnih
stručna služba
mjera (prijava projekta na natječaje iz EU
ODGOVORNA
i nacionalnih izvora financiranja, obnova OSOBA: Zora Kažimir
zapuštenih lokvi za napajanje stoke)
ravnatelj, pravna
služba, stručna
služba, vanjski
Pokrenuti postupak zaštite masiva Dinare
suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
ravnatelj, pravna
služba, stručna
služba, vanjski
Pokrenuti postupak zaštite podmorja
suradnici
Paklenih otoka
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

Grad Hvar

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

nije bilo adekvatnih natječaja za prijavu projekta

0,00kn

predmet je na postupanju u Ministarstvu

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

na radionici održanoj 19.11.2017. Grad Hvar i
ostali dionici su suglasni za pokretanje postupka
zaštite podmorja Paklenih otoka; nije bilo
adekvatnih natječaja za prijavu projekta.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 1.891.458,99 kn

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
KOD

TIP
ISTRAŽIVANJA

šifra
aktivnosti iz
GP

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

NAZIV
PROJEKTA/UGOVORA

VRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE
ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA
STANJA

IZVOĐAČ

Na kojem području se vrši
Tko je proveo istraživanje/praćenje
istraživanje/praćenje stanja (npr.
stanja? Za djelatnike javne
područje cijelog ZP, cijelo područje
ustanove, navesti službu; za
EM, pojedini lokaliteti i sl.)?
vanjske suradnike, navesti koji su.

METODOLOGIJA

NAPOMENA

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

referenca/kratak opis metodologije

Je li izvješće već zaprimljeno?
Ukoliko nije, upisati kada se
očekuje.

stručna služba

Prvan M, Jakl Z, Guala I
(2014):Terenski vodič za praćenje
stanja livada morske cvjetnice
Posidonia oceanica (livade
posidonije), Projekt MedMPAnet

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

stručna služba

Garrabou J, Kipson S, Kaleb S,
Kruzic P, Jaklin A, Zuljevic A,
Rajkovic Z, Rodic P, Jelic K, Zupan
D (2014): Monitoring Programme
for Reefs - Coralligenous
Community, MedMPAnet Project

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

monitoring

Izrada karti staništa
(inventarizacija) lokaliteta
unutar Natura2000 područja za
Studiju sidrišta SDŽ FAZA II

monitoring

Izrada karti staništa
(inventarizacija) lokaliteta
unutar Natura2000 područja za
Studiju sidrišta SDŽ FAZA II

A.1.4.

monitoring

Monitoring jadranske
kozonoške (Himantoglossum
adriaticum )

Jadranska kozonoška
(Himantoglossum adriaticum )

HR2001489 - Brač-Stup

stručna služba/Prirodoslovni
muzej Split

Roko Čičmir, Ljiljana BorovečkiVoska, Dubravko Šincek Jadranska
kozonoška HIMANTOGLOSSUM
ADRIATICUM Baumann ( Orchidaceae- )

A.1.5.

monitoring

Monitoring Eleonorinog sokola
(Falco eleonorae )

Eleonorin sokol (Falco
eleonorae )

Spomenik prirode "Brusnik" i
NATURA 2000 - HR1000039
Pučinski otoci

stručna služba

prebrojavanje

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

Jezerski regoč (Lindenia
tetraphylla )

Značajni krajobraz "Kanjon
Cetine", Značajni krajobraz
"Prološko blato"

stručna služba

Program za praćenje stanja
jezerskog regoča (Lindenia
tetraphylla ) u Hrvatskoj (Španić;
Vilenica & Šegota 2013)

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

stručna služba

Program monitoringa za običnog
jelenka (Lucanus cervus ) - Lucija
Šerić Jelaska

ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

A.1.2.

A.1.2.

A.1.13.

A.1.20.

monitoring

Monitoring jezerskog regoča
(Lindenia tetraphylla )

monitoring

Kartiranje jelenka (Lucanus
cervus )

Biocenoza vrste Posidonia
oceanica (NKS G.3.5.1)

Koraligenska biocenoza (NKS
G.4.3.1)

Jelenak (Lucanus cervus )

Natura2000 mreža, prioritet
Pakleni otoci

Natura2000 mreža, prioritet
Pakleni otoci

sva ZP i cijela NATURA 2000

5. Suradnja s lokalnom zajednicom
Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
TEMA

RB

1.

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

Suradnja s turističkim zajednicama i
agencijama

Komunikacija sa lokalnim turističkim
zajednicama

promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković

0,00kn

aktivnost nije provedena

1.000,00kn

izrađen anketni upitnik; obavljeno 9 terenskih
obilazaka i provedeno 40 anketa
poljoprivrednika; evidentirana i dopunjena baza
poljoprivrednika sa ukupno pregledanih 985
OPG; prikupljeni su podatci o korištenju
poljoprivrednog zemljišta; inventarizacija i popis
obavljen je na ukupnoj površini od 4902,21 ha;
upisano je ukupno 3080 ID parcela; provedene
su 2 edukacije poljoprivrednika o projektu i
njegovim ciljevima te poticajima koje mogu
ostvariti na NATURA 2000 područjima (14.12.
Trilj i 19.12. Sinj)

1.000,00kn

izrađen anketni upitnik; obavljeno 9 terenskih
obilazaka i provedeno 26 anketa
poljoprivrednika; evidentirana i dopunjena baza
poljoprivrednika sa ukupno pregledanih 55 OPG;
prikupljeni su podatci o korištenju
poljoprivrednog zemljišta; inventarizacija i popis
obavljen je na ukupnoj površini od 156,13 ha;
upisano je ukupno 292 ID parcele; provedeno je
1 edukativno predavanje poljoprivrednika o
projektu i njegovim ciljevima te poticajima koje
mogu ostvariti na NATURA 2000 područjima
(06.12. Vrlika)

1.000,00kn

izrađen anketni upitni;, obavljeno 6 terenskih
obilazaka; evidentirana i dopunjena baza
poljoprivrednika sa ukupno pregledanih 34 OPG;
prikupljeni su podatci o korištenju
poljoprivrednog zemljišta; inventarizacija i popis
obavljen je na ukupnoj površini od 7,31 ha;
upisano je ukupno 68 ID parcela

SPECIFIČNI
CILJEVI

KOD

1.

1.

2.

Izrada anketnog upitnika, terenski
obilasci, provođenje ankete
poljoprivrednika, evidentiranje baze
poljoprivrednika, edukacija
poljoprivrednika o poticajima i zaštiti
prirode, prikupljanje podataka o
korištenju poljoprivrednog zemljišta u
Paškom i Vrličkom polju (HR2001314)

3.

Izrada anketnog upitnika,terenski
obilasci, provođenje ankete
poljoprivrednika, evidentiranje baze
poljoprivrednika, edukacija
poljoprivrednika o poticajima i zaštiti
prirode, prikupljanje podataka o
korištenju poljoprivrednog zemljišta u
kanjonskom dijelu rijeke Cetine
(HR2000929)

B. SURADNJA S
LOKALNOM
ZAJEDNICOM
2.

Izrada anketnog upitnika,terenski
obilasci, provođenje ankete
poljoprivrednika, evidentiranje baze
poljoprivrednika, edukacija
poljoprivrednika o poticajima i zaštiti
prirode, prikupljanje podataka o
korištenju poljoprivrednog zemljišta u
Srednjem toku Cetine s Hrvatačkim i
Sinjskim poljem (HR2001313)

Suradnja s lokalnim dionicima

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Zora Kažimir

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Zora Kažimir

stručna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Zora Kažimir

4.

Suradnja sa korisnicima prirodnih dobara ravnatelj, stručna
na zaštićenim područjima i područjima
služba, čuvarska
Ekološke mreže (Hrvatske vode, Hrvatske služba ODGOVORNA
šume, i dr.)
OSOBA: svi djelatnici

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

0,00kn

3.000,00 kn

održani sastanci i obilasci terena sa Hrvatskim
vodama u Vrgorcu 29.8., Sinju 4.10. te u Splitu 9.
11.

6a. Edukacija i interpretacija
Tablica 6.1. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA
TEMA

SPECIFIČNI
CILJEVI

RB

KOD

Što se željelo postići?

C. EDUKACIJA I
INTERPRETACIJA

1.

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

2.000,00kn

sudjelovalo 6 škola SDŽ (OŠ "Filip Lukas", Kaštel
Stari; OŠ "Ostrog", Kaštel Lukšić; SŠ "Braća
Radić", Kaštel Štafilić; OŠ "Petar Berislavić",
Trogir; OŠ "Majstor Radovan", Trogir; OŠ "Trilj",
Trilj); provedeno 8 predavanja na terenu;
sudjelovalo 279 učenika

2.000,00kn

sudjelovalo 6 škola SDŽ (OŠ "Filip Lukas", Kaštel
Stari; OŠ "Ostrog", Kaštel Lukšić; SŠ "Braća
Radić", Kaštel Štafilić; OŠ "Petar Berislavić",
Trogir; OŠ "Majstor Radovan", Trogir; OŠ "Trilj",
Trilj); provedeno 8 predavanja na terenu;
sudjelovalo 380 učenika

Grad Solin, TZ Grada
Solina

0,00kn

EU projekt Jadro - izvor života kasni s
provedbom

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže,
Institut Plavi svijet

0,00kn

EU projekt Posjetiteljski centar Modra špilja Biševo kasni s provedbom

1.

Edukacije učenika osnovnih i srednjih
stručna služba
škola o zaštićenim prirodnim
ODGOVORNA
vrijednostima i NATURA 2000 područjima
OSOBA: Zora Kažimir
Splitsko-dalmatinske županije“

2.

stručna služba,
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Zora Kažimir
i Ana Perković

Edukacija o prirodnim vrijednostima
Splitsko-dalmatinske županije

Obilježavanje datuma važnih za zaštitu
prirode

3.

Edukacija i interpretacija posebnog
ihtiološkog rezervata Jadro

4.

Edukacija i interpretacija područja
ekološke mreže Biševo uključujući
spomenike prirode Modru i Medvidinu
špilju

stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

4.000,00kn

6b. Posjećivanje i promocija
Tablica 6.2. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA
TEMA

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

KOD

Što se željelo postići?

1.

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

Izrada nacrta akcijskog plana upravljanja
posjetiteljima u obuhvatu posebnog
ihtiološkog rezervata "Jadro"

stručna služba,
vanjski suradnici
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović

Grad Solin, TZ Grada
Solina

0,00kn

EU projekt Jadro - izvor života kasni s
provedbom

2.

3.

Promocija posebnog ihtiološkog
rezervata "Jadro"

4.

Uređenje poučne staze na Dinari

EU projekt Jadro - izvor života kasni s
provedbom

promocija rezervata u okviru EU projekata Jadro izvor života i RiTour nekoliko puta u Slobodnoj
Dalmaciji, putem društvenih mreža i na javnim
događanjima (Kongres povijesnih gradova, Kup u
mušičarenju na Buni)

projekt privaljen na natječaj

5.

0,00kn

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

6.

ravnatelj, pravna
Izrada projektne dokumentacije i
služba, stručna
uređenje pristupnog puta i parkirališta na služba ODGOVORNA
poučnoj stazi Imotska jezera – Gaj
OSOBA: Domagoj
Lažeta

645.734,00kn

izrađena projektna dokumentacija, uređen
pristupni put i parkiralište

7.

ravnatelj, pravna
Izrada projektne dokumentacije za
služba, stručna
obnovu kamenih kućica kao Info centra u služba ODGOVORNA
posebnom rezervatu "Pantan"
OSOBA: Gvido
Piasevoli

86.452,50 kn

izrađena projektna dokumentacija

0,00kn

Ustanovi je odobreno 7 EU projekata ukupne
vrijednosti od 99 milijuna kuna od kojih tri
provodi kao nositelj te je stoga zbog manjka
kapaciteta priprema novih projekata odgođena
do daljnjega

0,00kn

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže,
Institut Plavi svije,t
Institut za turizam

39.500,00kn

potpisan ugovor s Institutom za turizam za
potrebe izrade APUP-a u okviru projekta Centar
za posjetitelje Modra špilja - Biševo

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže,
Institut Plavi svijet

0,00kn

EU projekt Posjetiteljski centar Modra špilja Biševo kasni s provedbom

Unaprijeđenje posjetiteljske
infrastrukture
9.

10.

11.

D.
POSJEĆIVANJE I

stručna služba,
vanjski suradnici
Grad Solin, TZ Grada
0,00kn
ODGOVORNA
Solina
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
promidžba, vanjski
Grad Solin, TZ Grada
suradnici
0,00kn
Solina
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
pravna služba,
225.340,00kn će
vanjski suradnici
se osigurati iz
ODGOVORNA
natječaja
OSOBA: Stjepan
Mekinić

ravnatelj, pravna
Izrada projektne dokumentacije za
služba, stručna
uspostavu posjetiteljske infrastrukture u
služba ODGOVORNA
značajnom krajobrazu "Kanjon rijeke
OSOBA: Stjepan
Cetine"
Mekinić

8.

1.

Uspostava posjetiteljske infrastrukture i
sadržaja u obuhvatu posebnog
ihtiološkog rezervata "Jadro"

stručna služba,
pravna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Jelena
Kurtović
ravnatelj, stručna
služba, čuvarska
Rekonstrukcija i sanacija suhozida u
služba, Hrvatske
posebnom rezervatu „Vrljika“
vode ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli
Izrada nacrta akcijskog plana upravljanja
stručna služba,
posjetiteljima u obuhvatu područja
vanjski suradnici
ekološke mreže Biševo uključujući
ODGOVORNA
spomenike prirode Modru i Medvidinu
OSOBA: Jelena
špilju
Kurtović
stručna služba,
Uspostava posjetiteljske infrastrukture i
vanjski suradnici
sadržaja u obuhvatu područja ekološke
ODGOVORNA
mreže Biševo uključujući spomenike
OSOBA: Jelena
prirode Modru i Medvidinu špilju
Kurtović
Priprema projekata na natječaje iz EU i
nacionalnih izvora financiranja (EFRR,
EPFRR, INTERREG, FZOEU itd.)

12.

D.
POSJEĆIVANJE I
PROMOCIJA

13.

14.

15.

16.

1.

2.

2.

Javnost i vidljivost Ustanove i njenog rada

3.

4.

1.

stručna služba,
promidžba, vanjski
Promocija područja ekološke mreže
suradnici
Biševo uključujući spomenike prirode
ODGOVORNA
Modru i Medvidinu špilju
OSOBA: Jelena
Kurtović
stručna služba,
pravna služba,
Izrada plana upravljanja posjetiteljima na vanjski suradnici
Mosoru
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
pravna služba,
Uspostava posjetiteljske infrastrukture na vanjski suradnici
Mosoru
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
pravna služba,
Uspostava upravljanja posjetiteljima na
vanjski suradnici
Prološkom blatu
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
pravna služba,
Izrada male infrastrukture unutar općine
vanjski suradnici
Lokvičići
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
Redovito održavanje web stranice
promidžba
Ustanove
ODGOVORNA
promidžba
ODGOVORNA
Suradnja sa medijima
OSOBA: Ana
Perković

0,00kn

14. svibnja u Komiži održano javno
predstavljanje EU projekta Posjetiteljski centar
Modra špilja - Biševo; 10. veljače članak o
projektu u Slobodnoj Dalmaciji; 26. kolovoza
projekt promoviran na HRT emisiji MORE, 23.
rujna na RTL danas, itd.

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

aktivnost će se realizirati u sklopu projekta
Skriveni habitati

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

aktivnost će se realizirati u sklopu projekta
Skriveni habitati

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

projekt će realizirati lokalna zajednica

sredstva će se
osigurati iz
natječaja

projekt će realizirati lokalna zajednica

0,00kn

ažurirana web stranica

0,00kn

članci u Slobodnoj Dalmaciji, na Dalmacija
danas, u Županijskoj kronici te Radio Imotskom i
HRT-u

50.511,00kn

6. listopada uoči 50. obljetnice proglašenja
održana Plava čistka Paklenih otoka

Izložba fotografija "Ptice Splitskodalmatinske županije"

promidžba, stručna
služba ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković i Zora
Kažimir

0,00kn

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

Tiskanje brošure o zaštićenim dijelovima
prirode Splitsko-dalmatinske županije

stručna služba,
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković

13.443,05kn

tiskano 400 komada brošure na engleskom
jeziku

Grad Komiža,
TZ Grada Komiže
Institut Plavi svijet

TZ Grada Hvara, RC
Viking, IOR, Crveni
križ, NC Hvar,
promidžba, stručna
Obilježavanje obljetnica proglašenja
Komunalno Hvar,
služba ODGOVORNA
zaštićenih područja (70 godina - Čempres
DVD Kaštel Gomilica
OSOBA: Ana
u Hvaru 60 godina - Jabuka 55 godina d.o.o., PIK
Perković, Jelena
Vranjača, Cetina 50 godina - Pakleni
Sveučilišta u Splitu,
Kurtović, Stjepan
otoci, Šćedro, Zečevo, Vitturi)
RK Calypso, ERK
Mekinić
„LEUT“ Blace, Grad
Hvar, TZ SDŽ, Mares
d.o.o. i ACI d.o.o.

3.

Promidžbeni materijal

2.

Tiskanje publikacije "Flora značajnog
krajobraza Sutina"

3.

Postavljanje obavijesnih tabli

4.

Tiskanje informativno-edukativnih letaka

5.

Izrada suvenira

stručna služba,
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković
stručna služba,
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Stjepan
Mekinić
stručna služba,
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković
promidžba
ODGOVORNA
OSOBA: Ana
Perković

0,00kn

realizacija projekta prebačena za 2019. godinu

69.479,73kn

izvršena zamjena oštećenih tabli na poučnim
stazama "Sv. Leopold Mandić" i "Vidova gora"

0,00kn

aktivnost nije realizirana

0,00kn

aktivnost nije realizirana

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 905.120,28kn

6a. Edukacija i interpretacija 6b. Posjećivanje i promocija
Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA
POSJETITELJI

BROJ

TOČAN
BROJ/PROCJENA

NAPOMENA

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

Temeljem čega je napravljena procjena?

Posjetitelji u ZP - ukupno
PREMA PROGRAMIMA
Spomenik prirode "Modra špilja"
Spomenik prirode "Vranjača"
Spomenik prirode "Modro jezero"
Spomenik prirode "Špilja na otoku
Ravniku"
Grapčeva špilja

166301
8270
19852

točan broj
točan broj
točan broj

evidencija koncesionara
evidencija koncesionara
evidencija koncesionara

22398

točan broj

evidencija koncesionara

1188

točan broj

evidencija koncesionara

Tablica 6.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA
LOKALITET/OBJEKT/
TOČAN
BROJ
POUČNA STAZA
BROJ/PROCJENA
upišite naziv

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA
BROJ ISPITANIKA
upišite naziv

odabrati jednu od
ponuđenih tvrdnji

SVRHA
U koju se svrhu provodilo
istraživanje posjetitelja?

JEDINICA

NAPOMENA

ukoliko tako pratite broj
posjetitelja

NAPOMENA

7. Preventivne mjere zaštite od požara
Tablica 7.1. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
TEMA

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

KOD

Što se željelo postići?

7.1.
PREVENTIVNE
MJERE ZAŠTITE
OD POŽARA

1.

Protupožarna zaštita na području
Kanjona Cetine, Vidove gore, Plaže i parkšume u Brelima, Zlatnog rata, Imotskih
jezera-Gaj, Paklenih otoka, Šćedra i
Doline Blaca

AKTIVNOST

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA

SURADNICI

TROŠAK
PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Kako su postignuti specifični ciljevi?
Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU
provodio aktivnosti i
zadatake?

Ukoliko ste s nekim
surađivali, tko je to
bio?

Navesti iznos

Koji su indikatori postignuti?
Zbog čega aktivnost nije provedena?

Hrvatske šume

117.256,90kn

sklopljeno 8 ugovora o provođenju
protupožarnog nadzora

0,00kn

izvršeno 68 protupožarnih nadzora

1.

Sklapanje ugovora

2.

Provođenje protupožarnog nadzora

pravna služba
ODGOVORNA
OSOBA: Domagoj
Lažeta
stručna služba,
čuvarska služba
ODGOVORNA
OSOBA: Gvido
Piasevoli

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 117.256,90 kn

8. Evidencija nadzora

Podatke prikupio/la:

Jakov Podrug

Tablica 8.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA
BROJ TDI PO
BROJ
NAZIV ZONE/PODRUČJA
ZONI/PODRUČJU PREKRŠAJA/ZABR
NADZORA
NADZORA
ANJENIH RADNJI
CETINA
MAKARSKO PRIMORJE
SOLIN, KAŠTELA, TROGIR,
DUGOPOLJE
SINJSKO PODRUČJE
IMOTSKI
OTOCI

UKUPAN BROJ

43
3

24
2

5

2

3
14
37

1
9
31

105

69

NAPOMENA

Tablica 8.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI
ZAPISNIK O
NOVČANA KAZNA
SLUŽBENA
NADZIRANOM
NA MJESTU
RJEŠENJE
BILJEŠKA
TIP
DOGAĐAJU
POČINJENJA
PREKRŠAJA/ZABRANJEN
ukupan broj napisanih
ukupan broj
E RADNJE
ukupan broj napisanih
ukupan broj izdanih

OPTUŽNI
PRIJEDLOG

KAZNENA
PRIJAVA

ukupan broj
podnesenih optužnih
prijedloga

ukupan broj
podnesenih kaznenih
prijava

PROSLIJEĐENO
NADLEŽNOJ
SLUŽBI NA

NAPOMENA

ukupan broj predmeta
O kojem se prekršaju/zabranjenoj radnji radi?
proslijeđenih
(ako ste u prvom stupcu označili redak
nadležnim službama
"ostalo")
na postupanja

UKUPAN BROJ
TOG TIPA
PREKRŠAJA
broj se generira
samostalno; nije
potrebno upisivati

službenih bilješki

zapisnika o
nadziranom događaju

naplaćenih kazni na
mjestu počinjenja

rješenja

Bespravna gradnja

0

11

0

0

0

1

11

11

Ilegalni ribolov

0

6

0

0

0

0

6

6

Krivolov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

9

9

Bacanje otpadaka izvan
predviđenog prostora

0

0

0

0

0

0

0

0

Izazivanje požara

0

0

0

0

0

0

0

0

Hvatanje strogo
zaštićenih životinja
Branje strogo zaštićenih
biljaka
Sječa šume
Ilegalna eksploatacija
mineralnih sirovina
Odlaganje veće količine
otpada izvan označenih
odlagališta

Loženje vatre izvan
naselja i označenih
mjesta
Vožnja/parkiranje izvan
za to namjenjenih
površina

0

13

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sidrenje/privez plovila
(u unutarnjim vodama)

0

5

0

0

0

0

0

5

Privez plovila (na
pomorskom dobru)

0

0

0

0

0

0

0

0

Kampiranje/logorovanje
izvan označenih mjesta

0

18

0

0

0

0

0

18

Kupanje na mjestima
gdje je ono zabranjeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

7

Postavljanje ploče,
reklamnog i/ili drugog
panoa bez dopuštenja

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostalo

0

17

0

0

0

0

0

UKUPAN BROJ

0

105

0

0

0

1

45

Ulaz bez
ulaznice/vinjete
Oštećivanje i/ili
uništavanje znaka i/ili
informativne ploče

Tablica 8.3. BROJ POSTUPANJA U EKOLOŠKOJ MREŽI
Broj postupanja u
ekološkoj mreži:

nepoštivanje ugovora o koncesijskom
odobrenju

17
105

0

Tablica 8.4. OPISNI DIO
Čuvarsku službu u Ustanovi čini 1 čuvar prirode-voditelj ophodnji i 5 čuvara prirode koji obavljaju nadzor nad 40 zaštićenih područja i područjem Ekološke mreže NATURA 2000 koja u SDŽ iznosi 280.164,37 ha. Od toga
180.882,53 ha pripada kopnenom dijelu, a 99.281,840 ha pripada morskom dijelu. Čuvarska služba se intenzivno obavlja od 1.5. do 15.10. kada se vrši svakodnevni nadzor na terenu. U drugom dijelu godine čuvarska služba
koristi godišnji odmor i slobodne dane te na teren izlazi po potrebi ili po pozivu. Čuvarska služba raspolaže sa jedrilicom, tri motorna vozila, dvije brodice sa pentama, tri laptopa, tabletom, 6 digitalnih fotoaparata, GPS
uređajima na GSM uređajima, dvogledima, šatorom, vrećama za spavanje, ruksacima, odorama (zimska i ljetna),... Šest djelatnika u čuvarskoj službi na 40 zaštićenih lokaliteta i područjem Ekološke mreže NATURA 2000 od
280.164,37 ha je nedostatan broj ljudi za kvalitetno obavljanje posla na navedenom području koje je povjereno Ustanovi na upravljanje. Potreban je stoga veći broj djelatnika i to posebno na otocima Hvaru i Visu.

9. Ostvarena koncesijska odobrenja
Tablica 9.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
DJELATNOST

TRAJANJE UGOVORA

OSTVARENI PRIHOD

DATUM SKLAPANJA
UGOVORA

OVLAŠTENIK
upisati ime i prezime/naziv osobe/poduzeća s
kojima je sklopljen ugovor

657.750,00

Ostale djelatnosti

neodređeno

76.000,00

27. svibnja 2004.

Ostale djelatnosti

2 godine

20.000,00

1. siječnja

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. /
Organizirano vođenje posjetitelja slobodno penjanje / Organizirano
vođenje posjetitelja - kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. /
Organizirano vođenje posjetitelja kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. /
Organizirano vođenje posjetitelja kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. / Prijevoz
posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.

godina dana

8.800,00

25. srpnja

Lukša Novak "ZRAČNA LUKA SPLIT"
Dragan Bilać "HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O."
Milan Banović "BAN"

godina dana

12.600,00

9. srpnja

Štefan Barbarić "PINTA"

godina dana

4.800,00

2. srpnja

Jure Bauk "PLAMEN BAUK"

godina dana

7.400,00

25. srpnja

Ivica Beović "ROCK CLIMBING"

godina dana

5.400,00

godina dana

11.300,00

14. kolovoza

Josip Čizmić "RAJSKE DVERI"

godina dana

9.800,00

23. srpnja

Ivan Eremut "GO ADVENTURE"

godina dana

17.400,00

4. srpnja

Matka Ivezić "LESTRIGON"

godina dana

23.700,00

4. srpnja

Lino Jakšić "CRO-ACTIVE"

Miodrag Bogojević "MAGICUM TRAVEL"

Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Prijevoz posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Prijevoz posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. / Prijevoz
posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.

godina dana

21.600,00

4. srpnja

Bruno Janeček "DALMATIAN ADVENTURES"

godina dana

7.200,00

3. rujna

Mate Jerčić "VIR"

godina dana

3.000,00

28. lipnja

Branimir Jurko "JURKO COMPANY"

godina dana

13.800,00

2. srpnja

Ljubica Juričić "ADRIATURIST"

godina dana

12.600,00

16. kolovoza

Tade Juričić "KONING"

godina dana

18.000,00

19. lipnja

Nedjeljko Jurjević "PIRATE"

godina dana

13.600,00

9. srpnja

Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

godina dana

5.000,00

godina dana

6.300,00

27. srpnja

Mate Kesić "KENTONA"

godina dana

3.600,00

19. srpnja

Šime Klarić "ČAPORICE"

godina dana

13.200,00

14. kolovoza

Luka Kovačić "PRICES SISSY"

godina dana

2.400,00

19. srpnja

Ante Krišto "SPLIT RAFTING"

godina dana

4.500,00

28. lipnja

Jordan Mimica "NOA"

godina dana

4.200,00

2. srpnja

Josip Novaković "MIRABELLA TOURS"

godina dana

10.200,00

4. srpnja

Ivanka Pejković "BUK"

godina dana

24.900,00

19. lipnja

Kristijan Pejković "PEKI"

godina dana

42.900,00

19. lipnja

Dejana Pejković "LADY D"

godina dana

3.300,00

4. srpnja

Milenko Perišić "ZLATNA RIJEKA"

godina dana

4.800,00

16. kolovoza

Petar Pocrnja "ZAMOSORJE"

godina dana

7.200,00

28. lipnja

Toni Poljak "DALMATIAN RAFTING"

Vladimir Kekez "DAL MARE"

Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion,
apartman, kamp i ostali smještajni
kapaciteti
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl. /
Organizirano vođenje posjetitelja kanjoning
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Prijevoz posjetitelja - brod/brodica /
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Prijevoz posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.

godina dana

2.100,00

19. srpnja

Ante Popović "M.I.K.A."

godina dana

5.000,00

4. srpnja

Iris Prebeg "OUTDOOR EXPERTS"

godina dana

13.200,00

23. srpnja

Mladen Pupačić "VIR RAFTING"

godina dana

2.400,00

2. srpnja

Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"

godina dana

15.830,00

2. srpnja

Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"

godina dana

4.200,00

27. srpnja

Iva Rogošić "DAVID"

godina dana

17.000,00

4. srpnja

Karlo Ružić "ADVENTURE DALMATIA"

godina dana

1.800,00

7. kolovoza

Ante Smoljanović "AS"

godina dana

4.800,00

6. lipnja

Željko Stanić "RAPID ADVENTURES"

godina dana

14.400,00

4. srpnja

Lulija Stella "STELLA LUCIUS"

godina dana

15.600,00

28. lipnja

Pero Škarica "SLAP"

godina dana

12.600,00

4. srpnja

Srećko Škarica "CETINA RAFT"

godina dana

1.500,00

20. lipnja

Goran Škarić "APEX"

godina dana

15.000,00

23. srpnja

Željko Tadić "KANJON"

godina dana

15.200,00

24. srpnja

Ivanči Tafra "MAESTRAL"

godina dana

9.600,00

23. srpnja

Matko Tafra "CETINA"

godina dana

2.400,00

4. srpnja

Andrijana Troskot "IV&AN-SPORT"

Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Prijevoz posjetitelja - brod/brodica
Organizirano vođenje posjetitelja splavaranje, kajak, kanu i sl.
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp
i ostali smještajni kapaciteti
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion,
apartman, kamp i ostali smještajni
kapaciteti
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion,
apartman, kamp i ostali smještajni
kapaciteti
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića
Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje
hrane i pića / Ugostiteljstvo - hotel do 3
zvjezdice
Parkiralište - koncesijsko odobrenje
Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp
i ostali smještajni kapaciteti
Parkiralište - koncesijsko odobrenje

godina dana

4.800,00

4. srpnja

Ivan Troskot "IV&AN-RAFTING"

godina dana

9.600,00

12. rujna

Ivica Vlahović "VLAHO"

godina dana

12.600,00

28. lipnja

Marko Vukasović "VUKASOVIĆ"

godina dana

1.500,00

godina dana

5.000,00

18. rujna

Goran Ćorluka "MJESTO ZABAVE"

godina dana

3.000,00

7. kolovoza

Ante Dujmović "ANTONIO"

godina dana

2.000,00

7. kolovoza

Ivo Dujmović "TARTAJA"

godina dana

2.000,00

21. kolovoza

Mate Jeličić "MAČAK"

godina dana

3.710,00

godina dana

2.110,00

25. srpnja

Ivan Novak "LAGANINI"

godina dana

875,00

12. studenoga

Marija Subašić "KLEMENT"

godina dana

875,00

25. srpnja

Pjerino Šimunović "DIONIS"

godina dana

4.500,00

31. kolovoza

Iva Tomlinović "ZORI"

godina dana

750,00

25. srpnja

Ratomir Radonić "LOVIŠĆE"

godina dana

21.800,00

12. rujna

Tonči Boras "HOTELI BRELA"

godina dana

4.000,00

23. srpnja

Petar Pervan "GREBEN BRELA"

godina dana

1.500,00

4. srpnja

Marijo Eterović "MARIJO"

godina dana

2.000,00

4. srpnja

Dragan Slišković "KAMP ANTE-MATE"

Fabijan Brkušić "TRI GREDE"

Dagmar Meneghello "PALMIŽANA"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje

godina dana

3.000,00

27. lipnja

Ivica Šesnić "ŠESNIĆ"

10. Rezultati projekata
Tablica 10.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE
Pregledom Izvješća razvidno je da je Ustanova od 92 planirane aktivnosti odradila njih 57, tj. 62%. Ostatak nije
realiziranih iz raznih objektivnih razloga poput nedostatka ljudskih resursa u određenom trenutku, administrativnih
problema vezanih za EU-projekte, ... Važno je istaknuti da su aktivnosti u Godišnjem programu rangirani po
prioritetima (1,2,3). Aktivnosti prioriteta 1 (obavezni) odrađeni su 76% (34/45), aktivnosti prioriteta 2 (poželjni) 48%
(11/23), a aktivnosti prioriteta 3 (potencijalni) 50% (12/24).
Tijekom 2018. godine djelatnici stručne službe Ustanove što samostalno što u suradnji sa drugim stručnjacima i
ustanovama proveli su 16 projekata vezanih za inventarizaciju te monitoring vrsta i staništa (tablica 4.1. Zaštita i
očuvanje prirodnih vrijednosti).
Uvidom u tablicu 3.3. Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika vidljivo je da su djelatnici Ustanove sudjelovali na 6
edukacija, 3 radionice i 1 kongresu/simpoziju.
O svojim aktivnostima Ustanova informira javnost putem web-stranice te člancima u medijima. Posebno je važno
istači obilježavanje obljetnice 50 godina od proglašenja Paklenih otoka zaštićenim područjem (tablica 6.2. Suradnja
sa lokalnom zajednicom). U 2018. godini Ustanova je završila II: fazu projekta Studija sidrišta SDŽ – karte staništa
(inventarizacija) lokaliteta unutar Natura2000 područja (tablica 4.1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti).
U cilju što bolje zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije Ustanova redovito ažurira baze podataka o broju posjetitelja Modre špilje, špilje Vranjača, Grapčeve špilje,
koncesionarima i koncesijskim odobrenjima na rijeci Cetini, Paklenim otocima, Šćedru, Brelima i Zlatnom ratu te o
vodostaju, protoku i temperaturi rijeke Cetine (tablica 6.3. Broj posjetitelja).
Sukladno čl. 188. - 193. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima
Ustanova, registriranim pravnim osobama i obrtima, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i
energetike izdaje koncesijska odobrenja (tablica 9. Ostvarenja koncesijskih odobrenja). Najznačajnije područje
unutar modela koncesijskih odobrenja za Ustanovu je značajni krajobraz „Kanjon Cetine“ gdje je sklopljeno 49
koncesijskih odobrenja. Ostala područja na kojima su dodjeljivana koncesijska odobrenja su: značajni krajobraz
„Pakleni otoci“ – 10 ugovora, značajni krajobraz „Šćedro“ – 1 ugovor, značajni krajobraz „Plaža i park-šuma u
Brelima“ – 2 ugovora te 3 ugovor na području značajnog krajobraza „Zlatni rat“. Uz modalitet koncesijskih odobrenja
vežu se i 2 ugovora u posebnom rezervatu "Pantan".
Na svim zaštićenim područjima kao i na područjima ekološke mreže NATURA 2000 Ustanova provodi redoviti nadzor
što je vidljivo u tablici 8. Evidencija nadzora.
Uvidom u tablicu 7. Preventivne mjere zaštite od požara vidljivo je da je osam zaštićenih šumskih površina (Kanjon
Cetine, Vidova gora, Plaže i park-šume u Brelima, Zlatni rat, Imotska jezera-Gaj, Pakleni otoci, Šćedro i Dolina Blaca)
kojima upravlja Ustanova klasificirano u kategorije ugroženosti od požara (IIa i IIb) te da na spomenutim područjima
Ustanova provodi protupožarnu zaštitu u suradnji s Hrvatskim šumama za što Ustanova izdvaja 117.256,90kn
godišnje.

