
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-

dalmatinske županije - "More i krš"

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG 

PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 

KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2022. GODINU

Split, 2. ožujka 2023. godine

Klasa: 030-02/23-01/20

Ur. broj: 2181-179-23-1

RAVNATELJ

Domagoj Lažeta, dipl. iur.



Domagoj Lažeta ravnatelj Ustanova

Stjepan Mekinić stručni voditelj Ustanova-stručna služba

Gvido Piasevoli viši savjetnik biolog Ustanova-stručna služba

Zora Kažimir viši stručni suradnik agronom Ustanova-stručna služba

Jelena Kurtović Mrčelić
viši savjetnik oceanograf - voditelj 

projekata 
Ustanova-stručna služba

Branimir Jukić viši stručni suradnik - geograf Ustanova-stručna služba

Zvonimir Matijević
viši stručni suradnik agronom - suradnik 

za izradu i provedbu EU projekata
Ustanova-stručna služba

Jakov Podrug glavni čuvar prirode Ustanova-čuvarska služba

Dujo Vlastelica viši savjetnik - voditelj EU projekata Ustanova-projekti

Anita Veža
referent knjigovodstvno-finacijskih 

poslova
Ustanova-računovodstvo

Petar Šabić predsjednik HEP

Sead Hadžić član umirovljenik

Mislav Aračić član Poljopromet

Grgo Jelavić Mitrović član umirovljenik

Ivica Jurić-Kaćunić član-predstavnik radnika Ustanova-čuvarska služba

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

IME I PREZIME FUNKCIJA USTROJSTVENA JEDINICA

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA



Ured u Splitu - 9 soba                (Prilaz 

braće Kaliterna 10)
139,55m2 ured Ustanove

Unajmljena 

nekretnina

najam (Ured državne 

uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji)

Ured u Imotskom 20m2 ured Ustanove
Unajmljena 

nekretnina
najam (Grad Imotski)

Centar za posjetitelje u Dugopolju 700m2 prezentacijski centar
Pravo korištenja na 

nekretnini

sporazum (Splitsko-

dalmatinska županija)

Brod RAB 830 PATROL 1
nadzor pučinskih 

otoka
Vlasništvo JU

projekt Razvoj okvira 

za upravljanje 

ekološkom mrežom 

Natura 2000

Renault Trafic Passenger Grand 

Intense dci 
1 centar za posjetitelje Vlasništvo JU

projekt Skriveni 

habitati

BROJ SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA

OPREMA

NAZIV BROJ SVRHA NAPOMENA

NAZIV

2. Podaci o javnoj ustanovi                                          

NAZIV DOKUMENTA 

Pravilnik o radu, plaćama i naknadama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

REFERENCA

2022

2022

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

POKRETNINE

NEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA



Uredski namještaj (stol, stolica, 

ormarić, ormar)
1  čuvarska služba

Stolno računalo 4
čuvarska služba, 

centar za posjetitelje

Printer 3
ured ravnatelja, 

centar za posjetitelje

Prijenosno računalo 4

ured ravnatelja, 

stručna i čuvarska 

služba, centar za 

posjetitelje

GSM uređaj 11
stručna i čuvarska 

služba, centar za 

posjetitelje

Fotoaparat 1  čuvarska služba

IME I PREZIME
KONTAKT TELEFON 

/ MOBITEL

KONTAKT 

E-MAIL
ZVANJE STRUČNA SPREMA RADNO MJESTO

USTROJSTVENA 

JEDINICA
TIP UGOVORA

Mihaela Jukić magistra prava VSS

viši stručni suradnik 

za pripremu i 

provođenje EU 

projekata

Na neodređeno, 

puno radno vrijeme

Marijan Kurtović
marijan.kurtovic@mo

reikrs.hr

magistar inženjer 

zootehnike
VSS

viši stručni suradnik 

edukator
centar za posjetitelje

Na određeno, puno 

radno vrijeme

Marko Antonije Bitanga
markoantonije.bitang

a@moreikrs.hr

stručni specijalist 

turističkog 

menadžmenta

VSS
voditelj centra za 

posjetitelje
centar za posjetitelje

Na određeno, puno 

radno vrijeme

Katarina Gučanin-Gazibarić
katarina.gucanin.gazib

aric@moreikrs.hr

magistra biologije i 

kemije
VSS

viši stručni suradnik 

edukator
centar za posjetitelje

Na određeno, puno 

radno vrijeme

Katarina Bosančić
katarina.bosancic@m

oreikrs.hr

profesor fizičke 

kulture
VSS administrativni radnik centar za posjetitelje

Na određeno, puno 

radno vrijeme

Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI 

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
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Katarina Milovac
katarina.milovac@mo

reikrs.hr

sveučilišna 

prvostupnica 

pedagogije i 

sociologije

VŠS administrativni radnik centar za posjetitelje
Na određeno, puno 

radno vrijeme

Marija Dweik
marija.dweik@moreik

rs.hr
kemijski laborant SSS spremačica centar za posjetitelje

Na određeno, puno 

radno vrijeme

Siniša Grčić
sinisa.grcic@moreikrs

.hr
inženjer prometa VŠS

stručni suradnik 

sistemsko-tehnički 

administrator

centar za posjetitelje
Na određeno, puno 

radno vrijeme

Martina Milas magistra ekonomije VSS

viši stručni suradnik 

za pripremu i 

provođenje EU 

projekata

Na neodređeno, 

puno radno vrijeme

Mihaela Jukić magistra prava VSS

viši stručni suradnik 

za pripremu i 

provođenje EU 

projekata

Na neodređeno, 

puno radno vrijeme

Martina Milas magistra ekonomije VSS

viši stručni suradnik 

za pripremu i 

provođenje EU 

projekata

Na određeno, puno 

radno vrijeme

DJELATNIK

TIP 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

NAZIV 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

TRAJANJE
MJESTO 

ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

SVRHA 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

IZVOR 

FINANCIRANJA

Domagoj Lažeta seminar

Godišnji skup 

ravnatelja županijskih 

javnih ustanova

29. lipnja - 1. srpnja Otočac

Javna ustanova za 

zaštitu i očuvanje 

prirode Ličko-senjske 

županije

edukacija Vlastita sredstva

Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA 

DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
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Josip Lešina trening/tečaj/škola

Praćenje 

učinkovitosti mjera 

očuvanja 

slatkovodnih 

ekosustava i izrada 

Priručnika

8. veljače on-line OIKON edukacija Vlastita sredstva

Ivan Gabelica seminar
22. Godišnji seminar 

čuvara prirode
5.-6. svibnja

    Virovitica   (Javna 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode i ekološkom 

mrežom Virovitičko- 

podravske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija Vlastita sredstva

Ivan Gabelica trening/tečaj/škola
Radionica programi 

praćenja vuka i risa
1. srpnja Obrovac Sinjski OIKON edukacija Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

Praćenje 

učinkovitosti mjera 

očuvanja 

slatkovodnih 

ekosustava i izrada 

Priručnika

8. veljače on-line OIKON
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

Getting started with 

marine turtle 

conservation across 

Mediterranean MPAs

24. ožujka - 1. travnja on-line MedPAN
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

"EU Strategija za 

bioraznolikost do 

2030. i kako ispuniti 

njezine ciljeve"

31. ožujka Samobor

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

Getting started with 

marine turtle 

conservation across 

Mediterranean MPAs

1.-6. svibnja Zakynthos, Grčka MedPAN
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli kongres
7. Hrvatski botanički 

simpozij
12.-14. rujna Zagreb

Hrvatsko botaničko 

društvo

Flora značajnog 

krajobraza „Prološko 

blato“ (Dalmacija, 

Hrvatska)

Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli seminar
16. Skup stručnih 

službi
5.-7. listopada

          Slano              

(Javna ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode Dubrovačko-

neretvanske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Gvido Piasevoli kongres
14. Hrvatski biološki 

kongres
12.-16. listopada Pula

Hrvatsko biološko 

društvo

Flora značajnih 

krajobraza Grab i 

Ruda (Dalmacija, 

Hrvatska)

MedPAN sredstva

Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

Praćenje 

učinkovitosti mjera 

očuvanja 

slatkovodnih 

ekosustava i izrada 

Priručnika

8. veljače on-line OIKON
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

2. okrugli stol “IN 

MEMORIAM Viktor 

Lochert“

EUROPSKI STANDARD 

ZA OREZIVANJE 

STABALA

1. ožujka on-line
HŠD - Sekcija za 

urbano šumarstvo

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

Edukacija za nositelje 

i organizatore 

turističkih sadržaja u 

prirodi

9.-10. lipnja Split HGK
edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje

sredstva projekta 

"Skriveni habitati"

Stjepan Mekinić seminar
16. Skup stručnih 

službi
5.-7. listopada

          Slano              

(Javna ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode Dubrovačko-

neretvanske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić kongres
14. Hrvatski biološki 

kongres
12.-16. listopada Pula

Hrvatsko biološko 

društvo

Flora značajnih 

krajobraza Grab i 

Ruda (Dalmacija, 

Hrvatska)

Vlastita sredstva



Zora Kažimir trening/tečaj/škola

Praćenje 

učinkovitosti mjera 

očuvanja 

slatkovodnih 

ekosustava i izrada 

Priručnika

8. veljače on-line OIKON
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zora Kažimir ostalo

Strategija kružnog 

gospodarstva u 

turizmu

19.svibnja Split TZ SDŽ
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zora Kažimir trening/tečaj/škola

"Interpretacija i 

edukacija u 

zaštićenim 

područjima i 

područjima ekološke 

mreže"

6.-8. lipnja Poklon, JU PP Učka

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zora Kažimir trening/tečaj/škola

"Planiranje 

upravljanja 

zaštićenim 

područjima i 

područjima ekološke 

mreže"

26.-28. listopada
Eko-kampus Krka u 

Puljanim, JU NP Krka

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

Getting started with 

marine turtle 

conservation across 

Mediterranean MPAs

24. ožujka - 1. travnja on-line MedPAN
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

Getting started with 

marine turtle 

conservation across 

Mediterranean MPAs

1.-6. svibnja Zakynthos, Grčka MedPAN
edukacija stručne 

službe
MedPAN sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić kongres

Konferencija o 

smanjenju utjecaja 

sidrenja na morske 

cvjetnice

9.-10. lipnja Split Udruga Sunce
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

Organisation of a 

regional training 

session on 

restoration technics 

Pinna nobilis

28.-30. lipnja Tunis RAC/SPA
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

International meeting 

Solutions for zero 

waste islands in the 

Mediterranean

8.-10. studenog Marseille, France SMILO
edukacija stručne 

službe
Erasmus+

Branimir Jukić trening/tečaj/škola
Radionica programi 

praćenja vuka i risa
1. srpnja Obrovac Sinjski OIKON

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Branimir Jukić kongres

"Georaznolikost i 

geobaština-stanje i 

perspektive"

7.-9. listopada Perušić
JU Pećinski park 

Grabovača

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Branimir Jukić seminar

Stručni seminar o 

znanstvenim 

istraživanjima u 

speleološkim 

objektima/okrugli 

stol na temu 

geobaštine, 

georaznolikosti i 

speleoloških objekata

25.-26. studenoga Zagreb
Komisija za 

speleologiju HPS

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Branimir Jukić trening/tečaj/škola

Razmjena iskustva u 

upravljanju velikim 

zvijerima između 

Hrvatske i BIH na 

temu monitoringa 

vuka

3.-4. prosinca Dugobabe

Regionalna platforma 

za velike zvijeri- 

Dinaridi-Balkan-

Pindos

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zvonimir Matijević trening/tečaj/škola
"Praćenjem do 

očuvanja"
11. svibnja Zagreb

Prirodoslovno-

matematički fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Marko Antonije Bitanga trening/tečaj/škola

Transformativni 

turizam & kreiranje 

doživljaja

25. svibnja Kaštel Gomilica JU RERA
edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje
Vlastita sredstva

Marko Antonije Bitanga trening/tečaj/škola

Edukacija za nositelje 

i organizatore 

turističkih sadržaja u 

prirodi

9.-10. lipnja Split HGK
edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje

sredstva projekta 

"Skriveni habitati"

Marijan Kurtović trening/tečaj/škola

Transformativni 

turizam & kreiranje 

doživljaja

25. svibnja Kaštel Gomilica JU RERA
edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje
Vlastita sredstva

Marijan Kurtović trening/tečaj/škola

"Interpretacija i 

edukacija u 

zaštićenim 

područjima i 

područjima ekološke 

mreže"

6.-8. lipnja Poklon, JU PP Učka

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje
Vlastita sredstva

Marijan Kurtović trening/tečaj/škola

Edukacija za nositelje 

i organizatore 

turističkih sadržaja u 

prirodi

9.-10. lipnja Split HGK
edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje

sredstva projekta 

"Skriveni habitati"

Marijan Kurtović trening/tečaj/škola
Radionica programi 

praćenja vuka i risa
1. srpnja Obrovac Sinjski OIKON

edukacija djelatnika 

centra za posjetitelje
Vlastita sredstva

Jelena Bajić trening/tečaj/škola

"Javna nabava i 

provedba projekata 

financiranih iz 

fondova EU"

1. travnja on-line
Temporis 

savjetovanje d.o.o.
edukacija Vlastita sredstva

Jelena Bajić trening/tečaj/škola Jednostavna nabava 14. rujna on-line
Temporis 

savjetovanje d.o.o.
edukacija Vlastita sredstva

Jakov Podrug trening/tečaj/škola

Pravilnik o načinu 

rada i postupanja 

čuvara prirode

13. travnja on-line Academia Tempora
edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva



Ivica Jurić-Kaćunić seminar
22. Godišnji seminar 

čuvara prirode
5.-6. svibnja

    Virovitica   (Javna 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode i ekološkom 

mrežom Virovitičko- 

podravske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva

Mislav Lažeta seminar
22. Godišnji seminar 

čuvara prirode
5.-6. svibnja

    Virovitica   (Javna 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode i ekološkom 

mrežom Virovitičko- 

podravske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva

Boris Gavrić seminar
22. Godišnji seminar 

čuvara prirode
5.-6. svibnja

    Virovitica   (Javna 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim dijelovima 

prirode i ekološkom 

mrežom Virovitičko- 

podravske županije)

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja - 

Zavod za zaštitu 

okoliša i prirode 

edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva

Boris Gavrić trening/tečaj/škola
Radionica programi 

praćenja vuka i risa
1. srpnja Obrovac Sinjski OIKON

edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva



POSEBAN

CILJ
KOD AKTIVNOST POKAZATELJ AKTIVNOSTI PRIORITET

PRVA GODINA 

PROVEDBE

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
NAPOMENA

A.1.
Praćenje velikih zvijeri uz pomoć foto-zamki i 

prikupljanjem izmeta

izvještaj nacionalnom 

koordinatoru
1 2016

pomoćnik 

ravnatelja za 

Natura 2000 

područja, 

stručna služba

15.000,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.2. Zimsko prebrojavanje ptica močvarica
izvještaj nacionalnom 

koordinatoru
1 2016 stručna služba 500,00kn

realizirana: ažurirana baza podataka; podaci 

dostavljeni nacionalnom koordinatoru

A.3.
Monitoring jadranske kozonoške 

(Himantoglossum adriaticum )

utvrđena brojnost na 

određenim lokalitetima
1 2015 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
2.000,00kn

realizirana: ažurirana baza podataka; podaci 

dostavljeni Ministarstvu

A.4. Monitoring Eleonorinog sokola (Falco eleonorae )

utvrđena brojnost populacije 

i eventualno neki drugi 

parametri (nidobiološki i sl.)

1 1998 stručna služba 9.000,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.5.

Monitoring posidonije (Posidonia oceanica ) 

unutar područja ekološke mreže (projekt "SMILO - 

 Med")

izvještaj o provedenom 

monitoringu
1 2019 stručna služba

dr.sc. Ante 

Žuljević, IZOR

Josip Boban, 

Prirodoslovni 

muzej Split

10.000,00kn

nije realizirana: zbog zauzetosti svih vanjskih 

suradnika u provedbi nacionalnog projekta 

kartiranja morskih staništa

A.6.

Izlov alohtonih vrsta riba u posebnom ihtiološkom 

rezervatu "Vrljika" te značajnom krajobrazu 

"Prološko blato"

broj provedenih akcija 1 2019
stručna i 

čuvarska služba
10.000,00kn

realizirana: kontinuirano se tokom godine vršio 

izlov štuke (Esox lucius ) i babuške (Carassius 

gibelio ) u posebnom rezervatu "Vrljika" te u 

značajnom krajobrazu "Prološko blato"

A.7.

Monitoring plemenite periske (Pinna nobilis ) 

unutar područja ekološke mreže (projekt 

"CASCADE")

izvještaj o provedenom 

monitoringu
1 2020 stručna služba

Josip Boban, 

Prirodoslovni 

muzej Split

Zvjezdana 

Popović, UNIST

10.000EUR

250.000,00kn

realizirana: monitoring putem aplikacije Jeste Li 

Vidjeli? i dojava Ministarstva; izrada i 

postavljanje 61 kolektora za prikupljanje mlađi 

p. periske: Rukavac (k.o. Vis), Komiža (k.o. 

Komiža), Vrbovska i Šćedro (k.o. Jelsa), Pantan 

(k.o. Trogir), Ušće Cetine (k.o. Omiš); praćenje 

stanja rezistentne jedinke na Ušću Cetine

A.8.
 Izrada karti staništa (inventarizacija) lokaliteta 

unutar područja ekološke mreže
izrađene karte staništa 1 2017 stručna služba

Upravni odjel za 

turizam i 

pomorstvo SDŽ

200.000,00kn

nije realizirana: u 2022. godini nije bilo potrebe 

za izradom novih karti staništa; od 2017. su 

izrađene 44 karte staništa za lokacija luke 

posebne namjene - sidrišta

A.9. Inventarizacija flore posebnog rezervata "Jadro"
izvještaj o provedenom 

istraživanju
1 2021 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
4.500,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.10.
Monitoring mekousne pastrve (Salmo 

obtusirostris salonitana ) u rijeci Jadro i Žrnovnici

izvještaj o provedenom 

istraživanju
1 2022

stručna i 

čuvarska služba
4.500,00kn realizirana: kontinuirano tokom godine

A.11.

Inventarizacija i uspostava monitoringa čvoraste 

morske rese (Cymodocea nodosa ) unutar 

područja ekološke mreže Ušće Cetine (projekt 

"CASCADE")

izvještaj o provedenom 

monitoringu
1 2021 stručna služba

dr.sc. Silvija 

Kipson
10.000,00kn

djelomično realizirana: odrađeno je terensko 

prikupljanje podataka i dostavljeno prvo 

izvješće, potpuna realizacija se očekuje u 2023. 

godini

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA 

A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Inventarizacija i 

monitoring ciljanih 

vrsta i staništa



A.12.

Inventarizacija i uspostava monitoringa 

busenastog koralja (Cladocora caespitosa ) unutar 

područja ekološke mreže Ušće Cetine (projekt 

"CASCADE")

izvještaj o provedenom 

monitoringu
1 2021 stručna služba

dr.sc. Silvija 

Kipson
10.000,00kn

djelomično realizirana: odrađeno je terensko 

prikupljanje podataka i dostavljeno prvo 

izvješće, potpuna realizacija se očekuje u 2023. 

godini

A.13.

Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalazaka 

mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih 

životinja ZZOP-u putem Obrasca za dojavu

broj popunjenih obrazaca 2 2018
stručna i 

čuvarska služba
500,00kn nije realizirana: nije bilo potrebe

A.14.

Redovito prijavljivati pronalaske i/ili viđenja živih 

ili mrtvih jedinski svih divljih vrsta sisavaca kroz 

obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a (projekt 

"EMMA2")

broj popunjenih obrazaca 2 2021
stručna i 

čuvarska služba
500,00kn nije realizirana: nije bilo potrebe

A.15.

Suradnja djelatnika Ustanove s ZZOP-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)

broj dojava, intervencija i sl. 2 2018
stručna i 

čuvarska služba
500,00kn nije realizirana: nije bilo potrebe

A.16. Inventarizacija flore spomenika prirode "Jabuka" prikupljeni podaci o brojnosti 2 2021 stručna služba
Prirodoslovni 

muzej Split
8.250,00kn

nije realizirana: zbog zauzetosti izvođača i 

vremenskih uvjeta

A.17.
Inventarizacija flore, ihtiofaune i entomologije 

posebnog rezervata "Pantan"

izvještaj o provedenom 

istraživanju
2 2022 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
5.000,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.18. Inventarizacija flore posebnog rezervata "Vrljika"
izvještaj o provedenom 

istraživanju
3 2022 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
4.500,00kn realizirana: uspostavljena baza podataka

A.19.
Satelitsko praćenje Eleonorinog sokola (Falco 

eleonorae )

izvještaj o provedenom 

istraživanju
3 2021

stručna i 

čuvarska služba

sredstva će se 

osigurati iz 

natječaja

nije realizirana: nije bilo prihvatljivih natječaja 

za prijavu projekta

A.20.
Nastavak geoloških i hidrogeoloških istraživanja 

Crvenog i Modrog jezera

izvještaj o provedenom 

istraživanju
1 2016

pomoćnik 

ravnatelja za 

Natura 2000 

područja, 

stručna i 

čuvarska služba

 FGAG ST, HGSS, 

SO HPD Imotski
15.000,00kn

realizirana: prikupljeni podaci višegodišnjih 

mjerenja svojstava vode i vodostaja

A.21.
Speleološka istraživanja u zaštićenim djelovima 

prirode na području Splitsko-dalmatinske županije

izrađeni speleološki nacrti i 

napisan izvještaj o 

speleološkim istraživanjima

1 2020

stručna i 

čuvarska služba, 

pomoćnik 

ravnatelja za 

Natura 2000 

područja

Prirodoslovni 

muzej Split, SO 

HPD Imotski, SD 

Špiljar, HGSS

12,000,00kn

realizirana: redovita speleološka istraživanja u 

zaštićenim područjima te napravljeni 

topografski nacrti istraženih speleoloških 

objekata

A.22.
Instalacija meteorološke postaje na Crvenom 

jezeru

klimatski i meteorološki 

elementi javno dostupni na 

dnevnoj bazi

1 2021
stručna i 

čuvarska služba
FGAG ST, HGSS

sredstva 

osigurana 

projektom 

VODime

realizirana: postavljena meteorološka postaja

A.23.

Ugradnja mjernog uređaja u Crvenom jezeru za 

praćenje parametata vode (temperatura, PH 

vrijednost, elektična vodljivost ) i vodostaja

podaci javno dostupni na 

dnevnoj bazi 
1 2020

stručna i 

čuvarska služba
FGAG ST, HGSS

sredstva 

osigurana 

projektom 

VODime

realizirana: postavljeni mjerni uređaji

A.24.

Ugradnja mjernog uređaja u Modrom jezeru za 

praćenje parametata vode (temperatura, PH 

vrijednost, elektična vodljivost ) i vodostaja

podaci javno dostupni na 

dnevnoj bazi 
1 2020

stručna i 

čuvarska služba
FGAG ST, HGSS

sredstva 

osigurana 

projektom 

VODime

realizirana: postavljeni mjerni uređaji

Inventarizacija i 

monitoring ciljanih 

vrsta i staništa

Zaštita i očuvanje 

prirodnih 

vrijednosti Splitsko-

dalmatinske 

županije



A.25.

Ugradnja mjernih uređaja u Lokvičićkim jezerima 

(Mamića, Knezovića, Galjipovac) I u Prološkom 

blatu za praćenje parametata vode (temperatura, 

PH vrijednost, elektična vodljivost ) i vodostaja

podaci javno dostupni na 

dnevnoj bazi 
1 2020

stručna i 

čuvarska služba
FGAG ST, HGSS

sredstva 

osigurana 

projektom 

VODime

realizirana: postavljeni mjerni uređaji

A.26.
Praćenje stanja u postavljenim kućicama za ptice 

u zaštićenim područjima

izvještaj o provedenom 

istraživanju
1 2014 stručna služba 500,00kn

nije realizirana: 22 kućice u značajnom 

krajobrazu "Sutina" i 9 kućica u značajnom 

krajobrazu "Prološko blato" nisu obiđene niti  

očišćene

A.27.
Održavanje spomenika prirode "Maslina (Olea 

europaea )"

očuvano i zdravo stablo 

masline 
1 1997 stručna služba

Društvo za 

očuvanje 

kulturne baštine 

"Bijaći", Grad 

Kaštela

250,00kn
realizirana: rezidba masline izvršena je 14. 

travnja, a berba 21. listopada

A.28.
Prikupljanje podataka o protoku, vodostaju i 

temperaturi vode rijeke Cetine
DHMZ - dostavljeni podaci 1 2012 stručna služba 0,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.29.
Redoviti obilasci zaštićenih područja i područja 

Ekološke mreže
broj zapisnika 1 2005 čuvarska služba 0,00kn realizirana: tablica 5.

A.30.

Praćenje temperature, slanosti i otopljenog kisika 

unutar područja ekološke mreže Ušće Cetine 

(projekt "CASCADE")

kontinuirano prikupljenje 

podataka
1 2021 stručna služba

PILEUS doo

dr.sc. Silvija 

Kipson

5.409,67EUR

djelomično realizirana: postavljeni su HOBO 

dataloggeri, te se treba postaviti još 

AquaTROLL sonda; potpuna realizacija se 

očekuje u 2023. godini

A.31.

Umjetno razmnožavanje mekousne pastrve 

(Salmo obtusirostris ) u posebnom rezervatu 

"Vrljika"

kvantitativni rezultati 

umjetnog mrijesta
1 2008

stručna i 

čuvarska služba
25.000,00kn

realizirana: mriješćenje izvršeno u veljači a 

ispuštanje u travnju ("brložnici") te svibnju 

("ležnice")

A.32.
Pregled stanja u spomeniku parkovne arhitekture 

"Botanički vrt OŠ Ostrog"

izvještaj o provedenom 

istraživanju
2 2022 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
3.000,00kn

realizirana: pregled stanja izvršio vanjski 

stručnjak

A.33.
Revitalizacija i održavanje spomenika parkovne 

arhitektutre "Botanički vrt OŠ Ostrog"
broj novoposađenih biljaka 2 2020 stručna služba Grad Kaštela

sredstva će se 

osigurati iz 

natječaja

realizirana: djelatnici Ustanove aktivno 

sudjelovali u održavanju vrta te pružali 

savjetodavne usluge i financijski pomagali 

održavanje vrta

A.34.
Rekognosciranje staništa dalmatinske tile 

(Dalmatocytisus dalmaticum )

izvještaj o provedenom 

istraživanju
3 2022 stručna služba

Prirodoslovni 

muzej Split
4.500,00kn nije realizirana: zbog zauzetosti izvođača

A.35. Arboristički pregled i procjena statike stabala izrađeni izvještaji 3 2019 stručna služba
vanjski suradnici 

(Arbofield)
3.750,00kn nije realizirana: zbog zauzetosti izvođača

A.36. Očuvanje posebnog rezervata "Pantan"
izrađena projektna 

dokumentacija
3 2016 stručna služba

sredstva će se 

osigurati iz 

natječaja

djelomično realizirana: prijavljen projekt na 

Central EUROPE

A.37.

Zaštita podmorja Paklenih otoka u nacionalnoj 

kategoriji zaštićenih područja (projekt "SMILO - 

Med")

izrađena stručna podloga 1 2019 stručna služba MINGOR, SDŽ 10.000,00EUR djelomično realizirana: izrada u tijeku

A.38.
Zaštita geološkog lokaliteta u uvali Likva na otoku 

Braču
izrađena stručna podloga 3 2022 stručna služba

MINGOR, Općina 

Sutivan
15.000,00kn

djelomično realizira: sudjelovanje u izradi 

stručne podloge

A.39.
Zaštita područja rta Stupišće na otoku Visu u 

kategoriji posebnog rezervata (projekt "ARGOS")
izrađena stručna podloga 3 2022 stručna služba

MINGOR, Grad 

Komiža, RERA

sredstva 

osigurava RERA 

iz EU projekta

djelomično realizirana: podugovorena Udruga 

SUNCE, izrada u tijeku

A.40. Sklapanje ugovora

sklopljeno 8 ugovora o 

provođenju protupožarnog 

nadzora

1 2005 Ustanova

Osnivač je 

osigurao u 

proračunu 

118.000,00kn

realizirana: sklopljeno 8 ugovora o provođenju 

protupožarnog nadzoraProtupožarna 

zaštita na području 

Kanjona Cetine, 

Vidove gore, Plaže i 

park-šume u 

Brelima, Zlatnog 

rata,  Imotskih 

jezera-Gaj, 

Paklenih otoka, 

Šćedra i Doline 

Blaca

Zaštita i očuvanje 

prirodnih 

vrijednosti Splitsko-

dalmatinske 

županije

Zaštita novih 

područja



A.41. Provođenje protupožarnog nadzora broj nadzora 1 2005 čuvarska služba 4.500,00kn realizirana: izvršeno 28 protupožarnih nadzora

628.250,00

Održivo korištenje B.1.

Suradnja sa korisnicima prirodnih dobara na 

zaštićenim područjima i područjima Ekološke 

mreže (Hrvatske vode, Hrvatske šume, i dr.)

broj održanih sastanaka i 

terenskih izlazaka
1 2009 Ustanova 3.000,00kn realizirana: održani sastanci i obilasci terena

3.000,00

C.1. Suradnja sa Centrom za kulturu Brač
broj održanih sastanaka i 

terenskih obilazaka
1 2021 Ustanova 0,00kn

realizirana: redoviti sastanci sa Centrom za 

kulturu Brač

C.2.
Revitalizacija ispomenika parkovne arhitektutre 

"Garagnin-Fanfogna"

broj održanih sastanaka i 

terenskih izlazaka
3 2021 Ustanova 0,00kn nije realizirana: nije bilo adekvatnih natječaja

0,00

D.1. Kontrolirano posjećivanje Modrog i Crvenog jezera izvještaj o broju posjetitelja 1 2019 Ustanova Grad Imotski 0,00kn
realizirana: uspostavljena suradnja sa Gradom 

Imotskim

D.2.

Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i 

ostale manje infrastrukture na Dinari (projekt 

"Dinara")

izrađena poučna staza, 

vidikovci i ostala manja 

infrastruktura

1 2018 stručna služba vanjski suradnici 100.000,00EUR realizirana: poučna staza u funkciji

D.3.
Izrada geodetskog elaborata (OPKK 6c2 projekt 

"Jadro-izvor života")
izrađen geodetski elaborat 1 2019 Ustanova Nekretnine d.o.o 30.000,00kn

realizirana: geodetski elaborat napravljen i 

predan na komentare Hrvatskim vodama

D.4.
Organizacija javnih događanja i oglašavanja (OPKK 

6c2 projekt "Jadro-izvor života")

organizirana javnadogađanja 

i oglašavanja
1 2021 Ustanova UVEA d.o.o. 300.000,00kn

realizirana: aktivnost je provedena u prosincu 

2022. godine

D.5.

Priprema projekata na natječaje iz EU i 

nacionalnih izvora financiranja (EFRR, EPFRR, 

INTERREG, FZOEU itd.)

broj prijavljenih projekata 1 2016 Ustanova vanjski suradnici 0,00kn

realizirana: prijavljen 1 projekt na Interreg IT-

HR, 1 na Erasmus+, 1 na FZOEU, 1 Interreg 

Central Europe,  2 LIFE projekta, 2 projekta na 

MINGOR

D.6.
Uspostava posjetiteljske infrastrukture na 

području Paklenih otoka (projekt "SMILO - Med")

uređene staze i signalizacija, 

uređena sidrišta
2 2022 stručna služba SDŽ, Grad Hvar 20.000EUR

djelomično realizirana: određen je sadržaj 

ploča i lokacije

D.7. Uspostava video-nadzora u zaštićenim područjima

postavljen video-nadzor u 

posebnim rezervatima 

"Vrljika", "Jadro" i "Pantan"

2 2022
stručna i 

čuvarska služba
60.000,00 kn

djelomično realizirana: postavljen video-nadzor 

u posebnom rezervatu "Vrljika" i spomeniku 

prirode "Modro jezero"

D.8. Redovito održavanje web stranice Ustanove ažurirana web stranica 1 2007 promidžba 5.000,00kn realizirana: ažurirana web stranica

D.9.

Održavanje web stranice Paklenih otoka s 

aplikacijom za dojavu nalaza vrsta JesteLiVidjeli? 

https://pakleniotoci.eu/ (projekt "SMILO - Med")

posjećenost stranice 1 2019 stručna služba  DB Touch 500EUR realizirana: aplikacija se uspješno primjenjuje

Protupožarna 

zaštita na području 

Kanjona Cetine, 

Vidove gore, Plaže i 

park-šume u 

Brelima, Zlatnog 

rata,  Imotskih 

jezera-Gaj, 

Paklenih otoka, 

Šćedra i Doline 

Blaca

B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI

Razvoj suradnje 

D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

Unaprijeđenje 

posjetiteljske 

infrastrukture

Javnost i vidljivost 

Ustanove i njenog 

rada



D.10. Suradnja sa medijima

broj članaka u tiskovinama i 

na internetskim portalima te 

emisija na radiju i TV

2 2007
promidžba, 

stručna služba
18.000,00kn

realizirana: članci u Slobodnoj Dalmaciji, 

Večernjem listu, Nacionalu, na Dalmacija 

danas, Dalmatinskom portalu, u Županijskoj 

kronici te Radio Imotskom i HRT-u

D.11.
Obilježavanje obljetnica proglašenja zaštićenih 

područja 

broj članaka u tiskovinama i 

na internetskim portalima te 

emisija na radiju i TV, broj 

posjetitelja na manifestaciji 

obilježavanja godišnjice

3 2015
stručna služba, 

promidžba
10.000,00kn

realizirana: 60 godina - Garagnin-Fanfogna 55 

godina - Medvidina špilja, Zelena špilja, Stiniva, 

Ravnik

D.12. Postavljanje obavijesnih tabli

prema potrebi postavljene 

nove i zamijenjene oštećene 

table 

1 2005
stručna služba, 

promidžba
vanjski suradnici 150.000,00kn

realizirana: postavljene 24 table "Pravila 

ponašanja" i 1 tabla "Značajni krajobraz Kanjon 

rijeke Cetine" u okviru projekta "Kanjon rijeke 

Cetine - plastic free zona" te 7 tabli i 13 

putokaza na poučnoj stazi u značajnom 

krajobrazu "Vidova gora"

D.13. Tiskanje informativno-edukativnih materijala

tiskani letci i brošure o 

zaštićenim područjima i 

Natura 2000 područjima

3 2001
stručna služba, 

promidžba
20.000,00kn

realizirana: dotiskano 100 komada brošure  

"Zaštićeni dijelovi prirode Javne ustanove 

MORE I KRŠ" te tiskano 400 komada brošure 

"Značajni krajobraz Prološko blato"

D.14. Izrada suvenira izrađeni suveniri 3 2008 promidžba 20.000,00kn

realizirana: izrađeni suveniri u sklopu projekta 

Skriveni habitati za Centar za posjetitelje 

Skrivena Dalmacija

D.15.

Edukacije učenika osnovnih i srednjih škola o 

zaštićenim dijelovima prirode i Natura 2000 

područjima Splitsko-dalmatinske županije“

broj održanih predavanja i 

radionica/ broj sudionika
1 2013 stručna služba 5.000,00kn

realizirana: sudjelovalo 5 škola SDŽ (OŠ "Don 

Lovre Katić", Solin;  SŠ "Braća Radić", Kaštel 

Štafilić;  OŠ "Ostrog", Kaštel Lukšić; OŠ "Fra 

Pavla Vučković", Sinj; OŠ "Ivan Mažuranić", 

Obrovac Sinjski); provedeno 7 predavanja; 

sudjelovalo cca 200 učenika i profesora;  

održana edukacija djece OŠ "Josip Pupačić", 

Omiš - 1 predavanje 05.04.2022.

D.16.
Educiranje javnosti o invazivnim vrstama u 

Hrvatskoj

broj predavanja/broj 

sudionika/broj objava
1 2021 stručna služba 5.000,00kn

realizirana:  sudjelovale 2 škole SDŽ ( OŠ "Fra 

Pavla Vučković", Sinj; OŠ "Ivan Mažuranić", 

Obrovac Sinjski) i nositelji/članovi OPG, Sinj;   

provedena 3 predavanja; sudjelovalo cca 100 

učenika i profesora te 20 nositelja/članova OPG          

D.17.

Ažuriranje popisa izvornih i zaštićenih vrsta i 

kultivara poljoprivrednog bilja u zaštićenim i 

Natura 2000 područjima

ažuriran popis izvornih i 

zaštićenih vrsta i kultivara 

poljoprivrednog bilja u 

zaštićenim i Natura 2000 

područjima

1 2020 stručna služba 0,00kn

realizirana: izrađen popis izvornih i zaštićenih 

vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja u 

zaštićenim i NATURA 2000 područjima (kultura 

i površina); 7 zaštićenih područja; 27 NATURA 

2000 područja (POVS); 4  NATURA 2000 

područja (POP) 

D.18.
Ažuriranje baze izvornih i zaštićenih pasmina u 

zaštićenim i Natura 2000 područjima SDŽ
ažurirana baza 1 2019 stručna služba 0,00kn

realizirana: ažurirana baza - utvrđen broj  

izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja 

(IZP) unutar  naselja koja su dijelom ili u 

potpunosti u granicama zaštićenih i NATURA 

2000 područja

Javnost i vidljivost 

Ustanove i njenog 

rada

Promidžbeni 

materijal

Edukacija o 

prirodnim 

vrijednostima 

Splitsko-

dalmatinske 

županije



D.19. Obilježavanje datuma važnih za zaštitu prirode
broj održanih predavanja i 

radionica/broj sudionika
1 2008 stručna služba 5.000,00kn

realizirana: sudjelovale 2 škole SDŽ ( OŠ "Fra 

Pavla Vučković", Sinj; OŠ "Ivan Mažuranić", 

Obrovac Sinjski); provedena 2 predavanja; 

sudjelovalo cca 100 učenika i profesora 

(obilježen Međunarodni dan planina);

D.20.

Mentorstvo studenata i edukacija u okviru 

nastavne baze Odjela za studije mora Sveučilišta u 

Splitu

broj studenata koji pohađaju 

praksu
2 2018 stručna služba

Odjel za studije 

mora Sveučilišta 

u Splitu

0,00kn

realizirana: odrađen je 1 diplomski rad na temu 

p. periske, u pripremi je još 1 diplomski, 10-tak 

studenata je radilo na obradi kolektora za mlađ 

p. periske, 2 studentice rade na dobivanju 

SMILO labela za Paklene otoke

625.500,00

E.1.

Utvrđivanje namjene korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima  

uvidom u ARKOD preglednik

broj utvrđenih područja 1 2016 stručna služba 0,00kn

realizirana: utvrđena namjena korištenja 

poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim i 

NATURA 2000 područjima čije su ID parcele  

ucrtane u ARKOD PREGLEDNIK; 12 zaštićenih 

područja; 42 NATURA 2000 područja (POVS); 5  

NATURA 2000 područja (POP) 

E.2.

Terenski obilasci poljoprivrednog zemljišta u 

Srednjem toku Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim 

poljem (HR2001313), provođenje ankete 

poljoprivrednika, edukacija poljoprivrednika o 

poticajima i zaštiti prirode

broj terenskih izlazaka, 

provedenih anketa i 

edukacija poljoprivrednika

1 2016 stručna služba 3.000,00kn

realizirana: 7  terenskih izlazaka (28. veljače, 

23. ožujka, 26. svibnja, 29. lipnja, 30. kolovoza, 

6. listopada, 29 .studenog);  educirano  20  

poljoprivrednika

E.3. Suradnja s LAG "Cetinska krajina"
broj zajedničkih radionica, 

broj sudionika
1 2020 stručna služba 3.000,00kn nije realizirana: nije bilo adekvatnih natječaja

E.4.

Suradnja sa jedinicama lokalne samouprave na 

zaštićenim područjima i područjima Ekološke 

mreže

broj održanih sastanaka i 

terenskih izlazaka
1 2009 Ustanova 3.000,00kn

realizirana: ekološke akcije čišćenja u 

posebnom rezervatu "Jadro" (29. travnja), 

značajnom krajobrazu "Dolina Blaca" (13. 

svibnja), značajnom krajobrazu "Kanjon rijeke 

Cetine" (28. svibnja), posebnom rezervatu 

"Vrljika" i spomenicima prirode "Modro i 

Crveno jezero" (3. lipnja),  na rijeci Žrnovnici 

(18. rujna) te u značajnom krajobrazu "Pakleni 

otoci" (8. i 9. listopada) 

E.5. Suradnja s Udrugom Geopark Viški arhipelag broj održanih sastanaka 1 2018 stručna služba

Grad Vis, Grad 

Komiža, Gradina 

Vis, NC Komiža, 

HGI, itd.

5.000,00kn

realizirana: 31. ožujka je održana zadnja 

sjednica Upravnog Odbora koji je raspušten. 

Kao član Savjetodavnog Vijeća Geoparka, 

Ustanova je održala niz sastanaka na različite 

teme te sudjelovala na revalidaciji UNESCO-a 

od 23. do 28. lipnja

E.6.
Suradnja s Udrugom Geopark Biokovo - Imotska 

jezera
broj održanih sastanaka 1 2021

stručna i 

čuvarska služba

Grad Imotski, JU 

PP Biokovo
5.000,00kn

realizirana: redovito održavani sastanci, izrada 

većeg broja zemljovida od strane Ustanove za 

potrebe Geoparka te provedena speleološka 

istraživanja na području Geoparka

E.7.
Rad Zajedničke radne skupine (ZRS) u svrhu 

očuvanja Paklenih otoka (projekt "SMILO - Med")
broj održanih sastanaka 2 2018 stručna služba

Grad Hvar, TZ 

Grada Hvara, RC 

Viking…

200EUR
realizirano: sastanak je održan 19. travnja na 

Paklenim otocima

Edukacija o 

prirodnim 

vrijednostima 

Splitsko-

dalmatinske 

županije

E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Suradnja s lokalnim 

dionicima



E.8.
Suradnja s Centrom za posjetitelje Modra špilja-

Biševo
broj održanih sastanaka 2 2022 stručna služba Grad Komiža 5.000,00 kn

realizirano: održano 10-tak koordinacijskih 

sastanaka kroz EU projekt, sudjelovanje na 

otvorenju Centra 18. kolovoza

E.9. Poticanje sadnje medosnog bilja i drveća
broj posađenih biljaka i 

drveća
3 2022 stručna služba JLS 0,00 kn nije realizirana: nije bilo adekvatnih aktivnosti

24.000,00

F.1. Sudjelovanje na skupu stručnih službi sudjelovanje/broj djelatnika 1 2007 stručna služba 8.000,00kn realizirana: tablica 2.4.

F.2. Sudjelovanje na seminaru za čuvare prirode sudjelovanje/broj djelatnika 1 2004 čuvarska služba 8.000,00kn realizirana: tablica 2.4.

F.3. Sudjelovanje na godišnjem susretu ravnatelja sudjelovanje 1 2007 ravnatelj 3.000,00kn nije realizirana: COVID-19

F.4.
Sudjelovanje na Skupu speleologa Republike 

Hrvatske
sudjelovanje/broj djelatnika 2 2020

stručna i 

čuvarska služba
3.000,00kn nije realizirana: tablica 2.4.

F.5.
Sudjelovanje u radu Mediteranske mreže morskih 

zaštićenih područja (MEDPAN)
sudjelovanje 2 2020 Ustanova 5.000,00kn

realizirano: sudjelovanje 2 predstavnika na 

treningu o morskim kornjačama, Zakynthos, 

24. ožujka - 1. travnja; on-line sudjelovanje i 

glasanje na Generalnoj Skupštini, Crna Gora, 

24. listopada

F.6. 
Sudjelovanje u radu Hrvatske mreže morskih 

zaštićenih područja (HRMZP)
sujdjelovanje 2 2020 Ustanova 2.000,00kn

realizirano: sudjelovanje 2 predstavnika na 

koordinacijskom sastanku, Slano, 4. listopada 

F.7.
Sudjelovanje na radionicama u organizaciji 

ministarstava, udruga, u sklopu projekata, …
broj radionica i djelatnika 3 1997 Ustanova 19.000,00kn realizirana: tablica 2.4.

F.8. Izdavanje koncesijskih odobrenja broj sklopljenih ugovora 1 2006 Ustanova 0,00kn realizirana: izdano 97 koncesijskih odobrenja

F.9. Kontrola koncesionara broj zapisnika 1 2006 čuvarska služba 0,00kn realizirana: izvršeno 426 kontrola koncesionara

F.10.
Ažuriranje baze podataka vezano za koncesije i 

koncesijska odobrenja
broj ažuriranih baza 1 2013 stručna služba 0,00kn

realizirana: redovito ažurirane baze podataka o 

koncesionarima na Cetini, Hvaru, Brelima i 

Braču

F.11.

Izraditi plan upravljanja za područje otoka Hvara - 

PU 6015 (projekt "Razvoj okvira za upravljanje 

ekološkom mrežom Natura 2000")

broj održanih internih i 

dioničkih radionica, izrađen i 

usvojen plan upravljanja

1 2019 Ustanova

MINGOR, 

SUNCE, SAFAGE 

d.o.o.

financiranje iz 

projekta 

MINGOR

realizirana: redovito održavane interne i 

radionice sa dionicima kao i interni sastanci, 

konačni nacrt plana (faza 3) je 19. prosinca 

2022. godine poslan na mišljenje Ministarstvu 

gospodarstva i održivog razvoja

F.12.

Izraditi plan upravljanja za područje Kanjona 

rijeke Cetine - PU 6034-1 (projekt "Razvoj okvira 

za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000")

broj održanih internih i 

dioničkih radionica, izrađen i 

usvojen plan upravljanja

1 2019 Ustanova
MINGOR, BIOM, 

SAFAGE d.o.o.

financiranje iz 

projekta 

MINGOR

realizirana: redovito održavane interne i 

radionice sa dionicima kao i interni sastanci

F.13.

Sudjelovati u izradi plana upravljanja za područje 

Dinara i Cetina - PU 6001-1 (projekt "Razvoj okvira 

za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000")

broj održanih internih i 

dioničkih radionica, izrađen i 

usvojen plan upravljanja

1 2019 Ustanova
MINGOR, BIOM, 

SAFAGE d.o.o.

financiranje iz 

projekta 

MINGOR

realizirana: redovito održavane interne i 

radionice sa dionicima kao i interni sastanci

F.14.

Sudjelovati u izradi plana upravljanja za područje 

srednjodalmatinski otoci i Pelješac - PU 7014 

(projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom 

mrežom Natura 2000")

broj održanih internih i 

dioničkih radionica, izrađen i 

usvojen plan upravljanja

1 2019 stručna služba

MINGOR, 

SUNCE, SAFAGE 

d.o.o.

financiranje iz 

projekta 

MINGOR

realizirana: redovito održavane interne i 

radionice sa dionicima kao i interni sastanci

Sustav izdavanja 

koncesija i 

koncesijskih 

odobrenja

Suradnja s lokalnim 

dionicima

F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

Stručno 

usavršavanje 

djelatnika

Plan upravljanja



F.15.
Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima 

na području SDŽ

broj održanih konzultacijskih 

radionica i sastanaka
3 2016 Ustanova

JLS, TZ, HV, HŠ, 

komunalna 

društva, udruge, 

škole …

1.000,00kn

djelomično realizirana: projekt će se dalje 

odvijati u sklopu projekta "Izrada planova 

upravljanja za odabrana područja ekološke 

mreže na području SDŽ"

F.16.
Jačanje kapaciteta Ustanove po pitanju 

upravljanja EU projektima

povućena sredstva za 5 EU 

projekata u provedbi
1 2017 Ustanova

partneri i vanjski 

suradnici na 

projektima

sredstva će se 

osigurati iz 

natječaja

realizirana: vidi tablicu 7 za detaljan popis EU 

projekata; tijekom 2022. godine su povućena 

sredstva za EU projekt Resistance, FZOEU 

projekt Kanjon rijeke Cetine - plastic free zona, 

Erasmus+ projekt suradnja između institucija, 

te FZOEU projekt očuvanja p. periske za 2023. 

godinu

F.17.
Jačanje kapaciteta Ustanove po pitanju 

zapošljavanja novih djelatnika
zaposleni novi djelatnici 1 2022 Ustanova

sredstva će se 

osigurati Osnivač
realizirana: tablica 2.3.

F.18. Nabava literature
broj primjeraka stručne i 

znanstvene literature
2 1997 Ustanova 5.000,00kn realizirana: obogaćen fond stručne literature

F.19.
Nabava opreme za potrebe rada stručne i 

čuvarske službe
nabavljena oprema 2 1997 Ustanova 20.000,00kn realizirana: tablica 2.2.

74.000,00

Materijalni resursi 

Ustanove

Plan upravljanja

Osnaživanje 

kapaciteta 

Ustanove



KOD
TIP 

ISTRAŽIVANJA

NAZIV PROJEKTA/  

UGOVORA
VRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE 

ISTRAŽIVANJA/  

PRAĆENJA STANJA

PROVODITELJ 

AKTIVNOSTI
METODOLOGIJA NAPOMENA

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.1. monitoring

Praćenje velikih zvijeri 

uz pomoć foto-zamki i 

prikupljanjem izmeta

Vuk (Canis lupus ), ris 

(Lynx lynx ) i medvjed 

(Ursus arctos )

HR5000028 - Dinara

pomoćnik ravnatelja za 

Natura 2000 područja, 

stručna služba

foto-zamke i 

prikupljanje izmeta

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.2. monitoring
Zimsko prebrojavanje 

ptica močvarica
Ptice močvarice

ušće Žrnovnice, 

posebni rezervat 

"Pantan" i značajni 

krajobraz "Prološko 

blato"

stručna služba prebrojavanje
ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.3. monitoring

Monitoring jadranske 

kozonoške 

(Himantoglossum 

adriaticum )

 Jadranska kozonoška 

(Himantoglossum 

adriaticum )

HR2001489 - Brač-Stup

stručna služba / 

Prirodoslovni muzej 

Split

Roko Čičmir, Ljiljana 

Borovečki-Voska, 

Dubravko Šincek 

Jadranska kozonoška 

HIMANTOGLOSSUM  

ADRIATICUM Baumann 

( -Orchidaceae- )

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.4. monitoring

Monitoring 

Eleonorinog sokola 

(Falco eleonorae )

Eleonorin sokol (Falco 

eleonorae )

Spomenik prirode 

"Brusnik" i NATURA 

2000 - HR1000039 

Pučinski otoci

stručna služba prebrojavanje
ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.5. monitoring

Monitoring posidonije 

(Posidonia oceanica) 

unutar područja 

ekološke mreže 

(projekt "SMILO - 

Med")

Biocenoza vrste 

Posidonia oceanica  

(NKS G.3.5.1)

Natura2000 mreža, 

prioritet Pakleni otoci
stručna služba

Guala I, Nikolic V, Ivesa 

L, Di Carlo G, Rajkovic 

Z, Rodic P, Jelic K 

(2014): Monitoring 

Programme for 

Posidonia Beds

(Posidonion 

oceanicae), 

MedMPAnet Project

NIJE 

REALIZIRANO

4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



A.7.
istraživanje i 

monitoring

Monitoring plemenite 

periske (Pinna nobilis ) 

unutar područja 

ekološke mreže 

(projekt "CASCADE")

Plemenita periska 

(Pinna nobilis )

Natura2000 mreža, 

prioritet Ušće Cetine, 

Pantan i Šćedro

stručna služba

García-March J.R., 

Vicente N. (2006). 

Protocol to study and 

monitor Pinna nobilis 

populations within 

marine protected 

areas. MedPAN-

Interreg IIIC-project. 

Malta Environment 

and Planning Authority 

(MEPA), 78 pp.

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.8. istraživanje

 Izrada karti staništa 

(inventarizacija) 

lokaliteta unutar 

Natura 2000 područja 

za Studiju sidrišta SDŽ 

FAZA III

Svi morski stanišni 

tipovi
Natura 2000 mreža SDŽ

stručna služba / vanjski 

suradnici

Priručnik za 

inventarizaciju i 

praćenje stanja 

morskih staništa 

(Bakran-Petricioli, T. 

(2007))

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.10. monitoring

Monitoring mekousne 

pastrve (Salmo 

obtusirostris 

salonitana ) u rijeci 

Jadro i Žrnovnici

Mekousne pastrva 

(Salmo obtusirostris 

salonitana )

Posebni rezervat 

"Jadro" i rijeka 

Žrnovnica

stručna i čuvarska 

služba
prebrojavanje

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.11.
istraživanje i 

monitoring

Inventarizacija i 

uspostava monitoringa 

čvoraste morske rese 

(Cymodocea nodosa ) 

unutar područja 

ekološke mreže Ušće 

Cetine (projekt 

"CASCADE")

Biocenoza sitnih 

ujednačenih pijesaka, 

Asocijacija s 

Cymodocea nodosa  

(NKS G.3.2.2.1.)

Natura 2000 Ušće 

Cetine

stručna služba / vanjski 

suradnici

CymoSkew index 

(Orfanidis et al. 2020)

Habitat structure index 

- HIS (Irving et al. 2013) 

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.12. istraživanje

Inventarizacija i 

uspostava monitoringa 

busenastog koralja 

(Cladocora caespitosa ) 

unutar područja 

ekološke mreže Ušće 

Cetine (projekt 

"CASCADE")

Busenasti koralj 

(Cladocora caespitosa )

Natura 2000 Ušće 

Cetine

stručna služba / vanjski 

suradnici

Kružić & Benković 

(2008)

Ferrari et al. (2017)

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE



A.9./A.16.

/A.17./A.

18./A.32.

istraživanje

Inventarizacija flore 

posebnog rezervata 

"Jadro" / 

Inventarizacija flore 

spomenika prirode 

"Jabuka" / 

Inventarizacija flore, 

ihtiofaune i 

entomologije 

posebnog rezervata 

"Pantan" / 

Inventarizacija flore 

posebnog rezervata 

"Vrljika" / Pregled 

stanja u spomeniku 

parkovne arhitekture 

"Botanički vrt OŠ 

Ostrog"

Flora (inventarizacija 

vrsta na istraživanom 

području)

Posebni rezervat 

"Jadro", spomenik 

prirode "Jabuka", 

posebni rezervat 

"Pantan", posebni 

rezervat "Vrljika"  

spomenik parkovne 

arhitekture "Botanički 

vrt OŠ Ostrog"

Prirodoslovni muzej 

Split

Flora - Priručnik za 

inventarizaciju i 

praćenje stanja

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE



NAZIV 

ZONE/PODRUČJA 

NADZORA

BROJ TDI PO 

ZONI/PODRUČJU 

NADZORA

BROJ 

PREKRŠAJA/  

ZABRANJENIH 

RADNJI

CETINA 75 25

MAKARSKO PRIMORJE 11 0

SOLIN, KAŠTELA, 

TROGIR, DUGOPOLJE
25 7

SINJSKO PODRUČJE 13 3

IMOTSKI 40 5

OTOCI 25 1

UKUPAN BROJ 189 41

TIP PREKRŠAJA/  

ZABRANJENE RADNJE

SLUŽBENA 

BILJEŠKA

ZAPISNIK O 

NADZIRANOM 

DOGAĐAJU

NOVČANA KAZNA 

NA MJESTU 

POČINJENJA

RJEŠENJE
OPTUŽNI 

PRIJEDLOG

KAZNENA 

PRIJAVA

PROSLIJEĐENO 

NADLEŽNOJ 

SLUŽBI NA 

POSTUPANJE

NAPOMENA

UKUPAN BROJ 

TOG TIPA 

PREKRŠAJA

Bespravna gradnja 0 11 0 0 0 2 9 11

Ilegalni ribolov 0 5 0 0 0 0 5 5

Krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0

Hvatanje strogo 

zaštićenih životinja
0 0 0 0 0 0 0 0

Branje strogo zaštićenih 

biljaka
0 0 0 0 0 0 0 0

Sječa šume 0 11 0 0 0 2 9 11

Ilegalna eksploatacija 

mineralnih sirovina
0 0 0 0 0 0 0 0

Odlaganje veće količine 

otpada izvan označenih 
0 0 0 0 0 0 0 0

Bacanje otpadaka izvan 

predviđenog prostora
0 8 0 0 0 1 7 8

Izazivanje požara 0 0 0 0 0 0 0 0

Loženje vatre izvan 

naselja i označenih 
0 0 0 0 0 0 0 0

Vožnja/parkiranje izvan 

za to namjenjenih 
0 4 0 0 0 0 4 4

Sidrenje/privez plovila 

(u unutarnjim vodama)
0 0 0 0 0 0 0 0

Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

5. Evidencija nadzora

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA 

NAPOMENA



Privez plovila (na 

pomorskom dobru)
0 0 0 0 0 0 0 0

Kampiranje/logorovanje 

 izvan označenih mjesta
0 0 0 0 0 0 0 0

Kupanje na mjestima 

gdje je ono zabranjeno
0 0 0 0 0 0 0 0

Ulaz bez 

ulaznice/vinjete
0 0 0 0 0 0 0 0

Oštećivanje i/ili 

uništavanje znaka i/ili 
0 0 0 0 0 0 0 0

Postavljanje ploče, 

reklamnog i/ili drugog 
0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 0 2 0 0 0 1 1 2

UKUPAN BROJ 0 41 0 0 0 6 35 41



NAZIV PROGRAMA BROJ POSJETITELJA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj posjetitelja na programima 0

NAZIV MANIFESTACIJE BROJ POSJETITELJA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama 0

LOKALITET/ULAZ/OBJEKT

POUČNA STAZA
BROJ POSJETITELJA

IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA 

EKOLOŠKE MREŽE 

BROJ PRODANIH 

ULAZNICA

PROCJENA UKUPNOG 

BROJA POSJETITELJA

Spomenik prirode "Modra špilja" 133874

Spomenik prirode "Vranjača" 7279

Spomenici prirode "Modro i Crveno jezero" te značajni 

krajobraz "Imotska jezera-Gaj"
21780

Spomenik prirode "Špilja na otoku Ravniku" 22468

Grapčeva špilja 1079

Zmajeva špilja 978

Značajni krajobraz "Kanjon rijeke Cetine" - canyoning 13752

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

NAPOMENA

NAPOMENA

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

NAPOMENA

evidencija koncesionara

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE 

NAPOMENA

evidencija koncesionara

evidencija koncesionara

evidencija koncesionara

evidencija koncesionara

evidencija koncesionara

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

evidencija koncesionara



NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA BROJ ISPITANIKA SVRHA

NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE BROJ VOLONTERA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj volontera 0

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

NAPOMENA

NAPOMENA



7. Rezultati projekata 

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

Naziv projekta: Jadro - izvor života



DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD 
DATUM SKLAPANJA 

UGOVORA
OVLAŠTENIK

Ostale djelatnosti 1 godina 12.000,00 4. veljače Lukša Novak "ZRAČNA LUKA SPLIT"

Ostale djelatnosti 5 godina 20.000,00 14. lipnja 2022.
Dragan Bilać "HRVATSKA KONTROLA 

ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O."
Turističko korištenje speleoloških 

objekata
godina dana 2.000,00 7. lipnja Zoran Kojdić "POŽIVJE"

Turističko korištenje speleoloških 

objekata
godina dana 5.000,00 11. srpnja Marko Punda "VRANJAČA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.400,00 16. svibnja Stanko Bajamić "BAJAMIĆ"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 7.200,00 8. lipnja Milan Banović "BAN"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 8.000,00 7. lipnja Štefan Barbarić "PINTA"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.800,00 19. svibnja Jurica Baučić "Mariano 62"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.200,00 2. lipnja Jure Bauk "DALMATIA GETAWAY"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.200,00 16. svibnja Ivica Beović "ROCK CLIMBING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 32.040,00 16. svibnja Ivica Beović "ROCK CLIMBING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 8.800,00 21. lipnja

Miodrag Bogojević "MAGIC WORLD 

ADVENTURE"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.800,00 20. srpnja Josip Čizmić "RAJSKE DVERI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 5.920,00 20. srpnja Josip Čizmić "RAJSKE DVERI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 5.600,00 15. lipnja

Ivana Čokolić "RAFTING ADVENTURE 

ZAGORA"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 12.000,00 17. svibnja Ivan Eremut "GO ADVENTURE"

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 25.100,00 17. svibnja Ivan Eremut "GO ADVENTURE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 24. lipnja Marko Franić "ACTIVE 365"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 760,00 24. lipnja Marko Franić "ACTIVE 365"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 30.000,00 8. lipnja Matka Ivezić "LESTRIGON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 9.600,00 8. lipnja Matka Ivezić "LESTRIGON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica 2.400,00 8. lipnja Matka Ivezić "LESTRIGON"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 21.200,00 1. lipnja Lino Jakšić "CRO-ACTIVE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 12.800,00 6. lipnja Bruno Janeček "DALMATIAN ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 14.400,00 17. svibnja Mate Jerčić "VIR"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 7.200,00 5. srpnja Ljubica Juričić "ADRIATURIST"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 7.200,00 16. svibnja Tade Juričić "KONING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.000,00 16. svibnja Heike Jurjević "EXPERIENCE OMIŠ"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 26.400,00 16. svibnja Nedjeljko Jurjević "PIRATE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 16. svibnja Damir Kaćunko "GREEN LINE ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.400,00 15. lipnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 14.000,00 15. lipnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.000,00 15. lipnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.800,00 11. srpnja

Tonči Karaman "BRANITELJSKA ZADRUGA 

CRUX"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.000,00 23. lipnja Vladimir Kekez "DAL MARE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 16.820,00 7. lipnja Vladimir Kekez "DAL MARE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 8.400,00 21. lipnja Mate Kesić "KENTONA"



Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 9.600,00 17. svibnja Ante Krišto "SPLIT RAFTING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 1.000,00 27. lipnja Ivan Kuvačić "FUNKY MOUSE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 8.000,00 16. svibnja Kristina Lučić "GOLDEN AREA"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 7.200,00 21. lipnja Blaža Martić "A NAVI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.800,00 20. lipnja Tihana Mišerda "CETINA TOURS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.000,00 27. lipnja

Marin Mladin "COYOTE RAFTING 

ENTERPRISE"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 4.560,00 23. lipnja Goran Novaković "MIRABELLA TOURS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 12.800,00 23. lipnja Goran Novaković "MIRABELLA TOURS"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.800,00 13. srpnja Tomislav Novaković "NAMJEŠTAJ"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 9.600,00 15. lipnja Ivanka Pejković "BUK"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 22.400,00 14. srpnja Kristijan Pejković "PEKI"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 17.600,00 21. lipnja Kristijan Pejković "PEKI"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 3.200,00 21. lipnja Kristijan Pejković "PEKI"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.800,00 13. srpnja Dejana Pejković "LADY D"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 800,00 21. lipnja Dejana Pejković "LADY D"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.400,00 19. svibnja Milenko Perišić "ZLATNA RIJEKA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 60,00 1. rujna Milenko Perišić "ZLATNA RIJEKA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 9.600,00 20. lipnja Toni Poljak "DALMATIAN RAFTING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.400,00 17. svibnja Iris Prebeg "OUTDOOR EXPERTS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 94.420,00 17. svibnja Iris Prebeg "OUTDOOR EXPERTS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 10.800,00 23. lipnja Duje Pupačić "VIR RAFTING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.200,00 16. svibnja Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"



Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 31.550,00 16. svibnja Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 29.200,00 1. srpnja Karlo Ružić "ADVENTURE DALMATIA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 88.660,00 1. srpnja Karlo Ružić "ADVENTURE DALMATIA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.400,00 16. svibnja Damir Siničić "MALDUK ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 5.700,00 8. lipnja Damir Siničić "MALDUK ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.000,00 14. srpnja Stjepan Smoljanović "AS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 16.800,00 16. svibnja Lulija Stella "STELLA LUCIUS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 9.600,00 1. lipnja Pero Škarica "SLAP"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 11.200,00 23. lipnja Srećko Škarica "CETINA RAFT"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.200,00 16. svibnja

Duje Škaričić "RAFTING EXPERIENCE 

CETINA"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.000,00 16. svibnja Goran Škarić "APEX"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 16.400,00 17. svibnja Željko Tadić "KANJON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 19.200,00 14. lipnja Ivanči Tafra "MAESTRAL"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 3.200,00 14. lipnja Ivanči Tafra "MAESTRAL"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 9.600,00 15. lipnja Matko Tafra "CETINA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.400,00 14. lipnja Andrijana Troskot "IV&AN-SPORT"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.200,00 14. lipnja Ivan Troskot "IV&AN-RAFTING"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 9.600,00 21. lipnja Ivica Vlahović "VLAHO"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 7.200,00 3. lipnja Bruno Vukasović "RIVERING"



Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 16.800,00 3. lipnja Marko Vukasović "VUKASOVIĆ"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 3.000,00 25. kolovoza Fabijan Brkušić "TRI GREDE"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 4.500,00 9. lipnja Katarina Čajić "ANTONIO"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti
godina dana 10.000,00 16. svibnja Goran Ćorluka "MJESTO ZABAVE"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 4.000,00 20. svibnja Ivo Dujmović "TARTAJA"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 4.000,00 16. svibnja Mate Jeličić "MAČAK"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 2.000,00 3. lipnja Perina Marković Nielsen "SV. KLEMENT"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti
godina dana 400,00 3. lipnja Ante Matijević

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 750,00 31. svibnja Pjerino Šimunović "DIONIS"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 9.400,00 18. svibnja Iva Tomlinović "ZORI"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti
godina dana 4.500,00 19. svibnja Marijam Tudor "FOREST GLAM"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 1.750,00 31. svibnja Frane Župa "KLEMENT"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 2.800,00 3. listopada Jakov Jakas "ŠĆEDRO"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 1.800,00 20. listopada Pavao Kordić "MOSTER"



Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - hotel do 3 

zvjezdice

godina dana 38.350,00 11. kolovoza Tonči Boras "SUNCE HOTELI"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 30.000,00 17. svibnja Petar Pervan "GREBEN BRELA"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 3.750,00 31. svibnja Romano Ribičić "RIBIČIĆ"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti 
godina dana 4.050,00 11. srpnja Marijo Eterović "MARIJO"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 7.500,00 16. svibnja Ivica Šesnić "ŠESNIĆ"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 1.400,00 23. lipnja Anđelka Renić "MLINICE"

Komercijalno fotografiranje i snimanje 

filmova i reklama
1 dan 4.000,00 28. kolovoza "TBS JAPAN"

Ostale djelatnosti 1 dan 4.000,00 5. listopada "ZADAR OUTDOOR D.O.O."


