
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 2020. GODINU

Split, 25. lipnja 2021. godine

Klasa: 030-02/21-01/103

Ur. broj: 2181-179-21-1

RAVNATELJ

Domagoj Lažeta, dipl. iur.



Domagoj Lažeta ravnatelj Ustanova

Gvido Piasevoli stručni voditelj Ustanova-stručna služba

Stjepan Mekinić 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

Jakov Podrug glavni čuvar prirode Ustanova-čuvarska služba

Anita Veža
referent knjigovodstvno-finacijskih 

poslova
Ustanova-računovodstvo

Ivica Sorić predsjednik Općina Seget

Josip Jakšić član umirovljenik

Ivan Carević član Školska knjiga

Petar Šabić član HEP

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)
86,65m2 ured Ustanove

Unajmljena 

nekretnina

najam (Ured državne 

uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji)

Ured u Imotskom 20m2 ured Ustanove
Unajmljena 

nekretnina
najam (Grad Imotski)

Ured u Nerežišćima 13m2 ured Ustanove
Unajmljena 

nekretnina

najam (Općina 

Nerežišća)

Laka prikolica Neptun 1 čuvarska služba Vlasništvo JU

Osobni automobil ŠKODA KAROQ 1 Ustanova Vlasništvo JU

Terensko vozilo TOYOTA MITSUBISHI 1
čuvarska / stručna 

služba
Vlasništvo JU

Gumenjak  ORADA 3,30m + 

vanbrodski motor MERCURY 10KS
1

čuvarska / stručna 

služba
Vlasništvo JU

Uredski namještaj (stol, stolica, 

ormarić, ormar)
5

 stručna / čuvarska 

služba

Stolno računalo 2  stručna služba

Prijenosno računalo 3 čuvarska služba

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

2020

2020

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

POKRETNINE

NEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA



Uniforma (jakna, flis, prsluk, hlače, 

košulja, kapa, kaiš, cipele)
2

čuvarska / stručna 

služba

Bušilica akumulatorska 1 stručna služba

IME I PREZIME
KONTAKT TELEFON 

/ MOBITEL

KONTAKT 

E-MAIL
ZVANJE STRUČNA SPREMA RADNO MJESTO

USTROJSTVENA 

JEDINICA
TIP UGOVORA

Zvonimir Matijević
zvonimir.matijevic@

moreikrs.hr

magistar inženjer 

ekološke 

poljoprivrede i 

agronomije

VSS

viši stručni suradnik 

agronom - suradnik 

za izradu i provedbu 

EU projekata

stručna služba
Na neodređeno, 

puno radno vrijeme

Matea Kavelj
matea.kavelj@moreik

rs.hr
upravna referentica SSS motritelj čuvarska služba

Na neodređeno, 

puno radno vrijeme

DJELATNIK

TIP 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

NAZIV 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

TRAJANJE
MJESTO 

ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

SVRHA 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

IZVOR 

FINANCIRANJA

Gvido Piasevoli seminar

"Rezultati istraživanja 

medvjeda na 

području NP Plitvička 

jezera"

29. siječnja Hotel Jezero JU NP Plitvička jezera
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli seminar

Skup umrežavanja 

hrvatskih ustanova 

koje upravljaju 

morskim zaštićenim 

područjima

23. rujna Šibenik JU NP Brijuni
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA 

Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI 

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

mailto:zvonimir.matijevic@moreikrs.hr
mailto:zvonimir.matijevic@moreikrs.hr
mailto:matea.kavelj@moreikrs.hr
mailto:matea.kavelj@moreikrs.hr


Gvido Piasevoli seminar
14. Skup stručnih 

službi
5.-9. listopada on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

"1. (konstituirajuća) 

sjednica Partnerskog 

vijeća Strategije 

razvoja grada Splita 

do 2030."

28. listopada on-line Grad Split
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

"Regionalni sektorski 

sastanak na temu 

izrade Okvira za 

prioritetne aktivnosti 

(eng. Prioritised 

action Framework - 

PAF) - financijsko 

planiranje provedbe 

mjera očuvanja za 

područja Natura 

2000 - Split"

4. studenoga on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja i 

Institut OIKON

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Gvido Piasevoli trening/tečaj/škola

MedPAN Webinar: 

"Marine turtles in 

MPAs: a guide for 

monitoring and 

management"

9. prosinca on-line MedPAN
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Stjepan Mekinić seminar

"Rezultati istraživanja 

medvjeda na 

području NP Plitvička 

jezera"

29. siječnja Hotel Jezero JU NP Plitvička jezera
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

"Razvijanje sustava 

upravljanja i kontrole 

invazivnih stranih 

vrsta, 

KK.06.5.2.02.0001

Izrada planova 

upravljanja 

invazivnim stranim 

vrstama - mungos"

22. listopada Split Institut OIKON
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

"Regionalni sektorski 

sastanak na temu 

izrade Okvira za 

prioritetne aktivnosti 

(eng. Prioritised 

action Framework - 

PAF) - financijsko 

planiranje provedbe 

mjera očuvanja za 

područja Natura 

2000 - Split"

4. studenoga on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja i 

Institut OIKON

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Stjepan Mekinić trening/tečaj/škola

"Razvijanje sustava 

upravljanja i kontrole 

invazivnih stranih 

vrsta, 

KK.06.5.2.02.0001 - 

Usluga izrade 

priručnika, akcijskih 

planova i planova 

upravljanja 

invazivnim stranim 

vrstama - Grupa 1 

Izrada planova 

upravljanja 

invazivnim stranim 

vrstama-crvenouha 

kornjača"

11. studenoga on-line
Udruga Hyla i Institut 

OIKON

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zora Kažimir seminar
14. Skup stručnih 

službi
5.-9. listopada on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić seminar

Skup umrežavanja 

hrvatskih ustanova 

koje upravljaju 

morskim zaštićenim 

područjima

23. rujna Šibenik JU NP Brijuni
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić seminar
14. Skup stručnih 

službi
5.-9. listopada on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić seminar

"Održiva gradnja 

plaža - gradnja novih i 

povećanje kapaciteta 

postojećih plaža"

8. listopada on-line
Sveučilište u Zagrebu, 

Građevinski fakultet

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva



Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

"Izrada stručne 

podloge za Plan 

gospodarenja 

crvenim koraljem 

(Corallium rubrum )" 

4. prosinca on-line
Ministarstvo 

poljoprivrede

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jelena Kurtović Mrčelić trening/tečaj/škola

MedPAN Webinar: 

"Marine turtles in 

MPAs: a guide for 

monitoring and 

management"

9. prosinca on-line MedPAN
edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Branimir Jukić seminar
14. Skup stručnih 

službi
5.-9. listopada on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Zvonimir Matijević seminar
14. Skup stručnih 

službi
5.-9. listopada on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija stručne 

službe
Vlastita sredstva

Jakov Podrug seminar
20. Godišnji seminar 

čuvara prirode
15.-17. rujna on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva

Jakov Podrug trening/tečaj/škola

Ovlasti čuvara 

prirode i njihova 

primjena u otkrivanju 

i procesuiranju 

prekršaja na štetu 

prirode

15. listopada on-line Academia Tempora
edukacija čuvara 

prirode
Vlastita sredstva

Branimir Kušćević seminar
20. Godišnji seminar 

čuvara prirode
15.-17. rujna on-line

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja

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

prikupljeni podatci o vuku i 

risu
1 2016

pomoćnik 

ravnatelja za 

NATURA 

područja, 

stručna služba

10.000,00kn realizirana: uspostavljena 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 isl.)

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

A.5.

Monitoring vrsta kosac-Crex crex na Srednjem 

toku Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem 

(HR2001313)

podatci o brojnosti 

gnijezdećih populacija
1 2017 stručna služba 500,00kn

realizirana: monitoring kosca-Crex crex  izvršen 

10./11. lipnja te 26./27. lipnja

A.6.
Monitoring posidonije (Posidonia oceanica ) na 

lokacijama unutar Natura2000 područja
ažurirana baza podataka 1 2019 stručna služba

dr.sc. Ante 

Žuljević, IZOR

Josip Boban, 

Prirodoslovni 

muzej Split

10.000,00kn
realizirana: monitoring proveden od 19.-21. 

listopada na području Paklenih otoka

A.7.
Monitoring mediteranskog potkornjaka 

(Orthotomicus erosus )

prikupljeni podaci na 

području Značajnog 

krajobraza "Pakleni otoci"

1 2019
stručna i 

čuvarska služba

Hrvatski 

šumarski institut
0,00kn

realizirana: osim na području Paklenih otoka 

podaci se prikupljaju u suradnji sa Hrvatskim 

šumama na području značajnog krajobraza 

"Kanjon rijeke Cetine" te u suradnji sa TZ 

Općine Brela nana području značajnog 

krajobraza "Plaže i park-šume u Brelima"

A.8. Monitoring Modre i Medvidine špilje ažurirana baza podataka 1 2019 stručna služba

dr.sc. Tatjana 

Petricioli, PMF 

Zagreb

10.000,00kn

realizirana: inventarizacija morskih staništa i 

vrsta te prijedlog mogućih indikatora i okvirnog 

monitoring programa u svrhu praćenja utjecaja 

posjetitelja

A.9.
Monitoring plemenite periske (Pinna nobilis ) na 

lokacijama unutar Natura2000 područja
ažurirana baza podataka 1 2020 stručna služba

Maurizio Pinna, 

Universita di 

Salento

Josip Boban, 

Prirodoslovni 

muzej Split

10.000,00kn

realizirana: monitoring smrtnosti p. periske 

putem aplikacije Jeste Li Vidjeli?; postavljanje 

kolektora za prikupljanje mlađi p. periske na 

Ušću Cetine u kojima je nađena 1 živa jedinka

A.10.
Izlov alohtonih vrsta riba u ihtiološkim 

rezervatima Jadro i Vrljika

broj provedenih akcija u 

posebnim ihtiološkim 

rezervatima Jadro i Vrljika

1 2019
stručna i 

čuvarska služba

Hrvatsko 

ihtiološko 

društvo

10.000,00kn

realizirana: kontinuirano se tokom godine vršio 

izlov štuke (Esox lucius ) u posebnom rezervatu 

"Vrljika" te u značajnom krajobrazu "Prološko 

blato"

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.11.

Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalazaka 

mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih 

životinja HAOP-u putem Obrasca za dojavu

broj popunjenih obrazaca 2 2018
stručna i 

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

A.12.

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)

broj dojava, intervencija i sl. 2 2018
stručna i 

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

A.13.

Izrada integralne studije prostorne valorizacije 

rijeke Jadro (OPKK 6c2 projekt "Jadro-izvor 

života")

izrađen nacrt Studije kroz 

projekt Jadro - izvor života
2 2019 stručna služba vanjski suradnici 250.000,00kn

djelomično realizirana: EU projekt projekt 

Jadro-izvor života kasni s provedbom; potpisan 

ugovor sa izvođačem te se početkom veljače 

2021. očekuje konačna radna verzija

A.14.
Inventarizacija flore, herpetofaune i ornitofaune 

značajnog krajobraza "Prološko blato"

prikupljeni podatci o vrstama 

flore, herpetofaune i 

ornitofaune

3 2019 stručna služba
Prirodoslovni 

muzej Split
4.500,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.15.
Inventarizacija vrste Iris pseudopallida  u kanjonu 

Cetine

prikupljeni podatci o 

lokalitetima i brojnosti
3 2019 stručna služba 750,00kn realizirana: ažurirana baza podataka

A.16.
Pregled stanja danjih leptira na području ekološke 

mreže NATURA2000 - HR2001352 Mosor

prikupljeni podatci o vrstama 

danjih leptira
3 2020 stručna služba HYLA 11.863,50kn realizirana: uspostavljena baza podataka

A.17.
Nastavak geoloških i hidrogeoloških istraživanja 

Crvenog i Modrog jezera

prikupljeni podatci o 

geometriji jezera, kemijskim 

svojstvima vode, temperaturi 

i vodostaju tijekom cijele 

godine

1 2016

pomoćnik 

ravnatelja za 

NATURA 

područja, 

stručna služba

prof. Ivo Andrć 

FGAG ST 
15.000,00kn

realizirana: prikupljeni podaci višegodišnjih 

mjerenja svojstava vode i vodostaja

A.18.
Speleološka istraživanja u zaštićenim djelovima 

prirode na području Splitsko-dalmatinske županije

izrađeni speleološki nacrti i 

napisan izvještaj 

ospeleološkim istraživanjima

1 2019

stručna služba, 

pomoćnik 

ravnatelja za 

NATURA 

područja

Prirodoslovni 

muzej Split
7,000,00Kn

realizirana: napravljena speleološka istraživanja 

u zaštićenim područjima Grab,   Pakleni otoci i 

Modro jezero; napravljeni topografski nacrti 

istraženih speleoloških objekata

A.19.
Hidrogeografska istraživanja u Značajnom 

krajobrazu "Prološko blato"

prikupljeni podatci o 

geometriji, zapremnini i 

kakvoći vode

1 2020 stručna služba

ADIPA - Društvo 

za istraživanje i 

očuvanje 

prirodoslovne 

raznolikosti 

Hrvatske

7,000,00kn
realizirana: napravljena batimetrija Mamića, 

Knezovića i Lokvičićkog jezera

A.20.
Praćenje stanja u postavljenim kućicama za ptice 

u zaštićenim područjima

podatci o aktivnostima u 

postavljenim kućicama
1 2014 stručna služba 500,00kn

realizirana: 23 kućice u značajnom krajobrazu 

"Sutina", 10 kućica u značajnom krajobrazu 

"Prološko blato" i 5 kućica u Sinjskom polju 

obiđene su u svibnju te očišćene u listopadu

A.21.
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 nije obavljena radi 

oporavka krošnje od posljedica smrzavanja 

tijekom zime, a berba je izvršena 10. listopada

A.22.
Prikupljanje podataka o protoku, vodostaju i 

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

Inventarizacija i 

monitoring ciljanih 

vrsta i staništa

Zaštita i očuvanje 

prirodnih 

vrijednosti Splitsko-

dalmatinske 

županije



A.23.
Redoviti obilasci zaštićenih područja i područja 

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

A.24.
Revitalizacija vodenog staništa na lokalitetu 

Trolokve

prijavljen projekt, obnovljene 

lokve na lokalitetu Trolokve u 

značajnom krajobrazu 

"Vidova gora"

1 2019 stručna služba
vanjski suradnici 

(Udruga Hyla…)
20.900,00kn 

realizirana: u suradnji sa Alanom Čikadom i 

lokalnom zajednicom izvršena obnova suhozida 

oko 2. lokve te revitalizacija 3. lokve

A.25.

Umjetno razmnožavanje mekousne pastrve 

(Salmothymus obtusirostris ) u posebnom 

rezervatu "Vrljika"

kvantitativni rezultati 

umjetnog mrijesta
2 2008 stručna služba

Prirodoslovno-

matematički 

fakultet Zagreb

24.503,10kn
realizirana: mriješćenje izvršeno u veljači a 

ispuštanje u lipnju

A.26.
Revitalizacija i održavanje spomenika parkovne 

arhitektutre "Botanički vrt OŠ "Ostrog""
broj novoposađenih biljaka 2 2020 stručna služba Grad Kaštela 0,00kn nije realizirana: COVID-19

A.27.
Analiza hidroloških parametara izvorišta rijeke 

Vrljike

prikupljeni podatci o 

periodičnoj aktivnosti izvora
3 2019

pomoćnik 

ravnatelja za 

NATURA 

područja, 

stručna služba

prof. Ivo Andrć 

FGAG ST
15.000,00kn

djelomično realizirana: u fazi realizacije u 

sklopu projekta VODIME

A.28. Arboristički pregled i procjena statike stabala izrađeni izvještaji 3 2019 stručna služba
vanjski suradnici 

(Arbofield)
10.000,00kn 

realizirana: spomenici prirode „Divlja kruška 

(Pyrus amygdaliformis )“, „Borić na krovu crkve 

u Nerežišćima (Pinus nigra )“ i „Čempres 

(Cupressus sempervirens )“ 

A.29. Nastavak postupka zaštite masiva Dinare upućen zahtjev Ministarstvu 2 2010 Ustanova 0,00kn
djelomično realizirana: predmet je na 

postupanju u Ministarstvu

A.30.
Pokrenuti postupak zaštite podmorja Paklenih 

otoka
upućen zahtjev Ministarstvu 3 2019 stručna služba MZOE, SDŽ 0,00kn

djelomično realizirana: 3. prosinca održan 

ZOOM sastanak između Ustanove i 

Ministarstva o pokretanju postupka

A.31. Sklapanje ugovora

sklopljeno 8 ugovora o 

provođenju protupožarnog 

nadzora

1 2005 Ustanova

Osnivač je 

osigurao u 

proračunu 

118.000,03kn

realizirana: sklopljeno 8 ugovora o provođenju 

protupožarnog nadzora

A.32. Provođenje protupožarnog nadzora broj nadzora 1 2005 čuvarska služba 4.500,00kn realizirana: izvršeno 28 protupožarnih nadzora

434.766.60

0,00

Zaštita novih 

područja

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

Zaštita i očuvanje 

prirodnih 

vrijednosti Splitsko-

dalmatinske 

županije

B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI



0,00

D.1. Kontrolirano posjećivanje Modrog i Crvenog jezera ažurirana baza podataka 1 2019 Ustanova Grad Imotski 0,00kn
realizirana: uspostavljena suradnja sa Gradom 

Imotskim

D.2.

Izrada edukacijskog plana s aspekta zaštite 

prirodnih vrijednosti (OPKK 6c2 projekt "Skriveni 

habitati")

izrađen edukacijski plan s 

aspekta zaštite prirodnih 

vrijednosti kroz projekt 

Skriveni habitati

1 2018 stručna služba SDŽ

40.000,00kn u 

sklopu 

proračuna 

Splitsko-

dalmatinske 

županije

nije realizirana: projekt Skriveni habitati kasni 

sa provedbom

D.3.

Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima 

posebnog ihtiološkog rezervata Jadro (OPKK 6c2 

projekt "Jadro-izvor života")

izrađen nacrt APUP-a kroz 

projekt Jadro - izvor života
2 2019 Ustanova vanjski suradnici 150.000,00kn

djelomično realizirana: EU projekt projekt 

Jadro-izvor života kasni s provedbom; potpisan 

ugovor sa izvođačem te je konačna radna 

verzija predviđena za početak veljače 2021.

D.4.

Uspostava posjetiteljske infrastrukture i sadržaja 

u obuhvatu posebnog ihtiološkog rezervata Jadro 

(OPKK 6c2 projekt "Jadro-izvor života")

 izgrađena i opremljena 

ključna posjetiteljska 

infrastruktura kroz projekt 

Jadro-izvor života

2 2019 Ustanova vanjski suradnici 30.000,00 €

djelomično realizirana: dio koji se realizirao u 

2019. je  kroz RiTour (30.000 EUR), a EU projekt 

projekt Jadro-izvor života kasni s provedbom; 

završen sjeverni dio škola u prirodi-tupinolom; 

odobrena građevinska dozvola za posjetiteljski i 

inerpretacijski centar- zahvat jug

D.5.

Kraći znanstveno-popularni film o endemskoj vrsti 

mekousnoj pastrvi i krškim sustavima (OPKK 6c2 

projekt "Jadro-izvor života")

izrađen film u okviru projekta 

Jadro - izvor života 
2 2019

stručna služba, 

promidžba
vanjski suradnici 300.000,00kn realizirana: isporučen film

D.6.

Izrada multimedijalnih prezentacija i 

interaktivnog sadržaja za posjetitelje posebnog 

ihtiološkog rezervata Jadro (OPKK 6c2 projekt 

"Jadro-izvor života")

uspostavljeni multimedijalni 

sadržaji za posjetitelje u 

okviru projekta RiTour i Jadro 

- izvor života

2 2019
stručna služba, 

promidžba
vanjski suradnici 700.000,00kn

djelomično realizirana: snimljen animirani crtić 

za djecu; radi se na izradi interaktivnih 

aplikacija i konceptualnom rješenju

D.7.

Izrada Akcijskog plana  upravljanja posjetiteljima 

otoka Biševo uključujući Studiju nosivog 

kapaciteta Modre špilje (OPKK 6c2 projekt 

"Centar za posjetitelje Modra špilja - Biševo")

izrađen APUP kroz projekt 

Posjetiteljski centar Modra 

špilja - Biševo

1 2018 Ustanova

Institut za 

turizam, dr.sc. 

Hrvoje Carić

98.750,00kn realizirana: isporučen APUP

D.8.

Uspostava posjetiteljske infrastrukture i sadržaja 

u obuhvatu područja ekološke mreže Biševo 

uključujući spomenike prirode Modru i Medvidinu 

špilju (OPKK 6c2 projekt "Centar za posjetitelje 

Modra špilja - Biševo")

izgrađena i opremljena 

ključna posjetiteljska 

infrastruktura kroz projekt 

Centar za posjetitelje Modra 

špilja - Biševo

2 2019 Ustanova vanjski suradnici 3.068.630,00kn

djelomično realizirana: ugovoreni radovi s 

Reliance d.o.o;. očekivani ravršetak radova u 

listopadu 2021.

D.9.

Izvješće o uslugama ekosustava koje će se koristiti 

za praćenje ekoloških procesa unutar Natura 

2000 područja (Interreg Italija-Hrvatska projekt 

"ECOSS")

popis svih usluga ekosustava 2 2019 stručna služba Vanjski suradnici 0,00kn
realizirana: izvješće napravljeno i dostavljeno 

projektnim partnerima

D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

Unaprijeđenje 

posjetiteljske 

infrastrukture



D.10.

Izvješće o ekološkom monitoringu strategijama 

očuvanja i upravljačkim pitanjima NATURA2000 

morskih područja (Interreg Italija-Hrvatska 

projekt "ECOSS")

donesena strategija očuvanja 

i upravljanja NATURA2000 

morkim područjima

2 2020 stručna služba

Institut za 

oceanografiju i 

ribarstvo Split

0,00kn
realizirana: izvješće napravljeno i dostavljeno 

projektnim partnerima

D.11.

Pregled postojećeg znanja o ekološkim procesima 

odabranih projektnih NATURA2000 područja 

(Interreg Italija-Hrvatska projekt "ECOSS")

izvješće o primjeni modela 

koji povezuje oceanografske 

procese i upravljačka pitanja

2 2020 stručna služba

Institut za 

oceanografiju i 

ribarstvo Split

0,00kn
realizirana: izvješće napravljeno i dostavljeno 

projektnim partnerima

D.12.

Priprema projekata na natječaje iz EU i 

nacionalnih izvora financiranja (EFRR, EPFRR, 

INTERREG, FZOEU itd.)

broj prijavljenih projekata 2 2016 Ustanova vanjski suradnici 0,00kn realizirana: CASCADE, Dinara

D.13.

Izrada projektne dokumentacije za uspostavu 

posjetiteljske infrastrukture u značajnom 

krajobrazu "Kanjon rijeke Cetine"

projektna dokumentacija za 

ulaze i izlaze (rafting-kajak-

kanu, šetnica)

3 2019 Ustanova
Grad Omiš, 

Općina Zadvarje
0,00kn

djelomično realizirana: u suradnji sa Općinom 

Zadvarje uređen ulaz za canyoning

D.14. Redovito održavanje web stranice Ustanove ažurirana web stranica 1 2007 promidžba 4.400,00kn realizirana: ažurirana web stranica

D.15. Izrada web aplikacije izrađena web aplikacija 1 2019 promidžba 0,00kn nije realizirana: COVID-19

D.16.

Održavanje web stranice Paklenih otoka s 

aplikacijama za posjetitelje (Interreg ADRION 

projekt "IMPRECO")

posjećenost stranice 1 2019 stručna služba 0,00 € realizirana: aplikacija se uspješno primjenjuje

D.17.
Izrada ECOSS mrežnog portala podataka (Interreg 

Italija-Hrvatska projekt "ECOSS")

jedinstvena baza podataka 

projektnih partnera
2 2020

stručna služba, 

promidžba

projektni 

partneri 

projekta ECOSS

0,00 €
nije realizirana: projekt ECOSS kasni sa 

provedbom

D.18. Suradnja sa medijima

broj članaka u tiskovinama i 

na internetskim portalima te 

emisija na radiju i TV

2 2007
promidžba, 

stručna služba
0,00kn

realizirana: članci u Slobodnoj Dalmaciji, na 

Dalmacija danas, Dalmatinskom portalu, u 

Županijskoj kronici te Radio Imotskom i HRT-u

D.19.
Izložba fotografija "Ptice Splitsko-dalmatinske 

županije"

postavljena izložba i broj 

posjetitelja
3 2015

stručna služba, 

promidžba

Ivica Lolić, 

Prirodoslovni 

muzej Split

0,00kn nije realizirana: COVID-19

D.20.
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
13.362,37kn

realizirana: povodom 20 godina od proglašenja 

zaštite na području izvora Graba i Rude tiskana 

publikacija "Flora značajnih krajobraza Grab i 

Ruda"

D.21. Postavljanje obavijesnih tabli

prema potrebi postavljene 

nove i zamijenjene oštećene 

table 

1 2005
stručna služba, 

promidžba
vanjski suradnici 34.560,00kn

realizirana: izvršena je zamjena nosača odrine, 

2 table i 2 putokaza u Biblijskom botaničkom 

vrtu „Stomorija“ te 2 obavijesne table u 

spomeniku parkovne arhitekture „Botanički vrt 

O.Š. Ostrog“ i 1 obavijesna tabla u značajnom 

krajobrazu "Ruda"

D.22. Tiskanje informativno-edukativnih letaka

tiskani letci o zaštićenim 

područjima i NATURA 2000 

područjima

3 2001
stručna služba, 

promidžba
2.050,00kn

realizirana: tiskano 2000 komada letka 

"Zaštićeni dijelovi prirode na području Imotske 

krajine" te 400 komada publikacije "Flora 

značajnih krajobraza Grab i Ruda"

D.23. Izrada suvenira izrađeni promotivni materijali 3 2008 promidžba 0,00kn nije realizirana: COVID-19

Rezultati 

istraživanja na 

kongresima i 

simpozijima

D.24.

Prezentacija rezultata projekta "Inventarizacija 

flore, herpetofaune i ornitofaune značajnih 

krajobraza "Grab" i "Ruda"" iz 2018. godine

rad i poster na kongresu 1 2019 stručna služba 0,00kn nije realizirana: COVID-19

Unaprijeđenje 

posjetiteljske 

infrastrukture

Javnost i vidljivost 

Ustanove i njenog 

rada

Promidžbeni 

materijal



D.25.

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

djelomično realizirana (COVID-19): sudjelovalo 

7 škola SDŽ (OŠ "Don Lovre Katić", Solin; OŠ 

"Vjekoslav Parać", Solin; OŠ "Kraljice Jelene", 

Solin; OŠ "Žnjan-Pazdigrad", Split; SŠ "Braća 

Radić", Kaštel Štafilić; OŠ "Trilj", Trilj; Škola za 

dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split); 

provedeno 5 predavanja; sudjelovalo 300 

učenika i profesora; održana edukacija djece 

OŠ "Hvar", Hvar - 1 predavanje; sudjelovalo 14 

učenika, profesorica i ravnateljica

D.26.

Izraditi popis izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara 

poljoprivrednog bilja u zaštićenim i NATURA 2000 

područjima

Izrađen 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); 4 zaštićena područja; 25 NATURA 

2000 područja (POVS); 5  NATURA 2000 

područja (POP)  

D.27.
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

D.28. Obilježavanje datuma važnih za zaštitu prirode
broj održanih predavanja i 

radionica/broj sudionika
1 2008

stručna služba, 

promidžba
5.000,00kn

djelomično realizirana (COVID-19): sudjelovale 

4 škole SDŽ (OŠ "Žnjan-Pazdigrad", Split; SŠ 

"Braća Radić", Kaštel Štafilić; OŠ "Trilj", Trilj; 

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split); 

provedena 4 predavanja; sudjelovalo 300 

učenika i profesora; obilježen Dan močvara

D.29.

Izrada edukativne platforme (e-learning 

platforma) na temu očuvanja usluga ekosustava 

(Interreg ADRION projekt "IMPRECO")

izrađena platforma u okviru 

EU projekta IMPRECO
1 2018 stručna služba vanjski suradnici 10.000,00 € realizirana: izrađena edukativna platforma

D.30.

Izrada edukativnog programa za djecu (Common 

Educational Program) na temu očuvanja usluga 

ekosustava (Interreg ADRION projekt "IMPRECO")

izrađen edukativni program u 

okviru EU projekta IMPRECO
1 2018 stručna služba

E.C.H.R.

Libor
15.000.00kn realizirana: izrađen edukativni program

D.31.

Održavanje druge i treće radionice te lokalni 

sastanak u sklopu (Interreg Italija-Hrvatska 

projekt "ECOSS")

broj posjetitelja radionica i 

sastanaka
2 2020 Ustanova Vanjski suradnici 0,00kn

nije realizirana: zbog COVID-19 radionice će se 

održati online putem do kraja 2021.

D.32.

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: 3 studenta Odjela sudjeluju u 

determinaciji vrsta prikupljenih na kolektorima 

za mlađ p. periske

4.436.752,37

Edukacija o 

prirodnim 

vrijednostima 

Splitsko-

dalmatinske 

županije

E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM



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; 13 zaštićenih 

područja; 40 NATURA 2000 područja (POVS); 5  

NATURA 2000 područja (POP) 

E.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)

podatci o košnji, poticajima i 

korištenju zemljišta, 

obavljene edukacije, ankete i 

prikupljeni podatci

1 2016 stručna služba 3.000,00kn

djelomično realizirana (COVID-19): izrađen 

anketni upitnik; obavljena 4 terenska obilaska; 

evidentirana i dopunjena  baza 

poljoprivrednika; prikupljeni podatci o 

korištenju poljoprivrednog zemljišta

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

broj sudionika
1 2020 stručna služba 0,00kn nije realizirana: COVID-19

E.4.

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 sa 

Hrvatskim vodama u Vrgorcu 6.8., Sinju te u 

Splitu

E.5.

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 "Vrljika" i spomenicima 

prirode "Modro i Crveno jezero" (25. lipnja), 

značajnom krajobrazu "Dolina Blaca" (2. srpnja) 

te posebnom rezervatu "Pantan" (3. srpnja i 18. 

rujna)

E.6.
Rad Zajedničke radne skupine (ZRS) u svrhu 

očuvanja Paklenih otoka
broj održanih sastanaka 2 2018 stručna služba

Grad Hvar, TZ 

Grada Hvara, RC 

Viking…

5.000,00 kn

djelomično realizirana: zbog COVID-19 nije bilo 

sastanaka; 3. prosinca potpisan Protokol 

dionika koji vrijedi do 31.12.2025. kojim se 

planirana min. 1 sastanak godišnje

14.000,00

F.1. Sudjelovanje na skupu stručnih službi sudjelovanje/broj djelatnika 1 2007 stručna služba 0,00kn realizirana: tablica 2.4.

F.2. Sudjelovanje na seminaru za čuvare prirode sudjelovanje/broj djelatnika 1 2004 čuvarska služba 0,00kn realizirana: tablica 2.4.

F.3. Sudjelovanje na godišnjem susretu ravnatelja sudjelovanje 1 2007 ravnatelj 0,00kn nije realizirana: COVID-19

F.4.
Sudjelovanje na Skupu speleologa Republike 

Hrvatske
sudjelovanje/broj djelatnika 2 2020 stručna služba 0,00kn nije realizirana: COVID-19

F.5.
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.6. Izdavanje koncesijskih odobrenja broj sklopljenih ugovora 1 2006 Ustanova 0,00kn realizirana: izdano 86 koncesijskih odobrenja

F.7. Kontrola koncesionara broj zapisnika 1 2006 čuvarska služba 0,00kn realizirana: izvršeno 393 kontrole koncesionara

F.8.
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

Sustav izdavanja 

koncesija i 

koncesijskih 

odobrenja

Suradnja s lokalnim 

dionicima

F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

Stručno 

usavršavanje 

djelatnika



F.9.
Izrada planova upravljanja za odabrana područja 

ekološke mreže na području SDŽ

broj održanih konzultacijskih 

radionica i sastanaka
1 2019 Ustanova

financiranje iz 

projekta MZOE

realizirana: održana interna radionica 25. i 26. 

kolovoza

F.10.

Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem 

NATURA2000 HR2001352 Mosor i

spomenicima prirode Maslina u Kaštel Štafiliću i 

Hrast u Kaštel Gomilici (OPKK 6c2 projekt 

"Skriveni habitati")

broj održanih konzultacijskih 

radionica i sastanaka
1 2018 Ustanova

220.000,00kn u 

sklopu 

proračuna 

Splitsko-

dalmatinske 

županije

djelomično realizirana: provedena javna 

nabava u sklopu projekta Skriveni habitati te 

izabran izvođač i održana 1. i 2. interna 

radionica

F.11.
Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima 

na području SDŽ

broj održanih konzultacijskih 

radionica i sastanaka
2 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.12.

Jačanje kapaciteta Ustanove po pitanju očuvanja 

usluga ekosustava (Interreg ADRION projekt 

"IMPRECO")

ostvaren cilj i rezultati EU 

projekta IMPRECO - 

Uspostava zajedničke 

strategije i najbolje prakse u 

cilju unaprjeđenja 

transnacionalne zaštite 

ekosustava i njihovih usluga

1 2018 stručna služba

prekogranični 

partneri iz Italije, 

Slovenije, 

Albanije i Grčke

159.680,50 €

realizirana: projekt IMPRECO u završnoj fazi; 

Ustanova je provela sve aktivnosti; službeni 

kraj projekta u ožujku 2021.

F.13.
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

djelomično realizirana: vidi tablicu 7 za detaljan 

popis EU projekata

F.14. Nabava literature
broj primjeraka stručne i 

znanstvene literature
2 1997 Ustanova 555,00kn realizirana: obogaćen fond stručne literature

F.15.
Nabava opreme za potrebe rada stručne i 

čuvarske službe
nabavljena oprema 2 1997 Ustanova 50.508,27kn realizirana: tablica 2.2.

71.063,27

Materijalni resursi 

Ustanove

Kapaciteti Ustanove

Plan upravljanja



KOD
TIP 

ISTRAŽIVANJA

NAZIV PROJEKTA/  

UGOVORA
VRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE 

ISTRAŽIVANJA/  

PRAĆENJA STANJA

PROVODITELJ 

AKTIVNOSTI
METODOLOGIJA NAPOMENA

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 vrsta kosac-

Crex crex na Srednjem 

toku Cetine s Hrvatačkim 

i Sinjskim poljem 

(HR2001313)

Kosac (Crex crex ) Hrvatačko polje stručna služba prebrojavanje
ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.6. monitoring

Monitoring posidonije 

(Posidonia oceanica ) na 

lokacijama unutar 

Natura2000 područja

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

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.7.
istraživanje i 

monitoring

Monitoring 

mediteranskog 

potkornjaka 

(Orthotomicus erosus )

mediteranski potkornjak 

(Orthotomicus erosus )

Značajni krajobrazi 

"Pakleni otoci"

stručna služba / Hrvatski 

šumarski institut
prebrojavanje

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.8. monitoring
Monitoring Modre i 

Medvidine špilje

Biocenoza polutamnih 

spilja (NKS G.4.3.2)

Spomenik prirode 

"Modra špilja" i spomenik 

prirode "Medvidina špilja"

stručna služba

u postupku definiranja u 

okviru projekta 

Posjetiteljski centar 

Modra špilja - Biševo

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

4. Monitoring i istraživanje

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



A.9.
istraživanje i 

monitoring

Monitoring plemenite 

periske (Pinna nobilis ) na 

lokacijama unutar 

Natura2000 područja

Plemenita periska (Pinna 

nobilis)

Natura2000 mreža, 

prioritet Ušće Cetine 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.14. istraživanje

Inventarizacija flore, 

herpetofaune i 

ornitofaune značajnog 

krajobraza "Prološko 

blato"

Flora
Značajni krajobraz 

"Prološko blato"
Prirodoslovni muzej Split

Flora - Priručnik za 

inventarizaciju i praćenje 

stanja

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.14. istraživanje

Inventarizacija flore, 

herpetofaune i 

ornitofaune značajnog 

krajobraza "Prološko 

blato"

Herpetofauna
 Značajni krajobraz 

"Prološko blato"
stručna služba

Vodozemci i gmazovi - 

Priručnik za 

inventarizaciju i praćenje 

stanja

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.14. istraživanje

Inventarizacija flore, 

herpetofaune i 

ornitofaune značajnog 

krajobraza "Prološko 

blato"

Ornitofauna
Značajni krajobraz 

"Prološko blato"
stručna služba prebrojavanje

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A.15.
istraživanje i 

monitoring

Inventarizacija vrste Iris 

pseudopallida  u kanjonu 

Cetine

 Iris pseudopallida 
Značajni krajobraz 

"Kanjon rijeke Cetine"
stručna služba prebrojavanje

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE



NAZIV 

ZONE/PODRUČJA 

NADZORA

BROJ TDI PO 

ZONI/PODRUČJU 

NADZORA

BROJ 

PREKRŠAJA/  

ZABRANJENIH 

RADNJI

CETINA 95 26

MAKARSKO PRIMORJE 5 1

SOLIN, KAŠTELA, 

TROGIR, DUGOPOLJE
15 3

SINJSKO PODRUČJE 20 9

IMOTSKI 23 11

OTOCI 19 17

UKUPAN BROJ 177 67

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 7 0 0 0 1 6 7

Ilegalni ribolov 0 0 0 0 0 0 0 0

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 10 0 0 0 2 8 10

Ilegalna eksploatacija 

mineralnih sirovina
0 0 0 0 0 0 0 0

Odlaganje veće količine 

otpada izvan označenih 
0 10 0 0 0 1 9 10

Bacanje otpadaka izvan 

predviđenog prostora
0 2 0 0 0 0 0 2

Izazivanje požara 0 0 0 0 0 0 0 0

Loženje vatre izvan 

naselja i označenih 
0 9 0 0 0 0 0 9

Vožnja/parkiranje izvan 

za to namjenjenih 
0 2 0 0 0 0 0 2

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 4 0 0 0 0 0 4

Kupanje na mjestima 

gdje je ono zabranjeno
0 2 0 0 0 0 0 2

Ulaz bez 

ulaznice/vinjete
0 0 0 0 0 0 0 0

Oštećivanje i/ili 

uništavanje znaka i/ili 
0 7 0 0 0 0 0 7

Postavljanje ploče, 

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

Ostalo 0 14 0 0 1 0 13 14

UKUPAN BROJ 0 67 0 0 1 4 36 67



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" 60448

Spomenik prirode "Vranjača" 2963

Spomenici prirode "Modro i Crveno jezero" te značajni 

krajobraz "Imotska jezera-Gaj"
7668

Spomenik prirode "Špilja na otoku Ravniku" 9001

Grapčeva špilja 503

Zmajeva špilja 480

Značajni krajobraz "Kanjon rijeke Cetine" - canyoning 1936

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: IMPRECO – Uspostava zajedničke strategije i najbolje prakse u cilju unaprjeđenja 

transnacionalne zaštite ekosustava i njihovih usluga

Cilj projekta: Glavni cilj projekta IMPRECO je unaprjeđenje očuvanja usluga ekosustava i rješavanje 

njihove ekološke osjetljivosti jačajući tako potencijal zaštićenih područja za očuvanje bioraznolikosti i 

ekosustava putem transnacionalnog umrežavanja.

Opis projekta: Projektni partneri svakodnevno se suočavaju s izazovima očuvanja ekosustava (ES), svjesni 

su povezanosti između ES-a i socio-ekonomskog sustava (SoES), koristi koje ES pruža SoES ali isto tako 

promjena koje SoES generira ES-u. Stoga će projekt uspostaviti transnacionalnu mrežu zaštićenih 

područja i lokalnih dionika te ju podržati zajedničkom strategijom za upravljanje i očuvanje ES-a zajedno s 

nizom inovativnih upravljačkih alata. Zahvaljujući takvim projektnim alatima koje će lokalna zajednica 

koristiti u provedbi projekta unaprijedit će se kapaciteti aktera četverostruke spirale (javna tijela, civilno 

društvo, akademska zajednica i gospodarski subjekti) u rješavanju prijetnji ES-ima i u primjeni mjera za 

upravljanje i očuvanje ES-a. Jedno od pilot područja projekta IMPRECO su Pakleni otoci, točnije značajni 

krajobraz Pakleni otoci (br. registra 207, k.o. Hvar) uključujući okolno područje ekološke mreže Natura 

2000 – Pakleni otoci (Natura kod: HR3000095, k.o. Hvar). 

Nositelj projekta: Općina Staranzano, Italija

Partner na projektu: Veneto Agricoltura, University of Salento, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije, Javna ustanova MORE I KRŠ, Albanian Development Fund, Region of Crete

Vremensko trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2019. (produljenje do 30.06.2020)

Financijska vrijednost projekta: 1.142.165,50 EUR

Kod aktivnosti u planskoj godini: D.16., D.29., D.30., E.6., F.12.

Naziv projekta: Jadro - izvor života



DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD 
DATUM SKLAPANJA 

UGOVORA
OVLAŠTENIK

Ostale djelatnosti neodređeno 31.000,00 27. svibnja 2020. Lukša Novak "ZRAČNA LUKA SPLIT"

Ostale djelatnosti 2 godine 20.000,00 1. siječnja
Dragan Bilać "HRVATSKA KONTROLA 

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

objekata
godina dana 2.000,00 16. lipnja Zoran Kojdić "POŽIVJE"

Turističko korištenje speleoloških 

objekata
3 godine 5.000,00 29. travnja 2019. Marko Punda "VRANJAČA"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.000,00 21. srpnja Milan Banović "BAN"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.250,00 15. srpnja Štefan Barbarić "PINTA"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 16. lipnja Jurica Baučić "Mariano 62"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.200,00 10. srpnja Jure Bauk "PLAMEN BAUK"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 7.660,00 3. kolovoza Ivica Beović "ROCK CLIMBING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.050,00 10. srpnja

Miodrag Bogojević "MAGIC WORLD 

ADVENTURE"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.500,00 13. srpnja Josip Čizmić "RAJSKE DVERI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 1.020,00 13. srpnja Josip Čizmić "RAJSKE DVERI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 19. lipnja Ivan Eremut "GO ADVENTURE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 3.840,00 19. lipnja Ivan Eremut "GO ADVENTURE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 29. lipnja Marko Franić "ACTIVE 365"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 160,00 29. lipnja Marko Franić "ACTIVE 365"

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.600,00 8. srpnja Matka Ivezić "LESTRIGON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 21. srpnja Matka Ivezić "LESTRIGON"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.600,00 13. srpnja Lino Jakšić "CRO-ACTIVE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 29. lipnja Bruno Janeček "DALMATIAN ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 10. srpnja Mate Jerčić "VIR"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 14. kolovoza Juričić Josipa "LET'S GO"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.700,00 6. srpnja Ljubica Juričić "ADRIATURIST"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.800,00 29. lipnja Tade Juričić "KONING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 9.000,00 8. srpnja Nedjeljko Jurjević "PIRATE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.350,00 8. srpnja Damir Kaćunko "GREEN LINE ADVENTURES"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 22. srpnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.600,00 21. srpnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.500,00 22. srpnja Stipe Kalajžić "DALMATIAN 1978"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.500,00 18. kolovoza

Tonči Karaman "BRANITELJSKA ZADRUGA 

CRUX"
Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 6.720,00 3. kolovoza Vladimir Kekez "DAL MARE"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.250,00 8. srpnja Mate Kesić "KENTONA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.200,00 6. srpnja Pero Krišto "ZELENI KANJON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 8. srpnja Marko Lakić "MALA LUNA"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.800,00 15. srpnja Zvonimir Martić "BRNISTRA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 27. srpnja Tihana Mišerda "CETINA TOURS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.500,00 15. srpnja

Marin Mladin "COYOTE RAFTING 

ENTERPRISE"



Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 3.360,00 6. srpnja Goran Novaković "MIRABELLA TOURS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 27. srpnja Goran Novaković "MIRABELLA TOURS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.800,00 22. srpnja Ivanka Pejković "BUK"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.500,00 13. srpnja Kristijan Pejković "PEKI"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 1.800,00 18. kolovoza Kristijan Pejković "PEKI"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 7.050,00 13. srpnja Dejana Pejković "LADY D"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 13. srpnja Dejana Pejković "LADY D"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 900,00 13. srpnja Dejana Pejković "LADY D"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.050,00 3. kolovoza Milenko Perišić "ZLATNA RIJEKA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.200,00 29. lipnja Toni Poljak "DALMATIAN RAFTING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 4.400,00 16. lipnja Iris Prebeg "OUTDOOR EXPERTS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 4.800,00 3. srpnja Mladen Pupačić "VIR RAFTING"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.200,00 16. lipnja Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 8.225,00 16. lipnja Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.600,00 1. srpnja Karlo Ružić "ADVENTURE DALMATIA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

kanjoning
godina dana 11.560,00 1. srpnja Karlo Ružić "ADVENTURE DALMATIA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 3.000,00 10. srpnja Lulija Stella "STELLA LUCIUS"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 2.700,00 1. srpnja Pero Škarica "SLAP"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.950,00 10. srpnja Srećko Škarica "CETINA RAFT"



Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 600,00 3. srpnja Goran Škarić "APEX"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 6.150,00 13. srpnja Željko Tadić "KANJON"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 4.800,00 8. srpnja Ivanči Tafra "MAESTRAL"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 1.200,00 8. srpnja Ivanči Tafra "MAESTRAL"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 15. srpnja Matko Tafra "CETINA"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 900,00 21. srpnja Ivan Troskot "IV&AN-RAFTING"

Prijevoz posjetitelja - brod/brodica godina dana 2.400,00 22. srpnja Ivica Vlahović "VLAHO"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 750,00 22. srpnja Ivica Vlahović "VLAHO"

Organizirano vođenje posjetitelja - 

splavaranje, kajak, kanu i sl.
godina dana 5.400,00 24. lipnja Marko Vukasović "VUKASOVIĆ"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 780,00 16. lipnja Fabijan Brkušić "TRI GREDE"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 975,00 6. srpnja Katarina Čajić "ANTONIO"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti
godina dana 2.600,00 16. lipnja Goran Ćorluka "SUNČANO NEBO"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 1.040,00 19. lipnja Ivo Dujmović "TARTAJA"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 1.040,00 10. srpnja Mate Jeličić "MAČAK"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 520,00 23. lipnja Perina Marković Nielsen "SV. KLEMENT"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 1.913,00 13. srpnja Dagmar Meneghello "PALMIŽANA"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 1.090,00 3. srpnja Ivan Novak "LAGANINI"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 2.250,00 31. kolovoza Iva Tomlinović "ZORI"



Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, 

apartman, kamp i ostali smještajni 

kapaciteti

godina dana 650,00 28. kolovoza Jakov Jakas "ŠĆEDRO"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 468,00 28. kolovoza Pavao Kordić "MOSTER"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića
godina dana 325,00 16. lipnja Tatjana Tajić "TORKOLA"

Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje 

hrane i pića / Ugostiteljstvo - hotel do 3 

zvjezdice

godina dana 2.340,00 7. listopada Tonči Boras "SUNCE HOTELI"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 2.000,00 1. srpnja Petar Pervan "GREBEN BRELA"

Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp 

i ostali smještajni kapaciteti 
godina dana 1.053,00 24. lipnja Marijo Eterović "MARIJO"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 1.000,00 3. kolovoza Dragan Slišković "KAMP ANTE-MATE"

Parkiralište - koncesijsko odobrenje godina dana 1.500,00 16. lipnja Ivica Šesnić "ŠESNIĆ"

Komercijalno fotografiranje i snimanje 

filmova i reklama
2 dana 5.000,00 8. srpnja  "FORMULA FILM D.O.O."

Komercijalno fotografiranje i snimanje 

filmova i reklama
1 dan 3.000,00 16. rujna  "PROMO LOGISTIKA D.O.O."

Komercijalno fotografiranje i snimanje 

filmova i reklama
1 dan 3.000,00 18. rujna  "BLUE SKY ADRIATIC"

Komercijalno fotografiranje i snimanje 

filmova i reklama
1 dan 2.000,00 7. listopada  "PAKT MEDIA" D.O.O.


