Postupak javne nabave projekta geoIST3A- promicanje održivog
razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa –
Konkurentnost i kohezija
Projektni zadatak
Nabava: Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija Cava di Monfiorenzo
I.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 80.000,00 kn bez PDV-a

II.

PREDMET NABAVE: Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom
Fantazija - Cava di Monfiorenzo

Trenutno nije izrađen Plan upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija – Cava di
Monfiorenzo, već su aktivnosti usklađene s Godišnjim programom zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja JU Natura Histrica.

Predmet nabave uključuje sljedeću aktivnost:
Izrada plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija – Cava di
Monfiorenzo - geološki spomenik prirode.
Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški i operativni dokument javne ustanove
kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za
postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.
Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje
zaštićenim područjem te se donosi za razdoblje od deset godina.
Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem, Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo
geološki spomenik prirode, mora biti u skladu s dokumentom „Smjernice za planiranje
upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže“ (Prilog 3.).
Akt o proglašenju zaštićenog područja Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo geološki
spomenik prirode donesen je 1986. godine. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi
4.05 ha, isključivo kopnenog dijela, smještenog na području Grada Rovinj - Rovignio.
Lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonatnih stijena, jedan je od
najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Vidljivi su slojevi genetski različitih tipova
dolomita s očuvanim detaljima teksture, strukture dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji
ukazuju na procese djelatnosti modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinama nastalih
truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga
morskom vodom i njegova isušivanja.
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Dinamika isplata i praćenja izvršenja usluga izrade
Dinamika i način plaćanja definirat će se Ugovorom..
Rok izvršenja predmetne usluge je najkasnije do završetka projekta: „GeoIST3A- promicanje
održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa – Konkurentnost i kohezija“
(u daljnjem tekstu: „Projekt“) Planirani završetak projekta je 31. svibnja 2020. godine. U
slučaju produljenja Projekta, rok za izvršenje predmetne usluge se može razmjerno produljiti,
o čemu će Naručitelj pravovremeno obavijestiti Izvršitelja.

III.

SMJERNICE ZA
PODRUČJIMA

IZRADU

PLANOVA

UPRAVLJANJA

ZAŠTIĆENIM

Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški i operativni dokument javne ustanove
kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za
postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.
Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje
zaštićenim područjem te se donosi za razdoblje od deset godina.

Plan upravljanja zaštićenim područjem služi za:
-

sažimanje najvažnije informacije o zaštićenom području,
analiziranje stanje područja,
predviđanje potencijalnih konflikata i određivanje rješenja,
vođenje djelatnika i osiguravanje kontinuiteta upravljanja,
praćenje uspješnosti i omogućavanje prilagodljivosti upravljanja,
omogućavanje jasne i djelotvorne podjele resursa/kapaciteta javne ustanove,
olakšavanje traženja financijske potpore,
pomaganje u komunikaciji s korisnicima područja,
omogućavanje razmjene znanja i povećanje razumijevanja,
pomaganje u usmjeravanju korištenja prostora i
povećanje transparentnosti rada javne ustanove.

Osnovna struktura plana upravljanja uključuje sljedeća poglavlja:





Uvod i kontekst
Proces planiranja i uključivanje dionika
Opis vrijednosti područja
Upravljanje
 definiranje usmjerenja i poslova JU u sljedećih 10 godina - definira viziju, teme i
opće ciljeve, evaluira stanje po temama, postavlja posebne ciljeve upravljanja s
pokazateljima, definira aktivnosti upravljanja s pokazateljima te prioritetima,
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suradnike i vremenski raspored, upravljačku zonaciju, financijske potrebe i način
praćenja
 Literatura
 Prilozi
Teme plana upravljanja:
1. Očuvanje prirodnih vrijednosti
2. Održivost korištenja prirodnih dobara
3. Zaštita i očuvanje prirodne i kulturne baštine te tradicijskih vrijednosti / Zaštita
kulturne baštine
4. Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija
5. Suradnja s lokalnom zajednicom
6. Razvoj kapaciteta javne ustanove
Planovi upravljanja moraju propisati aktivnosti i mjere za očuvanje i poboljšanje statusa
očuvanosti zaštićenih prirodnih fenomena, ali ujedno i ponuditi prihvatljiv model uspostave
sustava posjećivanja takvih područja u znanstvene, obrazovno edukativne i turističke svrhe.
Težnja je da ostvareni prihodi od posjećivanja takvih lokacija osiguraju dostatna sredstva za
održivu zaštitu područja, tj. provođenje propisanih aktivnosti i mjera zaštite. S druge strane,
omogućivanje posjećivanja zaštićenim područjima uz pružanje prihvatljivih sadržaja kao vid
obogaćivanja turističke ponude, osigurat će među posjetiteljima veću razinu svijesti o
važnosti zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, a lokalnom stanovništvu svijest o važnosti i
značaju područja na kojemu žive.
Planovi upravljanja moraju biti usklađeni s dokumentom „Smjernice za planiranje upravljanja
zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže“ (Prilog 3.), izrađene od strane radnih
skupina sastavljenih od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske
agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode,
županijskih javnih ustanova i udruga civilnog društva od prosinca 2016. do prosinca 2017.
godine.
Prilikom izrade Planova upravljanja zaštićenim područjem potrebno je provesti najmanje 2
(dvije) radionice s dionicima u organizaciji ponuditelja.
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