
 

PROSUDBE I ZAKLJUČCI STRUČNO-ZNANSTVENOGA 
SKUPA „MORE – HRVATSKO BLAGO“, ZAGREB 2008. 
 
 
O skupu “More – hrvatsko blago” 
 

U Zagrebu je od 23. do 25. travnja 2008. u palači Matice hrvatske održan stručno-
znanstveni skup “More – hrvatsko blago”. Skup je predložio i vodio predsjednik Odjela za 
nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu Zvonimir Radić, a u njegovoj pripremi 
Odjelu su se pridružili: Razred za more Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci te ogranci Matice 
hrvatske uz obalu Jadrana i na otocima. Članovima Programskoga vijeća, koje  je sudjelovalo 
u radu skupa, bili su: Igor Zidić, predsjednik, Zvonimir Radić i Josip Vicelja dopredsjednici, 
Anđelko Akrap, Darko Deković, fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Davorin Rudolf, Zvonimir 
Šeparović i Draško Šerman. Organizacijski odbor radio je u ovom sastavu: Zvonimir Radić, 
predsjednik, Josip Vicelja, dopredsjednik, Alma Kovač, Goran Skelac, Vesna Klanac i 
Ksenija Veršić. Voditelji skupnih i tematskih sjednica bili su: Anđelko Akrap, Joško 
Belamarić, Zdenko Brusić, Koraljka Kos, Kuzma Kovačić, Mithad Kozličić, Mirko Orlić, 
Zvonimir Radić, Irena Radić Rossi, Davorin Rudolf, Zvonimir Šeparović i Josip Vicelja 
(navedeni po redoslijedu vođenja).  

Skup su pozdravili Igor Zidić, predsjednik Matice hrvatske, Branko Bačić, državni 
tajnik za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Vlado 
Košić, biskup, predsjednik komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije, Ivo 
Ćorić, pomorski kapetan, gost iz Kanade i Zvonimir Radić, predsjednik Organizacijskog 
odbora skupa „More – hrvatsko blago“. 

Autori su izlagali svoje pisane priloge na pet skupnih i šesnaest tematskih sjednica. Svi 
pisani prilozi bili su razvrstani u tri tematske cjeline: I. Hrvatsko mediteransko naslijeđe (u 
povodu izložbe Hrvatska, duša mediteranska koju je Ministarstvo kulture RH priredilo u 
Barceloni); II. Hrvatska koja živi uz more, na moru i za more (Hrvatska jadranska kultura); 
III. Hrvatska koja pretvara vlastito morsko blago u nacionalno bogatstvo (Hrvatska 
jadranska tehnologija i na njoj zasnovano hrvatsko gospodarstvo). 

Autori su svojim izlaganjima i raspravom upozorili na sve bitne značajke mora kao 
hrvatskoga blaga i na prijeku potrebu da Hrvatska, u svom daljnjem razvoju, postupa s punom 
sviješću o općim prosudbama i pojedinačnim zaključcima koje je skup prihvatio. 
 
 
Opće prosudbe prihvaćene na skupu “More – hrvatsko blago” 
 

1. Hrvatska je država na Jadranskom moru – što znači da je dio Sredozemlja. 
Političko usmjerenje Hrvatske prema moru izravna je posljedica te činjenice. 
 

2. Hrvatsko morsko blago najveće je blago koje Hrvatska ima. To je blago hrvatskoga 
Jadrana s uključenim gospodarskim pojasom, teritorijalnim i unutrašnjim morem, hrvatskim 
otocima, priobaljem i dijelom Hrvatske koji je pod izravnim jadranskim utjecajem. 
 

3. Ljudi koji žive na jadranskim otocima ili u priobalju, a koji uključuju otoke ili 
dijelove priobalja na kojima žive u hrvatske društvene i tehnološko-gospodarske sustave, te 
koji održavaju njihova prirodna svojstva i prirodna svojstva mora s kojim čine cjelinu, 
temeljna su pretpostavka za ispravno vrjednovanje hrvatskoga morskog blaga, a istodobno 
predstavljaju i veliko hrvatsko blago. 
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4. Hrvatsko se morsko blago može razvrstati u tri skupine: A) blago hrvatsko-
jadranskoga mediteranskog i srednjoeuropskog naslijeđa, B) blago (suvremene) hrvatske 
jadranske kulture, C) blago hrvatske jadranske tehnologije. 
 

5. U skupini A) blago hrvatsko-jadranskoga mediteranskog i srednjoeuropskog 
naslijeđa prepoznaju se vrste hrvatskoga morskog blaga, koje su Hrvatskoj u svijetu priskrbile 
epitet duša mediteranska (izložbu o pomorstvu na hrvatskom Jadranu, koju je priredilo 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske godine 2007. na poziv Pomorskoga muzeja u 
Barceloni, domaćini su nazvali Hrvatska, duša mediteranska). To su ove vrste: 

 dobri prirodni uvjeti za život na hrvatskom Jadranu: na otocima, u priobalju i na 
moru; 

 bogata povijest hrvatskoga pomorstva, kroz povijestna razdoblja; 
 snažno pomorstvo Dubrovačke Republike;  
 bogata materijalna svjedočanstva o pomorstvu od prapovijesti do danas; 
 bogata svjedočanstva o razvoju znanosti o moru – s prvim europskim učbenikom 

plovidbe te s iscrpnim zemljopisnim i hidrografskim podacima o hrvatskom Jadranu; 
 burni povijesni razvoj brodogradnje na hrvatskom Jadranu;  
 bogato životno naslijeđe sa sredozemnim i srednjoeuropskim obilježjima. 

 
6. U skupini B) blago (suvremene) hrvatske jadranske kulture prepoznaju se ove 

vrste: 
 nacionalna svijest o prijekoj potrebi demografske obnove jadranske Hrvatske, 

poglavito na otocima, i u kopnenom zaleđu; 
 bogata jezična osnova za razvoj hrvatskoga jezika i posebnost uporabe hrvatskoga 

glagoljičnoga pisma; 
 čvrsta hrvatsko-jadranska religijsko-etička osnova zasnovana na katoličkom 

naslijeđu; 
 bogato umjetničko stvaralaštvo u priobalju i na otocima u književnosti, kazalištu i 

likovnoj umjetnosti; 
 oživljeno bogato glazbeno naslijeđe koje je sastavnica europske glazbene baštine i 

izvorni oblici jednoglasnoga i višeglasnoga pjevanja, posebno onoga glagoljaškoga; 
 snažno hrvatsko-jadransko sudjelovanje u razvoju znanosti i visokoškolskoga 

obrazovanja, sa slavnim filozofima i znanstvenicima u prošlosti i sa šest stotina godina starom 
visokoškolskom nastavom te s brojnim ovodobnim znanstvenim i visokoškolskim 
ustanovama koje rade po suvremenim znanstvenim i visokoškolskim programima; 

 jedinstvena arhitektura s izvornim urbanizmom u primorju i na otocima; 
 uzmorski i otočni komunalni i područni ustroj kao dio ustrojstva hrvatske države. 

 
7. U skupini C) blago hrvatske jadranske tehnologije prepoznaju se ove vrste:  
 vrlo pogodne tehnološko-gospodarske značajke hrvatskoga mora te uzobalja i 

otoka – sa stajališta geografije, geologije, meteorologije, oceanografije, hidrografije, flore, 
faune, ekologije i zdravstva; 

 sustavno upravljanje međunarodnim javnim prometom posredstvom uporabe 
svjetskih standarda i odredbi Međunarodne konvencije o neškodljivim prolazima; 

 razgranati pomorski putovi – s brojnim lukama, koridorima, svjetionicima i 
svjetlima, te drugim vidljivim oznakama – koji su uključeni u sustav GPS navigacije; 

 djelotvorna sučelja pomorskoga prometa s priobalnim i otočnim kopnenim i 
zračnim prometom: željeznicama, cestama, zračnim lukama, trajektima, mostovima i 
povoljnim mogućnostima izgradnje podmorskih spojnika; 
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 razvijeno brodarstvo s flotama brodovlja, pomorskim posredovanjem, pomorskim 
osiguranjem, pomorskim otpremništvom, remontom i servisiranjem brodova, opskrbom 
brodova i lučkim kapetanijama; 

 razvijeno ribarstvo uz skrb o ribljem fondu u hrvatskom moru, s jadranskim i 
oceanskim ribolovom, uzgojem ribe, uzgojem školjaka, dostavom ulovljene i uzgojene ribe i 
uzgojenih školjaka na tržište, ribljim veletržnicama (koje su opremljene odgovarajućim 
postrojenjima za rashlađivanje i kondicioniranje) te skladištenjem morskih organizama; 

 obnovljena ekološka poljoprivreda te ekološko voćarstvo i vrtlarstvo u priobalju i 
na otocima s mediteranskim ratarstvom, vinogradarstvom, vinarstvom, podrumarstvom, 
maslinarstvom, uljarstvom, voćarstvom, povrtlarstvom, uzgojem ljekovitoga bilja i 
mediteranskom hortikulturom; 

 šumarstvo i lovstvo u priobalju i na otocima uz skrb o divljači i s djelotvornom 
zaštitom od požara; 

 rudarstvo i energija: arhitektonsko-građevni i tehnički kamen, ugljen i ugljeviti 
sedimenti, prirodni asfalti, boksiti, cementni lapori i dr, te plin i nafta; energija sunca, energija 
vjetra, energija mora, termoelektrane, hidroelektrane; 

 industrija: brodogradnja, proizvodnja brodske, ribolovne, vojne i druge opreme, 
proizvodnja postrojenja za pridobivanje i distribuciju energije, građevinarstvo, proizvodnja 
soli, proizvodnja konzervirane ribe, proizvodnja konzerviranog voća i povrća, proizvodnja 
alkoholnih pića, preradba ribe i poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja cementa, obradba 
kamena, prerada glinice, i dr. 

 turizam: u primorju, u priobalju, otočni, nautički, podmorski; zdravstveni, 
kongresni, ekološki; 

 obrazovne ustanove u priobalju i na otocima; 
 obrana hrvatskoga morskog prostora, nadzor nad postupcima korištenja hrvatskoga 

morskog prostora, skrb o sigurnosti na moru, skrb o provedbi zakona na moru, u priobalju i na 
otocima. 
 

8. Hrvatsko se morsko blago ne smije smanjivati otuđivanjem, iscrpljivanjem, 
uništavanjem ili rasipanjem. Svim raspoloživim sredstvima hrvatska država mora to blago 
štititi, obnavljati i povećavati. 
 

9. Veliko hrvatsko morsko blago upućuje na prijeku potrebu hitne i korjenite 
promjene hrvatske politike tehnološkoga i gospodarskoga razvoja, koju je potrebno zasnovati 
na modelima pretvorbe nacionalnog blaga u nacionalno bogatstvo i odgovarajućim modelima 
međunarodne tehnološke i normativno-pravne suradnje u europskim okvirima. 
 

10. Promjena politike hrvatskoga tehnološkog i gospodarskog razvoja potaknut će i 
ubrzati prijeko potrebnu promjenu postojećega modela hrvatskoga kulturnog razvoja, 
obilježenoga potpunom neuključenošću kulturne javnosti u nacionalni tehnološki razvoj, u 
novi model, obilježen potpunim uključivanjem kulturne javnosti u poticanje i promicanje 
hrvatske jadranske (i druge) tehnologije.  
 

11. U pripremnoj fazi promjene postojećega modela hrvatskoga kulturnog razvoja 
potrebno je riješiti bitne tranzicijske probleme koji nastaju blokiranjem hrvatskoga 
tehnološkog razvoja. To se može učiniti samo uskom suradnjom političkih, tehnološko-
gospodarskih i kulturno-socijalnih čimbenika, pri čemu je uloga Matice hrvatske 
nezamjenjiva. 
 

12. Tijekom promjena postojećega modela hrvatskoga kulturnog razvoja Hrvatska će 
ostvariti potrebnu kulturnu i tehnološko-gospodarsku suradnju s članicama Europske unije.  
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13. U pretvorbi hrvatskoga morskog blaga u nacionalno bogatstvo prijeko je potrebno 

posebnu pozornost posvetiti razvoju hrvatske tehnološko-gospodarske infrastrukture koja se 
po svojim najvažnijim značajkama mora čim prije približiti infrastrukturi razvijenih europskih 
država. To vrijedi prije svega za telekomunikacije, poštu, energiju i promet, ali i za sve druge 
infrastrukturne komponente kao što su: visokoškolsko i cjeloživotno obrazovanje, 
informacijski sustavi, dokumentacijska djelatnost, tehničko održavanje, i brojne druge.  
 

14. Daljnji razvoj prometa, posebno intermodalnoga i multimodalnoga, usmjerit će 
važne europske prometne tijekove preko hrvatskoga Jadrana koji pruža prihvatljivije 
geostrategijske i geoprometne komparativne prednosti u odnosu prema drugim prometnim 
putovima.  
 

15. Prijeko je potrebno čim prije uspostaviti djelotvorni nadzor nad hrvatskim 
jadranskim gospodarskim pojasom u pogledu razvitka gospodarskih djelatnosti u tom prostoru 
i održivoga razvoja sveukupnoga Jadrana. 
 

16. Turizam na hrvatskom Jadranu potrebno je zasnivati na hrvatsko-jadranskoj kulturi 
i hrvatskoj tehnologiji.  
 

17. Prijeko je potrebno da Hrvatska zasniva svoj gospodarski razvoj na hrvatskoj 
tehnologiji i intenzivnoj međunarodnoj tehnološkoj suradnji po primjeru razvoja hrvatske 
brodogradnje. To se može ostvariti ako se:  

 promjenom struktura u tijelima državne vlasti, koje stvaraju uvjete za hrvatski 
tehnološki razvoj, omogući stvaranje i provedba hrvatske tehnološke politike zasnovane na 
modelima pretvorbe nacionalnoga blaga u nacionalno bogatstvo; 

 ponovno uspostavi djelotvornu i učinkovitu nacionalnu tehnološku infrastrukturu u 
javnom ili javno-privatnom partnerstvu s većinskim javnim udjelom u odlučivanju; 

 zasnuje razvoj hrvatske tehnologije na nacionalnim vrijednostima; 
 fiskalnom politikom potiče razvoj gospodarskih sustava mjerama koje su u skladu 

s njihovim tehnološkim značajkama i po tim kriterijima ulaže nacionalni kapital. 
 

18. Vođenje procesa pretvorbe hrvatskoga morskog blaga u nacionalno bogatstvo mora 
se zasnivati na strogim stručnim tehnološko-gospodarskim kriterijima i društvenim kriterijima 
časnoga postupanja.  
 
 
Zaključci skupa “More – hrvatsko blago” zasnovani na općim 
prosudbama  
 
O pisanim prilozima, zborniku radova i budućim skupovima 

Skup prihvaća pisane priloge raspravljene na skupnim i tematskim sjednicama i 
obvezuje priređivače da čim prije pripreme i objave zbornik radova “More – hrvatsko blago”. 

Sudionici skupa predlažu Matici hrvatskoj da takve skupove održava najmanje jednom 
godišnje. 
 
O ugrožavanju hrvatskoga morskog blaga 

Skup izražava zabrinutost zbog pojava ugrožavanja velikih vrijednosti hrvatskoga 
mora, uzmorja i otoka, opadanja naseljenosti otoka autohtonim stanovništvom, narušavanja 
održivoga razvoja hrvatskoga Jadrana, nerazumne i štetne rasprodaje strancima uzmorskoga 
prostora i otoka te otuđivanja i ugrožavanja pomorskoga dobra Republike Hrvatske. 
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O politici 

Potrebno je svim sredstvima: zaustaviti demografsko zamiranje hrvatskih otoka, 
spriječiti rasprodaju hrvatskoga životnog prostora, kako naseljenoga tako i nenaseljenoga, 
zaštititi i zadržati u statusu općeg dobra pitku vodu, zrak i more, obnavljati znakove i 
znamenja hrvatskoga identiteta i tisućljetne hrvatske opstojnosti u jadranskom prostoru i 
zadržati u rukama poluge vlastitoga gospodarskog razvoja promjenom hrvatske tehnološke 
politike. 

 
O državnim granicama  

Veliku zabrinutost skup izražava zbog pojava pokušaja otimanja hrvatskoga  teritorija i 
dovođenja u pitanje hrvatskih državnih granica od strane određenih država iz hrvatskoga 
susjedstva.  

Skup izražava potrebu ukidanja odluke Hrvatskoga sabora o proglašavanju 
Zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa i donošenja odluke o proglašavanju Isključivoga 
gospodarskog pojasa, jer Hrvatskoj to pravo pripada po odredbama Međunarodne konvencije 
o pravu mora. 

 
O odnosima kulture, tehnologije i gospodarstva 

Vladajuće modele hrvatsko-jadranske kulture i hrvatsko-jadranske tehnologije, po 
kojima se razvoj kulture i razvoj tehnologije međusobno ne podupiru, potrebno je zamijeniti 
modelima po kojima se razvoj kulture i razvoj tehnologije međusobno podupiru. 

Hrvatsko jadransko gospodarstvo potrebno je zasnovati na hrvatskoj jadranskoj 
tehnologiji i kulturi i intenzivnoj međudržavnoj tehnološkoj i kulturnoj suradnji. 

Potrebno je zasnovati izdavačku djelatnost prijevoda važnih djela hrvatsko-jadranske 
kulture, znanosti i tehnologije na žive europske jezike i uspostaviti međudržavne odnose s 
europskim državama za njihovu distribuciju. 

U projekt živoga hrvatskog tehnološkog rječnika Matice hrvatske potrebno je uvrstiti 
pomorsko i drugo nazivlje jadranske tehnologije. 

 
O pomorskom dobru 

Pomorsko dobro Republike Hrvatske, koje čine unutarnje morske vode i teritorijalno 
more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj 
upotrjebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na 
površini ili ispod nje, potrebno je zaštititi od svih oblika devastacije i uzurpacije i koristiti u 
zaštiti hrvatskoga morskog blaga, te za njegovu pretvorbu u nacionalno bogatstvo. 

Potrebno je da Vlada Republike Hrvatske utvrdi cjelovitu strategiju zaštite 
pomorskoga dobra te upravljanja i gospodarenja njime, da donese novi Zakon o pomorskom 
dobru uvažavajući pravno naslijeđe Republike Hrvatske te da razvije i primijeni modele 
integralnog upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom.  

 
O obnovi hrvatskoga morskog blaga 

Da bi se ostvarila dosljedna i djelotvorna zaštita jadranskih podmorskih ekosustava 
prijeko je potrebno, unutar hrvatskoga Jadrana, osnovati “područja neuzimanja“ (engl. No-
take zone) koja se ni na koji način ne bi smjele uznemirivati i iz kojih se ništa ne bi smjelo 
iznositi, a koja bi obuhvatila više od 20% morskoga prostora.  

 
O neobnovljivom morskom blagu 

Iscrpljivanje neobnovljivoga podmorskog energetskog blaga zemnoga plina – kao i 
svakoga neobnovljivoga blaga – potrebno je staviti pod strogi nadzor države i dopustiti samo 
ako je u skladu s dugoročnim nacionalnim interesima. 
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Potrebno je nastaviti rudarsko-geološka istraživanja rudnih sirovina i započeti 
plitkomorska istraživanja rudonosnoga stjenovitog dna. 

 
O osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju 

Podatci o zastupljenosti tema o moru u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-
obrazovnim programima u Hrvatskoj pokazuju da je ta zastupljenost nedovoljna u pomorskoj 
državi. 

Prijeko je potrebno u odgojne programe unijeti više etičkih tema iz hrvatsko-
jadranskoga tisućugodišnjeg kršćanskog, poglavito katoličkog naslijeđa. 

 
O visokoškolskom pomorskom obrazovanju 

Nedostatak časničkih zvanja u hrvatskom i svjetskom brodarstvu ne smije se rješavati 
smanjivanjem programa i skraćivanjem trajanja studija za ta zvanja. Potrebno je u brodarstvu 
skratiti boravak časnika na brodu, povisiti časnička novčana primanja, poboljšati časnički 
beneficirani radni staž, itd. 

 
O Hrvatskoj pošti na otocima i u uzmorju 

Potrebno je da Hrvatska pošta, jedna od najvažnijih komponenata hrvatske 
tehnološko-gospodarske infrastrukture, sudjeluje u stvaranju uvjeta za demografsku i 
gospodarsku obnovu hrvatskih otoka. Tehnološkim razvojem Hrvatske pošte, koji je otpočeo 
zasnivanjem usluge  hpekspresa i pripremama za spajanje te usluge s uslugom internetske 
ponude roba na tržištu, potrebno je ostvariti novu, integriranu uslugu e-paketa. Tom uslugom 
potrebno je omogućiti djelotvorne i učinkovite tijekove roba za otočno gospodarstvo i za 
potrebe žitelja na otocima, usporedive po djelotvornosti i učinkovitosti s tijekovima roba na 
kopnu. Kako je taj tehnološki razvoj nasilno zaustavljen, potrebno je ostvariti uvjete za 
njegov nastavak. 

 
O hrvatskim telekomunikacijama 

Potrebno je upozoriti da strani vlasnici hrvatskim telekomunikacijama oduzimaju 
misiju jedne od najvažnijih komponenata hrvatske tehnološko-gospodarske infrastrukture i da 
im nameću misiju maksimizacije dobiti. Hrvatskim telekomunikacijama prijeko je potrebno 
vratiti misiju hrvatske tehnološko-gospodarske infrastrukture u javnom ili javno-privatnom 
vlasništvu s pretežnim javnim udjelom.  

 
O prometu i morskim lukama 

Bitan dio prometne komponente tehnološko-gospodarske infrastrukture u Hrvatskoj 
kao pomorskoj državi čine morske luke koje je potrebno tehnološko-gospodarski 
modernizirati po kriterijima multimodalnoga transporta, te uključiti u tijekove prometne 
integracije europskih lučkih sustava.  

 
O gospodarskim djelatnostima i turizmu  

Po iskustvima ostalih država Srednje Europe, turizam ne smije postati glavna nego 
dopunska gospodarska djelatnost koja ne smije potiskivati ili ometati ostale gospodarske 
djelatnosti zasnovane na hrvatskoj jadranskoj tehnologiji kao što su: brodogradnja, 
brodarstvo, intermodalni i multimodalni promet, ekološka industrija, graditeljstvo, jadranski 
obrt, ribarstvo, uzgoj i preradba ribe, ekološka poljoprivreda, povrtlarstvo, voćarstvo i 
vinogradarstvo slobodni od uzgoja genetski modificiranih organizama te preradba proizvoda 
tih djelatnosti, jadransko stočarstvo slobodno od uzgoja genetski modificiranih organizama te 
preradba proizvoda te djelatnosti, i druge. 

Prijeko je potrebno pristupiti izradbi akcijskog programa spašavanja jadranskog 
prostora od stihijske izgradnje apartmana, proglasiti moratorij za takvu izgradnju, obaviti 
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inventarizaciju dosadašnje izgradnje te izraditi i trajno provoditi program djelotvornih 
zaštitnih mjera. 

 
O brodogradnji 

Hrvatskom tehnološkom politikom, zasnovanom na modelima pretvorbe hrvatskoga 
nacionalnog blaga u nacionalno bogatstvo potrebno je ne samo spriječiti povlačenje 
nacionalnoga kapitala iz brodogradnje, nego brodogradnju učiniti primjerom tržišne 
gospodarske djelatnosti zasnovane na hrvatskoj tehnologiji i međunarodnoj tehnološkoj 
suradnji u europskim okvirima. 

 
O brodarstvu 

Potrebno je obnoviti brodarstvo na hrvatskom Jadranu nastavno na bogatu pomorsku 
prošlost, te osnovati nacionalnog brodara koji bi mogao odigrati ključnu ulogu u prihvaćanju 
aktualne svjetske transportne potražnje. Za taj dio hrvatsko-jadranskoga gospodarstva 
Hrvatska ima veliko prirodno, društveno i tehnološko blago u nadarenim, obrazovanim, 
vrijednim, motiviranim i iskusnim ljudima. Razvoj već obnovljenoga hrvatskog brodarstva 
potrebno je podupirati odgovarajućim mjerama hrvatske tehnološke i gospodarske politike.  

 
O klimi 

Potrebno je da se zaštita globalne pa time i jadranske klime trajno ostvaruje aktivnošću 
svih relevantnih društvenih i tehnološko-gospodarskih struktura u državi u okvirima 
međudržavnih programa zaštite klime u svijetu i na Sredozemlju. Radi praćenja klimatskih 
promjena u području Jadrana valja razviti mjere potrebitih prilagodbi i stalno provoditi 
program meteoroloških i oceanografskih mjerenja i istraživanja. 

 

***** 
 

PROSUDBE I ZAKLJUČCI stručno-znanstvenog skupa MORE – HRVATSKO BLAGO 
sažimaju sve prijedloge prosudaba i zaključaka koje je skup tijekom zasjedanja prihvatio. 
Odlukom skupa, završnu stručnu redakciju teksta načinili su voditelji skupnih i tematskih 
sjednica iz Zagreba, te članovi Programskoga i Organizacijskoga odbora: Anđelko Akrap, 
Koraljka Kos, Mirko Orlić, Zvonimir Radić, Irena Radić Rossi, Zvonimir Šeparović, Draško 
Šerman, Josip Vicelja i Igor Zidić. Naknadno je na zahtjev predlagača zaključka o Zaštićenom 
ekološko-ribolovnom pojasu i Isključivom gospodarskom pojasu Hrvoja Kačića u dokument 
unijet ispravni tekst prihvaćenog prijedloga. 

  
 
U Zagrebu, 10. lipnja 2008. 
 
 Predsjednik Organizacijskoga odbora 
 stručno-znanstvenoga skupa 
 MORE – HRVATSKO BLAGO 
 
   Zvonimir Radić 
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