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Upravni odjel za kulturu 
Assessorato alla cultura 
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ŽUPAN ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA 

putem 
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 

Dršćevka 3 
52000 PAZIN 

 
Predmet: Prijedlog Odluke po prigovoru na Odluku o izmjenama 
               i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije 
               za 2017. – dostavlja se 
 
 
Poštovani, 
 
u privitku Vam dostavljamo prijedlog Odluke po prigovoru na Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu kojega je dana 14.04.2017. godine dostavila udruga Istarsko 
povijesno društvo iz Pule, I. Matetića Ronjgova 1. 
 
Sukladno odredbi članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/15.) odluku po 
prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi župan Istarske županije – Regione Istriana. 
 
 
S poštovanjem 
 
 
 

PROČELNIK 
Vladimir Torbica, prof. 

 
 
 
Privitak: 

- Prigovor 
- Obrazac  za vrednovanje projekta 
- Obavijest o prijavi po javnom natječaju od 05. travnja 2017. godine 



Na temelju članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 16/15) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 01/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 20. travnja 
2017. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju prigovora Istarskog povijesnog društva iz Pule na Odluku o izmjenama i 

dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
 
1. Prihvaća se kao osnovan prigovor udruge Istarsko povijesno društvo iz Pule, protiv 

Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije 
za 2017. godinu („Službene novine Istarske županije“ br. 02/17.) kojom podnositelju 
prigovora nisu odobrena financijska sredstva za financiranje projekta „Stoljeće 
europskog antifašizma – Istra između lokalnog i globalnog“ prijavljenog po Javnom 
natječaju za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u 
okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. 
godinu. 

2. Utvrđuje se da će se prijava projekta iz točke 1. ove Odluke proslijediti nadležnom 
Kulturnom vijeću za zaštitu nematerijalne kulturne baštine na ponovno razmatranje i 
odlučivanje. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 Upravni odjel za kulturu Istarske županije – Regione Istriana je dana 27. prosinca 2017. 
godine objavio Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih 
neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – 
Regione Istriana za 2017. godinu. 
Po navedenom Javnom natječaju udruga Istarsko povijesno društvo  je na propisanom 
obrascu podnijela prijavu za financiranje projekta „Stoljeće europskog antifašizma – Istra 
između lokalnog i globalnog“ 
Po isteku roka za dostavu prijava po Javnom natječaju i provjeri formalne ispravnosti 
prijava od strane imenovanog Povjerenstva, sve su formalno ispravne prijave proslijeđene 
odgovarajućem Kulturnom vijeću na stručnu ocjenu odnosno vrednovanje prijavljenog 
projekta/programa. 
      Naprijed navedena prijava udruge Istarsko povijesno društvo proslijeđena je 
Kulturnom vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju ( u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće), 
a radi stručne ocjene i vrednovanja projekta. Kulturno vijeće je dana 22. veljače 2017. 
godine održalo svoju sjednicu na kojoj je izvršeno ocjenjivanje i vrednovanje prijavljenih 
projekata/programa, a temeljem Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i 
poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – 
Regione Istriana, Klasa:612-01/15-01/03, Urbroj:2163/1-01/8-15-2 i Klasa:612-01/16-
01/05, Urbroj: 2163/1-01/8-16-2, koja je bila i sastavni dio natječajne dokumentacije. 

 
Temeljem naprijed navedene Odluke, Kulturno vijeće je na Obrascu za vrednovanje 
projekata/programa iz područja međunarodne kulturne suradnje, izvršilo bodovanje 
projekta „Stoljeće europskog antifašizma – Istra između lokalnog i globalnog“ koji je 
ostvario ukupno 0 bodova od mogućih 100, od čega 0 bodova na temelju općih i 0 bodova 
na temelju posebnih kriterija. Pored bodovne ocjene Kulturno vijeće je izradilo i opisnu 
ocjenu u kojoj je navedeno da „program nije ocijenjen te da je mišljenje Kulturnog vijeća 
kako  ovaj program nije trebao biti dostavljen Kulturnom vijeću za međunarodnu kulturnu 
suradnju“. 
  
Slijedom naprijed navedene  ocjene projekt „Stoljeće europskog antifašizma – Istra 
između lokalnog i globalnog“ nije uvršten u Odluku o izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu odnosno za isti nije donijeta 
odluka o financiranju iz sredstava Proračuna Istarske županije za 2017. godinu. 
   



Skupština Istarske županije je Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u kulturi Istarske županije za 2017. godinu donijela dana 27. ožujka 2017. godine te je 
udruzi  Istarsko povijesno društvo dostavljena obavijest o istoj dana 05. travnja 2017. 
godine.  
Protiv ovakve odluke Udruga je podnijela  prigovor dana 14. travnja 2017. godine, a zbog 
činjenice neodobravanja financijskih sredstava za prijavljeni projekt/program. 
 U prigovoru se izražava nezadovoljstvo zbog neodobravanja financijske potpore za 
predmetni projekt te zbog upućivanja prijave Kulturnom vijeću za međunarodnu kulturnu 
suradnju umjesto Kulturnom vijeću za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. 
Razmatrajući podneseni prigovor izvršio sam uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju  
te prijavu projekta  „Stoljeće europskog antifašizma – Istra između lokalnog i globalnog“  
 po natječaju kao i dokumentaciju koja je priložena uz prijavu. Izvršio sam uvid i u obrazac 
za vrednovanje projekta/programa iz područja međunarodne kulturne suradnje  kojega je 
popunilo nadležno Kulturno vijeće bodujući predmetni projekt sukladno općim i posebnim 
kriterijima iz Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i 
manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana, 
Klasa:612-01/15-01/03, Urbroj:2163/1-01/8-15-2 i Klasa:612-01/16-01/05, Urbroj: 2163/1-
01/8-16-2. Projekt je ostvario  ukupno 0 bodova  te je Kulturno vijeće ocijenilo kako je 
predmetna prijava trebala biti proslijeđena Kulturnom vijeću za zaštitu nematerijalne 
kulturne baštine. 
Iz  naprijed iznijetog proizlazi da je  prigovor osnovan i  da je prijavu udruge Istarsko 
povijesno društvo za projekt/program „Stoljeće europskog antifašizma – Istra između 
lokalnog i globalnog“ bilo potrebno proslijediti Kulturnom vijeću za zaštitu nematerijalne 
kulturne baštine, kao nadležnom Kulturnom vijeću, te je stoga odlučeno kako je navedeno 
u točki 1. i 2. ove Odluke. 
 
Ova je Odluka konačna. 
 
 
KLASA: 612-01/17-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/4-17-9 
Pula, 20. travnja 2017. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

 
 

ŽUPAN 
 

mr.sc. Valter Flego 
 

Dostaviti: 
1. Istarskom povijesnom društvu, Pula 

(putem UO za kulturu) 
2. UO za kulturu IŽ 
3. Pismohrana, ovdje 

 


