ELEKTRONIČKA ISPRAVA

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. 16/17. i 19/17.) i članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine
Istarske županije“ br. 10/09., 04/13., 16/16., 01/17., 2/17. i 2/18.) župan Istarske županije
dana 25. travnja 2018. godine donosi
ODLUKU
po prigovoru udruge Istarsko povijesno društvo
protiv Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Istarske županije za 2018. godinu
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 2018. godinu („Službene novine Istarske županije“ br. 05/18.) 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 za 2018. godinu.
2. Utvrđuje se da će se prijava projekta iz točke 1. ove Odluke proslijediti nadležnom
Kulturnom vijeću za nematerijalnu kulturnu baštinu na ponovno razmatranje i
odlučivanje.
O b r a z l o ž e nj e
Upravni odjel za kulturu Istarske županije je dana 03. siječnja 2018. godine objavio Javni
natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u
okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018. 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 nematerijalnu kulturnu baštinu (u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće), a radi
stručne ocjene i vrednovanja projekta. Kulturno vijeće je dana 26. veljače 2018. 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,
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 nematerijalne kulturne baštine, izvršilo bodovanje
projekta „Stoljeće europskog antifašizma – Istra između lokalnog i globalnog“ koji je
ostvario ukupno 79 bodova od mogućih 100, od čega 49 bodova na temelju općih i 30
bodova na temelju posebnih kriterija. Pored bodovne ocjene Kulturno vijeće je izradilo i

opisnu ocjenu u kojoj je navedeno da „članovi Kulturnog vijeća smatraju da je predmetni
projekt izuzetno zanimljiv i potrebit za razumijevanje Istre te da također uočavaju
problem u stupnju nestajanja živućih svjedočanstva, ujedno i jednim dijelom i nositelja
antifašističkog načina života koji postaje i tradicijska vrijednost Istre“.
Slijedom naprijed navedene ocjene, uzimajući u obzir činjenicu da je po Javnom
natječaju zaprimljen izuzetno velik broj prijava te da su sredstva u Proračunu Istarske
županije nedostatna za udovoljavanje istima, 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 2018. godinu odnosno za isti nije
donijeta odluka o financiranju iz sredstava Proračuna Istarske županije za 2018. godinu.
Naime, predmetni projekt ostvario je ukupno 79 bodova dok je najniži bodovni prag za
uvrštenje u Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018.
g. iznosio 80 bodova, a iz naprijed navedenih razloga.
Skupština Istarske županije je Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u kulturi Istarske županije za 2018. godinu donijela dana 26. ožujka 2018. godine te je
udruzi Istarsko povijesno društvo dostavljena obavijest o istoj dana 04. travnja 2018.
godine.
Protiv ovakve odluke Udruga je podnijela prigovor dana 16. travnja 2018. godine, a zbog
činjenice neodobravanja financijskih sredstava za prijavljeni projekt/program.
U prigovoru se izražava nezadovoljstvo zbog neodobravanja financijske potpore za
predmetni projekt budući je mišljenje nadležnog Kulturnog vijeća bilo vrlo pozitivno te je
pored toga njihov projekt pokrenut 2017. godine uz financijsku potporu Istarske županije
i Grada Pule. Dalje navode kako su dosadašnji rezultati projekta opravdali ukazano
povjerenje i polučili vrlo mjerljiv uspjeh. Smatraju kako je antifašizam važan dio istarskog
identiteta te da se kao takav treba promatrati, istraživati i baštiniti kao važan segment
naše 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 nematerijalne
kulturne baštine 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, 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 79 bodova te je Kulturno vijeće,
budući je, zbog nedostatnosti sredstava u odnosu na broj prijava, bodovni prag za
uvrštenje prijava u Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za 2018.
godinu iznosio 80 bodova, ocijenilo kako je predmetnu prijavu potrebno odbiti.

Imajući u vidu kvalitetu naprijed navedenog projekta kao i sve naprijed iznijeto, ocijenio
sam da je prigovor osnovan i da je prijavu udruge Istarsko povijesno društvo za
projekt/program „Stoljeće europskog antifašizma – Istra između lokalnog i globalnog“
potrebno ponovo proslijediti na ocjenu Kulturnom vijeću za nematerijalnu kulturnu
baštinu, kao nadležnom Kulturnom vijeću, te je stoga odlučeno kako je navedeno u točki
1. i 2. ove Odluke.
Ova Odluka je konačna.
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URBROJ: 2163/1-01/8-18-02
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