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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A     B A Š K A 

    Općinski načelnik 

KLASA: 351-01/19-01/3 

URBROJ: 2142-03-02/1-19-2 

Baška, 26. veljače 2019. godine 

 

Temeljem članka 7. Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest 

na području Općine Baška, „Moja Baška bez azbesta“ („Službene novine Primorsko-goranske 

županije broj 04/19), Općinski načelnik Općine Baška, 26. veljače 2019. godine, raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja i zamjene krovnih pokrova  

koji sadrže azbest na području Općine Baška 

 

1. Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje troškova uklanjanja i zamjene krovnih pokrova koji 

sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba na području Općine Baška, nepovratnim 

sredstvima Općine Baška. 

Troškovi uklanjanja i zamjene krovnih pokrova, koji sadrže azbest, sufinancirat će se 

nepovratnim novčanim sredstvima Općine Baška u visini od 100,00 kn/m² površine krovnog 

pokrova koji se uklanja, a najviše do 10.000,00 (desettisuća) kuna, po korisniku. 

Moguću razliku do ukupnog iznosa troškova radova snosi korisnik. 

Sufinanciranje iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na pokrove, čija je zamjena u tijeku ili je 

već izvršena. 

2. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba za postojeći 

objekt, koji se nalazi na području Općine Baška, a koji je u njenom vlasništvu ili suvlasništvu, 

ili u vlasništvu članova njene uže obitelji. 

Pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se bračni drug, roditelji i djeca. 

3. Da bi ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik sredstava, prethodno mora: 

• osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen 

na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o načinu i postupcima 

gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16), te Naputku o postupanju s otpadom 

koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja 

ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada (u tekstu: Ovlašteni sakupljač), 

• osigurati dokaze o nabavci odgovarajućeg novog krovnog pokrova, priložiti dokaze o 

izvedenim radovima montaže, te račun za izvedene radove, 

i navedene dokaze priložiti zahtjevu za isplatu nepovratnih sredstava sufinanciranja. 

     4.    Podnositelj prijave na natječaj mora: 

• dokazati vlasništvo objekta na komu se planira uklanjanje i zamjena krovnog pokrova koji 

sadrži azbest (njegovo ili članova njegove uže obitelji),  

• savjesno i cjelovito, točnim podacima, popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva 

za sufinanciranje Programa, 

• imati podmirene sve obveze prema Općini, po bilo kojoj osnovi, a provjera će se izvršiti 

uvidom u službenu evidenciju Općine. 

      5. Prijava na ovaj natječaj obvezno sadrži: 

• popunjeni obrazac prijave, potpisan od vlasnika objekta/podnositelja prijave (Prilog 1), 

• ako postoji više suvlasnika na objektu, suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 2), 

• popunjenu i potpisanu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta 

natječaja (Prilog 3), 

• obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja prijave, 
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• dokaz o srodstvu, ako je vlasnik objekta član uže obitelji (izvod iz matične knjige rođenih, 

izvod iz matične knjige vjenčanih), 

• vlasnički list za objekt (izvornik, preslika ili ispis elektroničkog dokumenta), 

• mišljenje nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, o 

planiranim radovima, ako se radi o objektu u zaštićenom području kulturne baštine. 

Prijave na natječaj, sa svim privicima, mogu biti predmet provjere, te je od podnositelja 

prijave moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika određenih dokumenata. 

Ako podnositelj prijave ne dostavi potpunu dokumentaciju na natječaj, ili, u ostavljenom roku, 

ne dostavi tražene dokaze, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, a podnositelj prijave 

nema pravo na žalbu. 

Prijave na natječaj razmatra i rješava Povjerenstvo imenovano od Općinskog načelnika. 

6. Na ovaj natječaj ista osoba može podnijeti samo jednu prijavu. 

Više prijava istog prijavitelja, neće se razmatrati. 

7. Za krov objekta, koji je u suvlasništvu, prijavu može podnijeti samo jedan od suvlasnika. 

Prijave dva ili više suvlasnika za krov istog objekta neće se razmatrati.  

8. Broj prijava, koje će se temeljem ovoga natječaja prihvatiti ovisi o raspoloživim proračunskim 

sredstvima, a očekivani broj korisnika sredstava kojima će se sufinancirati zamjena krovnog 

pokrova je 5 korisnika. 

9. Kod prijava s istim brojem bodova prednost ima ranije zaprimljena prijava. 

10. Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima objavljuje se na službenoj internet stranici Općine 

Baška - www.baska.hr. 

Dostavljanjem prijave na ovaj natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Baška 

objaviti osnovne podatke o podnositelju i predmetu prijave na službenoj internet stranici 

Općine Baška, te u drugim izvješćima. 

Na sve što ovim natječajem nije posebno obuhvaćeno, na odgovarajući način se primjenjuju 

odredbe Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na 

području Općine Baška - „Moja Baška bez azbesta“, koji se, također, objavljuje na službenoj 

internet stranici Općine Baška. 

11. Prijava na natječaj dostavlja se kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje 

neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom 

podnositelja prijave na adresu: 

Općina Baška 

Palada 88, 51523 Baška, 

uz naznaku: 

Ne otvaraj – prijava na natječaj „Uklanjanje i zamjena krova“ 

 

Rok zaprimanja prijava je otvoren do 05. travnja 2019. godine 

 

 

Općinski načelnik 

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 

http://www.baska.hr/

