
NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE OPĆINE DUGOPOLJE 

PRAVILNIK 

Članak 1. 

Organizator Natječaja za izbor najljepše okućnice općine Dugopolje (dalje: Natječaj) su elektronički 

medij Dugopolje.org, Turistička zajednica općine Dugopolje i Općina Dugopolje (dalje: Organizatori). 

Članak 2. 

Pravo prijave na Natječaj imaju svi stanovnici s prebivalištem na području općine Dugopolje (naselja: 

Dugopolje, Koprivno, Kotlenice i Liska). Potvrda o prebivalištu utvrdit će se uvidom u osobnu 

iskaznicu natjecatelja. Za sudjelovanje na natječaju potrebno je poslati IME I PREZIME OSOBE KOJA 

SE NATJEČE, ADRESU, KONTAKT BROJ, te KRATKI OPIS UREĐENJA OKUĆNICE. Uz navedene podatke 

potrebno je poslati i NAJMANJE PET FOTOGRAFIJA OKUĆNICE KOJU SE KANDIDIRA. 

Članak 3. 

Prijave na Natječaj mogu se slati od 00:01 sati 16. svibnja 2018. godine, zaključno do 23:59 sati 31. 

svibnja 2018. godine. Prijave se šalju isključivo putem internetske pošte na adresu 

redakcija@dugopolje.org. Prilikom slanja prijave potrebno je zadovoljiti sve uvjete iz Članka 2. ovog 

Pravilnika, u protivnom prijave se neće smatrati valjanima te će biti odbačene kao nepotpune. Pravo 

sudjelovanja na Natječaju imaju samo oni natjecatelji koji u prethodne tri godine nisu osvojili 

nagradu na istom Natječaju. 

Članak 4. 

Zaključenjem postupka prijave na Natječaj, komisija Organizatora osobno će pregledati svaku 

pojedinu prijavljenu okućnicu kako bi donijela ocjenu. Pregledavanje prijavljenih okućnica vršit će se 

od 1. lipnja 2018. godine, zaključno do najkasnije 20. lipnja 2018. godine. Natjecatelji će 

pravovremeno biti obaviješteni o dolasku komisije. Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena 

najkasnije do 22. lipnja 2018. godine na internetskim stranicama Dugopolje.org. 

Članak 4. 

Ocjenjivanje obavlja komisija od tri člana, a po jednog člana komisije predložit će svaki od 

Organizatora Natječaja. Članovi komisije obilazit će prijavljene okućnice te ih pregledavati radi 

donošenja ocjene. Konačna ocjena o poretku prijavljenih okućnica donijet će se na temelju prosjeka 

ukupnih ocjena svakog člana žirija. Ocjene će se dodjeljivati u rasponu od 1-10, s time da je ocjena 1 

najslabija ocjena a ocjena 10 najbolja ocjena. Prilikom dodjeljivanja ocjena, kriteriji kojima će se 

članovi žirija voditi su: usklađenost stila uređenja s podnebljem Dalmatinske zagore, korištenje 

tradicionalnih i autohtonih biljnih vrsta, te opći estetski dojam. 

Članak 5. 

Po završetku Natječaja dodjeljivat će se nagrade za prvo, drugo i treće mjesto u ukupnom poretku, a 

na temelju konačne ocjene u ukupnom poretku. Nagrade dodjeljuje Turistička zajednica općine 

Dugopolje. Nagrade se sastoje od poklon-bonova u protuvrijednosti od 3.000,00 (slovima:tritisuće) 

kuna za prvo mjesto, 2.000,00 (slovima:dvijetisuće) kuna za drugo mjesto i 1.000,00 (slovima:tisuću) 

kuna za treće mjesto. Osvajačima nagrada iste će biti uručene najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. 
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Članak 6. 

Organizatori Natječaja imaju pravo javno objaviti podatke iz ovog Pravilnika, uključujući i podatke 

koje pošalju sami natjecatelji, a u svrhu promocije Natječaja. Elektronički medij Dugopolje.org 

obvezan je promovirati ovaj Natječaj u maniri dobrog gospodara. Na odredbe iz ovog Pravilnika, 

postupak Natječaja te rezultate Natječaja nema se pravo žalbe. 

Članak 7. 

Prijavom na Natječaj svi sudionici suglasni su sa svim točkama ovog Pravilnika. Pravilnik mogu 

mijenjati jedino Organizatori Natječaja. Bilo kakve izmjene ovog Pravilnika stupaju na snagu 

donošenjem Aneksa te potpisom istoga od strane ovlaštenih zastupnika svih Organizatora. 

U Dugopolju, 10. svibnja 2018. godine 

 

 


