
 

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE GRADA SVETE NEDELJE U 2022. 

PRAVILNIK 

 

Članak 1. 

Organizator Natječaja za izbor najljepše okućnice Grada Svete Nedelje u 2022. (dalje: Natječaj) je 

Turistička zajednica grada Svete Nedelje (dalje: Organizator). 

 

Članak 2. 

Pravo prijave na Natječaj imaju svi stanovnici s područja Grada Svete Nedelje koji u prethodne dvije 

godine nisu osvojili 1. mjesto na istom Natječaju. 

 

Članak 3. 

Prijave na Natječaj mogu se slati od 4. svibnja do 27. svibnja 2022. godine putem  

- prijavnice objavljene na mrežnim stranicama TZG Svete Nedelje (www.svetanedelja.hr)  ili  

- slanjem podataka navedenih (IME I PREZIME OSOBE KOJA SE NATJEČE, ADRESA, TELEFONSKI BROJ 

ZA KONTAKT) na: 

1)  e-mail: info@svetanedelja.hr ili 

2)  adresu: TZG Sveta Nedelja, Ulica Marijana Stilinovića 1, 10 431 Sveta Nedelja 

Prijavnica se može preuzeti i osobno u Turističkoj zajednica grada Svete Nedelje. 

 

Članak 4. 

Zaključenjem postupka prijave na Natječaj, ocjenjivačka komisija Organizatora na terenu će obići  i 
pregledati svaku pojedinu prijavljenu okućnicu kako bi donijela ocjenu.  
 
Obilazak  prijavljenih okućnica vršit će se od 31. svibnja do 4. lipnja 2022. godine.  
Natjecatelji će pravovremeno biti obaviješteni o dolasku ocjenjivačke komisije.  
 
Rezultati Natječaja  bit će objavljeni na internetskim stranicama TZG Svete Nedelje 
(www.svetanedelja.hr), društvenim mrežama Organizatora te tiskanim i elektroničkim medijima. 

 

 

http://www.svetanedelja.hr/
mailto:info@svetanedelja.hr
http://www.svetanedelja.hr/


Članak 5. 

Ocjenjivanje obavlja komisija od tri člana, koje imenuje Organizator Natječaja. 

Članovi ocjenjivačke 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 komisije. Ocjene će se dodjeljivati u rasponu od 1-15, s time da je ocjena 1 najslabija 

ocjena, a ocjena 15 najbolja ocjena.  

Prilikom dodjeljivanja ocjena, kriteriji kojima će se  članovi žirija voditi su:  

1. Hortikulturno uređenje (vlastito održavanje, originalnost uređenja)  - max. 15 bodova; 

2. Cvjetnost (količina i raznovrsnost bilja) -  max. 10 bodova; 

3. Cjelovito uređenje ( opći estetski dojam, fasada, kućni broj, ograda)  - max. 5 bodova, 

 

Članak 6. 

Po završetku Natječaja dodjeljivat će se priznanja i nagrade za prvo, drugo i treće mjesto na temelju 

ocjena u ukupnom poretku, te zahvalnice i utješne nagrade za sudjelovanje prijavitelja Natječaja koja 

nisu među prve tri plasirane nagrade.  

Nagrade dodjeljuje Turistička zajednica grada Svete Nedelje. 

Nagrade se sastoje od poklon-bonova u protuvrijednosti od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) 

kuna za prvo mjesto, 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) kuna za drugo mjesto i 500,00 kn (slovima: 

petstotina kuna) kuna za treće mjesto.  

Dodjela priznanja uz prigodne nagrade bit će održana u sklopu obilježavanja proslave Dana grada Svete 

Nedelje.  

Članak 7. 

Organizator Natječaja ima pravo javno objaviti podatke iz ovog Pravilnika, uključujući i podatke  
koje pošalju sami natjecatelji, a u svrhu promocije i objave rezultata Natječaja.  
Na odredbe iz ovog Pravilnika, postupak Natječaja te rezultate Natječaja nema se pravo žalbe. 

 

Članak 8. 

Prijavom na Natječaj svi sudionici suglasni su sa svim točkama ovog Pravilnika.  
Pravilnik može mijenjati jedino Organizatori Natječaja.  
 

 

U Svetoj Nedelji, 4. svibnja 2022. godine 

 

Turistička zajednica grada Svete Nedelje 

 


