
 

 

 

 

 

 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice  

                Općine Suhopolje 
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PROGRAM RADA  

ZA 2019. GODINU  

S FINANCIJSKIM PLANOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTOPAD, 2018. GODINE 



UVOD 
 

Sukladno zadaćama turističkih zajednica koje su definirane Zakonom o hrvatskim turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom turističke zajednice Općine 

Suhopolje, a u svrhu unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog 

proizvoda područja i razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka 

turizma te potrebi u važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda 

područja na kojem djeluje, a osobito zaštite okoliša, Turistička zajednica Općine Suhopolje u 

svom programu rada nastoji obuhvatiti i objediniti sve one elemente koji će pomoći stvaranju 

opće prepoznatljive slike našeg prostora, odnosno, oblikovati prostor Općine Suhopolje u 

suvremenu i poželjnu turističku destinaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIZAJN VRIJEDNOSTI 

 Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine 

 Manifestacije 

 

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 

 Online komunikacije 

 Offline komunikacije 

 

OSTALO 

 Priprema projekata za kandidaturu na natječaje EU i ostalih projekata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DIZAJN VRIJEDNOSTI 

 
Turistička zajednica Općine Suhopolje ima za cilj kroz svoj rad provoditi aktivnosti u 

kreiranju i povećanju vrijednosti i sadržaja destinacija, te će se u tijeku 2019. godine 

pokrenuti aktivnosti koje će doprinijeti dizajnu vrijednosti tijekom cijele godine.  

 

1.1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE 

 

UREĐENJE DESTINACIJE: 

 Cvjetno uređenje destinacije 

Cilj: Doprinos estetskom uređenju destinacije i stvaranju ugode boravka 

 

Postava cvjetnih nasada na javne prostore Općine Suhopolje 

Aktivnosti: 

1. Prikupljanje ponuda za uređenje i postavu cvjetnih sandučića 

2. Postava 210 cvjetnih sandučića 

3. Nadzor i redovito godišnje održavanje cvijeća 

 

Očekivani rezultat: Stvorena nova cvjetna atrakcija. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje i Općina Suhopolje 

Rok: listopad 2019. 

Financijska sredstva: 2.000,00 kn 

 

 Uređenje destinacije za Advent i Dane općine Suhopolje 

Cilj: Doprinos estetskom uređenju destinacije i stvaranje ugode boravka 

 

Postava raznih ukrasa i natpisa na javne prostore općine Suhopolje 

Aktivnosti: 

1. Prikupljanje ponuda za uređenje i postavu ukrasa i natpisa 

2. Postava ukrasa i prigodnih natpisa 

3. Nadzor i redovito godišnje održavanje 

 

Očekivani rezultat: Stvorena nova atrakcija i prepoznatljivost 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje i Općina Suhopolje 

Rok: prosinac 2019. 

Financijska sredstva: 3.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. MANIFESTACIJE 

 

 Dječje maškare 2019. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Diba d.o.o. 

Period izvršenja: veljača 2019. 

Mjesto održavanja: Restoran „Park“ Suhopolje 

Financijska sredstva: 400,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Maškare su tradicionalna manifestacija u vrijeme prije korizme u kojem se priređuju povorke 

maškara, kostiminirani i maskirani plesovi. Vrijeme održavanja manifestacije je drugi mjesec 

u godini, a povodom navedenoga TZ Općine Suhopolje u suradnji s tvrtkom DIBA d.o.o. 

organizira manifestaciju za najmlađe koja se održava u restoranu „Park“ Suhopolje gdje 

djecu očekuje ples, zabava te poseban gost iz Kazališta Virovitice koji će upotpuniti zabavni 

program.  

 

 Suhopoljske maškare 2019. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Općina Suhopolje 

Period izvršenja: veljača 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 5.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Maškare su tradicionalna manifestacija u vrijeme prije korizme u kojem se priređuju povorke 

maškara, kostiminirani i maskirani plesovi. Vrijeme održavanja manifestacije je drugi mjesec, 

a povodom navedenog TZ Općine Suhopolje u suradnji s Općinom Suhopolje organizira 

manifestaciju za odrasle koja će se održati ispred Hrvatskog doma Suhopolje. Posjetitelje 

očekuje prigodna hrana i piće, a kostiminirana povorka će na kraju obići Suhopolje uz zvuke 

prigodnih trubača. 

 

 Grofovska ljubav vol. 3 u sklopu otvorenja obnovljenog dvorca Janković u 

Suhopolju 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Kulturna udruga KrEda 

Partneri: Virovitičko – podravska županija i TZ Virovitičko – podravske županije 

Period izvršenja: veljača 2019. 

Mjesto održavanja: Dvorac „Janković“, park Suhopolje 

Financijska sredstva: 3.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

U suradnji s Kulturnom udrugom KrEda organiziramo nagradno literarno – foto – likovni 

natječaj za učenike od 5. – 8. razreda. Završna izložba svih radova, proglašenje najboljih, 

podjela nagrada i priznanja, koncert i druženje. Sponzori su Restoran „Park“ Suhopolje i 

Školska knjiga. U sklopu navedene manifestacije organizirati će se i otvorenje obnovljenog 



dvorca Janković u Suhopolju u suradnji sa Virovitičko – podravskom županijom i Turističkom 

zajednicom Virovitičko – podravske županije.  

 

 Uskršnja potraga za pisanicama 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Kulturna udruga KrEda 

Period izvršenja: travanj 2019. 

Mjesto održavanja: „Park“ Suhopolje 

Financijska sredstva: 200,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

U Suradnji s Kulturnom udrugom KrEda planiramo obilježiti Uskrs kroz uskršnju potragu za 

pisanicama za najmlađe. Cilj manifestacije je doprinijeti Uskršnjem ugođaju i potaknuti djecu 

na igre na otvorenom. Ovoj manifestaciji sponzor je tvrtka Diba d.o.o. 

 

 Putopisna predavanja 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: travanj 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

TZ Općine Suhopolje planira organizirati dva putopisna predavanja u svrhu obilježavanja 

raznih dana i događaja tijekom godine. Predavači će biti osobe koje najbolje odgovaraju 

odabranoj temi za obilježavanje manifestacije. 

 

 Natječaj za najuređeniju okućnicu općine Suhopolje 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: lipanj 2019. 

Mjesto održavanja: područje općine Suhopolje 

Financijska sredstva: 2.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

TZ Općine Suhopolje planira raspisati natječaj za izbor najuređenije okućnice na području 

općine Suhopolje kako bi motivirala mještane na što ljepše uređenje vlastitih okućnica, 

balkona i terasa te radi povećanja opće kvalitete životnog prostora kao i očuvanja i zaštite 

okoliša u mjestu. Natječaj će biti otvoren kroz cijeli mjesec lipanj, a stručni žiri će ocijeniti 

najuređeniju okućnicu.  

 

 Grofov cvjetni bal 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Osnovna škola Suhopolje 

Period izvršenja: lipanj 2019. 

Mjesto održavanja: Park Suhopolje 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 



Opis/cilj manifestacije: 

Osnovna škola Suhopolje obilježava posljednji tjedan školske godine u vidu cvjetnog korza 

pod nazivom „Grofov cvjetni bal“. Svi polaznici nižih razreda Osnovne škole Suhopolje 

predvode cvjetnu povorku te unutar parka Suhopolje organiziraju kratku predstavu i igrokaz 

za sve posjetitelje.  

 

 KAM – Kreativne aktivnosti mladih 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Savjet mladih Općine Suhopolje 

Period izvršenja: srpanj 2019. 

Mjesto održavanja: župni dvor Suhopolje 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

U suradnji sa Savjetom mladih Općine Suhopolje planiramo organizirati trodnevne kreativne 

aktivnosti za najmlađe u obliku sportskih, kulturnih i ostalih aktivnosti za sve dječje uzraste. 

Prvi dan posjetitelje očekuje kino pod zvijezdama, drugi dan će biti organiziran turnir u 

nogometu i odbojci dok je treći dan organizirano natjecanje u vatrogasnim i folklornim 

igrama. Ovom manifestacijom nastoje se potaknuti dječje ljetne aktivnosti i ukazati na 

kvalitetno korištenje slobodnog vremena.  

 

 Kino na otvorenom 2019. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Općina Suhopolje 

Period izvršenja: srpanj 2019. 

Mjesto održavanja: Park Suhopolje 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Kino na otvorenom manifestacija je koja će biti ove godine prvi put realizirana na području 

naše općine. Planirano vrijeme je ljeto 2019., a za izvedbu navedenog potrebno je osigurati 

projektor i ostale potrebne uvjete za izvedbu navedenog programa.  

 

 Dani Općine Suhopolje 2019. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Općina Suhopolje 

Period izvršenja: 1.8. do 15.8.2019. 

Mjesto održavanja: Općina Suhopolje 

Financijska sredstva: 110.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Dani Općine Suhopolje tradicionalno se održavaju u mjesecu kolovozu. Tijekom navedenog 

perioda Općina Suhopolje postaje središte kulturnih i društvenih manifestacija kao što su 

koncerti, izložbe, predstave, folklorne smotre te razni sportsko – rekreativni i zabavni 

sadržaji. Prilikom navedenog perioda TZ Općine Suhopolje kao i Općina Suhopolje surađuju 

sa gotovo svim udrugama na području općine s obzirom da svaka udruga organizira po 

minimalno jednu manifestaciju sukladnu njihovu radu.  



 

 Aleja slikovnica 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Kulturna udruga KrEda 

Period izvršenja: kolovoz 2019. 

Mjesto održavanja: Općina Suhopolje 

Financijska sredstva: 500,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Aleja slikovnica projekt je koji se održava u kolovozu na otvoreno. Kao što samo ime govori, 

cilj je prezentirati Slikovnice raznih autora kako bi djeci i mladeži približili edukativno učenje 

i druženje. 

 

 Suhopoljska KUL plaža 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Kulturna udruga KrEda 

Period izvršenja: kolovoz 2019. 

Mjesto održavanja: ispred Hrvatskog doma Suhopolje 

Financijska sredstva: 500,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Suhopoljska KUL plaža ima za cilj uklopiti edukaciju i zabavu za sve generacije. Tijekom tri 

dana trajanja navedene manifestacije organiziraju se literarni i glazbeni nastupi te mnoštvo 

edukativnih i kreativnih radionica za najmlađe. Sve se dakako odvija na pravoj pješčanoj 

plaži gdje posjetitelji mogu uživati u Suncu i knjigama. 

 

 BUB – biciklom u Bukovu 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Savjet mladih Općine Suhopolje 

Period izvršenja: rujan 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje, selo Bukova 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Cilj manifestacije je podignuti svijest o aktivnom načinu života za sve dobne skupine te je na 

taj način nastala ideja za ovu manifestaciju. Posjetitelji se okupljaju ispred Hrvatskog doma u 

Suhopolju te svi zajedno u povorci kreću prema naselju Bukova. Manifestacija nije 

natjecateljskog, nego zabavnog tipa, kako bi bila prikladna za svaku životnu dob. Na cilju sve 

prisutne očekuje okrjepa te veselo popodnevno druženje u prirodi.  

 

 Foto natječaj „Volim svoje Suhopolje“ 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: rujan 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 3.000,00 kn 

 

 



Opis/cilj manifestacije: 

Cilj natječaja je probuditi lokalni identitet i osigurati prepoznatljivost općine te potaknuti 

mlade umjetnike amatere da stvaraju i razmišljaju o detaljima iz svojeg mjesta, koje osim 

svojih ljepota nude i zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima. 

Natječaj je otvoren cijeli mjesec rujan, a fotografije se prijavljuju u dvije dobne skupine i to: 

mlađi od 15 godina te stariji od 15 godina. Prijave se vrše putem prijave na e-mail adresu 

info@tz-suhopolje.hr. Po završetku natječaja sve fotografije se objavljuju na službenoj 

stranici TZ Općine Suhopolje gdje svi zainteresirani mogu glasati za najbolju u vidu opcije 

„sviđa mi se“, a nakon glasovanja na društvenoj mreži Facebook, stručni žiri odabire prve tri 

fotografije u svakoj kategoriji. Na dan obilježavanja sv. Terezije Avilske, organizira se 

prigodna izložba sa svim prijavljenim fotografijama gdje se proglašavaju najbolje.  

 

 Folklorna večer 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje 

Period izvršenja: 15. listopad 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 1.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Unutar manifestacije sv. Terezije, Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje zajedno s TZ 

Općine Suhopolje ima za namjeru održati folklornu večer gdje će predstaviti svoj rad svih 

folklornih skupina kao i tamburaške sekcije. 

 

 Noć kazališta u Suhopolju 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: dva puta godišnje, mjesec ožujak i studeni 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 10.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

TZ Općine Suhopolje tijekom Noći kazališta u suradnji s Općinom Suhopolje tradicionalno 

poziva Kazalište Virovitica na gostovanje u prostorijama Hrvatskog doma u Suhopolju. 

 

 Sv. Terezija Avilska 2019. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: 15. listopad 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 10.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Sv. Terezija Avilska zaštitnica je Općine Suhopolje te njen dan obilježavamo večernjom 

misom nakon koje se organizira slavlje za sve mještane Općine Suhopolje. Unutar Hrvatskog 

doma u Suhopolju posjetitelje očekuju tradicionalno pečeni kesteni te prigodno slavlje. 

 

mailto:info@tz-suhopolje.hr


 Podjela dječjih poklona ususret Božiću 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje 

Period izvršenja: prosinac 2019. 

Mjesto održavanja: Hrvatski dom Suhopolje 

Financijska sredstva: 23.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

TZ Općine Suhopolje u suradnji s Općinom Suhopolje organizira podjelu dječjih poklona do 

10. godine života odnosno do 4. razreda osnovne škole. Ovom prigodom dolazi „Djed 

Božićnjak“ koji svojim prisutstvom i komunikacijom s djecom uz prigodnu glazbu uljepšava 

nadolazeće blagdane kako djeci tako i roditeljima.  

 

 Doček Nove godine 2020. 

Nositelj: TZ Općine Suhopolje, Općina Suhopolje 

Period izvršenja: 31. prosinac 2019. 

Mjesto održavanja: centar Suhopolja (ispred sata) 

Financijska sredstva: 10.000,00 kn 

 

Opis/cilj manifestacije: 

Proslavu Nove godine „ispod sata“ obilježava glazba, vino, ples i tradicionalni vatromet u 

ponoć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 

 
2.1. ONLINE KOMUNACIJE 

 

 Internet oglašavanje (promocija na internetskim društvenim mrežama) 

TZ Općine Suhopolje posjeduje svoju službenu Internet stranicu (https://tz-suhopolje.hr), 

svoju službenu Facebook stranicu te Instagram stranicu. 

 

Ciljevi navedene neposredne komunikacije s ciljnim skupinama: 

- povećan broj gostiju i potrošnja 

- pojačana emotivna povezanost s destinacijom (izgradnja brenda) 

 

Aktivnosti: 

- vođenje internetske društvene zajednice na hrvatskom i engleskom jeziku: viralne aktivacije,    

(generiranje sadržaja i dnevno komuniciranje s članovima) 

- oglašavanje na Facebooku (Hrvatska i emitivne zemlje) 

 

 Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 

Službena stranica Turističke zajednice Općine Suhopolje (https://tz-suhopolje.hr) primarni je 

izvor turističkih informacija o Suhopolju te polazna/dolazna točka u promociji na internetskim 

društvenim mrežama.  

 

2.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE 

 

 Oglašavanje u medijima (nacionalni tisak, TV, radio) 

Cilj: uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti generiranja turističkog prometa. 

Aktivnosti: objava oglasa, poziva i natječaja. 

 

 Izrada radijskih i TV reklama 

Ciljevi:  

- jačanje brenda TZ Općine Suhopolje 

- izrada reklame za radio (osmišljavanje kreativnog koncepta, angažiranje produkcijske tvrtke, 

sudjelovanje u produkciji i postprodukciji) 

 

Očekivani rezultat: Izrađena reklama za elektronske medije i financijsko povećanje 

posjetitelja planiranih manifestacija.  
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FINANCIJSKI PLAN 

 
 

PRIHODI 

 

REDNI 

BROJ 
PRIHODI PO VRSTAMA PLAN ZA 2018. PLAN ZA 2019. INDEKS (%) 

1. Prihod od boravišne pristojbe - 2.000,00 - 

2. Prihod od turističke članarine 5.000,00 5.000,00 100% 

3. 
Prihod iz proračuna Općine 

Suhopolje 
250.000,00 350.000,00 140% 

4. 
Prihod od partnerskih aktivnosti na 

provedbi projekata (EU fondovi) 
5.000,00 5.000,00 100% 

5. 
Prihod od potpore provedbi 

projekata (HTZ, MINT i sl.) 
- 10.000,00 - 

6. 
Očekivani prihodi temeljem 
provedenih aktivnosti u 2018. g 

- - - 

7. Ostali nespomenuti prihodi - 3.000,00 - 

8. SVEUKUPNO PRIHODI 260.000.00 375.000,00 144,23% 

 
 

Obrazloženje prihoda 

 
Prihod od boravišne pristojbe – S obzirom da na području Općine Suhopolje trenutno ne postoji 

registrirani objekt sa smještajnim kapacitetom trenutno nemamo podatak u noćenjima na našem 

području. 
 

Prihod od turističke članarine – Prihod je  naznačen realnom okviru prema popisu poduzetnika/ 

obrtnika na području Općine Suhopolje 

 
Prihod iz proračuna Općine Suhopolje – S obzirom da je TZ Općine Suhopolje u samoj fazi početka 

rada te nema vlastiti prihod potreban za aktivan rad TZ se oslanja je prihode iz proračuna Općine 

Suhopolje.  
 

Prihod od partnerskih aktivnosti na provedbi projekata (EU fondovi)  

S obzirom da se TZ Općine Suhopolje za vrijeme svog trajanja nije prijavila na projekt EU fondova 
nismo mogli planirati navedeni iznos. 

 

Potpore provedbi projekata (HTZ; MINT) 

Tijekom 2018. planiramo pratiti Javne pozive navedenih institucija te prijaviti projekte sa svrhom 
unaprjeđenja turističke ponude.  

 

 
 



RASHODI 

 

REDNI 

BROJ 
RASHODI PO VRSTAMA PLAN ZA 2018. PLAN ZA 2019. INDEKS (%) 

I. Administrativni rashodi  133.700,00 162.400,00 121,47% 

1. Rashodi za radnike 127.000,00 124.900,00 98,35% 

1.1. Plaće zaposlenih 100.000,00 103.000,00 103,00% 

1.2. Ostale naknade zaposlenima 2.000,00 4.000,00 200,00% 

1.3. 
Doprinosi za zdravstveno 

osiguranje - osnovno 
20.000,00 15.550,00 77,75% 

1.4. 
Doprinosi za zdravstveno 

osiguranje – slučaj ozljede 
- 550,00 0,00 

1.5. Doprinosi za zapošljavanje - 1.800,00 0,00 

1.6. 
Naknada za prijevoz na posao i s 

posla 
5.000,00 - 0,00 

1.7. Program stručnog osposobljavanja - - - 

2. Rashodi ureda – izdaci za usluge 4.000,00 23.000,00 575,00% 

2.1. Usluge HP-a i HT-a 2.000,00 500,00 25,00% 

2.2. Autorski honorari 2.000,00 2.000,00 100,00% 

2.3. Ostale nespomenute usluge - 1.000,00 0,00 

2.4. Ugovor o djelu - 18.000,00 0,00 

2.5. 
Bankarske usluge i usluge platnog 
prometa 

- 1.500,00 0,00 

3. 
Rashodi ureda – materijalni 

izdaci 
700,00 3.000,00 428,57% 

3.1. 
Potrošni materijal na redovnu 

djelatnost 
- - - 

3.2. Uredski potrošni materijal 200,00 2.000,00 1.000,00% 

3.3. Servisne usluge 500,00 1.000,00 200,00% 

3.4. Električna energija - - - 

3.5. Potrošnja plina - - - 

3.6. Ostale komunalne usluge - - - 

4. 
Rashodi ureda – izdaci 

poslovanja – nematerijalni  
2.000,00 6.000,00 300,00% 

4.1. 
Dnevnice za službena putovanja u 

zemlji 
- 2.000,00 0,00 

4.2. 
Naknada troškova smještaja i 
putnih troškova službenih 

putovanja 

2.000,00 2.000,00 100,00% 

4.3. Izdaci za reprezentaciju - 2.000,00 - 

5. 
Rashodi ureda – ostali izdaci 

poslovanja 
- 5.500,00 - 



5.1. Izdaci za stručno obrazovanje - - - 

5.2. 
Izdaci za stručnu literaturu i 

glasila 
- 1.000,00 - 

5.3. Sitni inventar - 1.000,00 - 

5.4. Računalni programi  1.000,00  

5.5. Nabava dugotrajne imovine - - - 

5.6. Osiguranje imovine i djelatnika - 2.000,00 - 

5.7. Ostali nespomenuti izdaci - 500,00 - 

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 98.700,00 190.600,00 193,11% 

1. 
Uređenje destinacija na području 

Općine Suhopolje 
- 5.000,00 - 

2. 
Organizacija događanja/ potpora 

događanjima 
98.700,00 183.600,00 186,02% 

2.1. Dječje maškare 2019. - 400,00 - 

2.2. Suhopoljske maškare 5.000,00 5.000,00 100,00% 

2.3. 
Grofovska ljubav vol.3 u sklopu 
otvorenja obnovljenog dvorca 

Janković 

2.000,00 3.000,00 150,00% 

2.4. Uskršnja potraga za pisanicama 1.200,00 200,00 16,67% 

2.5. Putopisna predavanja - 1.000,00 -  

2.6. Natječaj za najuređeniju okućnicu - 2.000,00 -  

2.7. Grofov cvjetni ples - 1.000,00 - 

2.8. KAM – kreativne aktivnosti mladih - 1.000,00 - 

2.9. Kino na otvorenom 2019. 2.000,00 1.000,00 50,00% 

2.10. Dani općine Suhopolje 2019. 60.000,00 110.000,00 183,33% 

2.11. Aleja slikovnica - 500,00 - 

2.12. Suhopoljska KUL plaža 1.000,00 500.00 50,00% 

2.13. BUB  biciklom u Bukovu 2.000,00 1.000,00 50,00% 

2.14. 
Foto natječaj „Volim svoje 

Suhopolje“ 
- 3.000,00 - 

2.15. Večer folklora 500,00 1.000,00 200,00% 

2.16. Večer kazališta 10.000,00 10.000,00 100,00% 

2.17. Sv. Terezija Avilska 10.000,00 10.000,00 100,00% 

2.18. Doček Nove godine 5.000,00 10.000,00 200,00% 

2.19. 
Sv. Nikola – podjela dječjih 

poklona 
- 23.000,00 - 

3. 
Tekuće donacije u svrhu 

ostvarivanja ciljeva 
- 2.000,00 - 



III. 
KOMUNIKACIJA 

VRIJEDNOSTI 
9.000,00 7.000,00 77,77% 

1. Internet oglašavanje 3.000,00 1.000,00 33,33% 

2. Oglašavanje u radiju i tisku 2.000,00 1.000,00 50,00% 

3. 
Brošure, turistička karta i ostali 

tiskani materijali 
3.000,00 3.000,00 100,00% 

4. Suveniri i promo materijali  1.000,00 2.000,00 200,00% 

IV. 
DISTRIBUCIJA I PRODAJA 

VRIJEDNOSTI 
15.600,00 13.000,0kn 83,33% 

1. Sajmovi (Viroexpo 2019.) 10.000,00 10.000,00 100,00% 

2. Posebne prezentacije 3.600,00 - - 

3. 
Edukacije, seminari i 

savjetovanja  
2.000,00 3.000,00 150,00% 

V. OSTALO 3.000,00 2.000,00 66,67% 

1. Ostali nespomenuti rashodi 3.000,00 2.000,00 66,67% 

SVEUKUPNO RASHODI 260.000,00 375.000,00 144,23% 

 

 
 

 

 

 

Predsjednik TZ Općine Suhopolje 

   Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec. 
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