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Na temelju članka 16. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 92/94) i članka 26. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 5/01, 
6/04 i 5/06) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 15. sjednici održanoj 28. 
prosinca 2006. godine donijelo je  
 

O D L U K A 
o izvršavanju Proračuna Općine Župa 

dubrovačka za 2007. godinu 
 

I  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 

 
Ovom odlukom uređuje se način 
izvbršavanja Proračuna općine Župa 
dubrovačka za 2007. godinu, upravljanje 
prihodima, primicima, rashodima, izdacima 
Proračuna i njihovim izvršavanjem, 
upravljanje općinskom imovinom i 
dugovima, davanje jamstava te prava i 
obveze proračunskih korisnika i ostalih 
korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak  2. 
 

U izvršavanju proračuna primjenjuju se 
odredbe Zakona o proračunu i Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
/regionalne samouprave. 
 

Članak 3. 
 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena 
procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 
rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu 
smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni 
rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka u 
2007. godini ne smiju prema ovom 
Proračunu biti veći od 41,875.000,00 kn 
 

Članak 4. 
 

Korisnici Proračuna bit će o odobrenim 
sredstvima obaviješteni u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
II STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
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Proračun se sastoji od  općeg dijela, 
posebnog dijela i plana razvojnih programa. 
Opći dio se sastoji od Računa prihoda i 
rashoda i  Raspoloživih sredstava iz 
prethodnih godina. 
 Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe 
za tekuću proračunsku godinu prema 
programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji. 
U računu prihoda i rashoda iskazani su 
porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, 
primici od imovine Općine, te rashodi i 
izdaci za financiranje potreba Općine u 
skladu sa zakonskim i drugim propisima 
Raspoloživa sredstva iz prošlih godina 
predstavljaju neutrošena sredstva viškova 
prihoda za financiranje rashoda i izdataka 
tekuće godine. 
Sastavni dio proračuna za 2007. godinu je i 
njegovo obrazloženje u kojem se daje 
obrazloženje općeg i posebnog dijela 
proračuna i plana razvojnih programa, plana 
radnih mjesta kao i plana nabave dugotrajne 
imovine, te projekcija proračunske potrošnje 
za slijedeće dvogodišnje razdoblje. 
 
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak  6. 
 
Sredstva u Proračunu osiguravaju se 
korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po 
utvrđenim Programima. 
Proračunskim sredstvima smije se koristiti 
samo za namjene koje su određene 
Proračunom i do visine utvrđene u 
Posebnom dijelu. 
Proračunski se korisnici koriste sredstvima 
Proračuna u skladu sa svojim godišnjim 
financijskim planom, koji je usklađen s 
Posebnim dijelom Proračuna. 
Proračunski korisnici smiju preuzimati 
obveze najviše do visine sredstava 
osiguranih u dijelu Proračuna po 
Programima, ako je njihovo  izvršavanje 
usklađeno s mjesečnom proračunskom 
dodjelom. Proračunskim korisnicima 

doznačuje se mjesečni iznos temeljem 
stvarno izvršenih obveza, a u skladu s 
mjesečnim planovima korisnika. 
Proračunski korisnici ostvaruju prihode od 
obavljanja poslova vlastite djelatnosti i 
ostalih poslova koje iskazuju u svojim 
financijskim planovima. Vlastiti i ostali 
prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju 
izvan Proračuna pribrajaju se /konsolidiraju/ 
u Proračunu prilikom financijskog 
izvješćivanja. 
Programe i financijske planove korisnici su 
dužni podnijeti Općinskom Poglavarstvu do 
30. rujna 2007. godine, na utvrđivanje a 
potom Općinskom vijeću Općine Župa 
dubrovačka na prihvaćanje. 
Po isteku 2007. godine, a najkasnije do 20. 
veljače 2008. godine svaki korisnik dužan je 
pismenim putem opravdati namjensko 
trošenje transferiranih sredstava iz Proračuna 
za 2007. godinu. 
 

Članak 7. 
 
Kod neravnomjernog priljeva sredstava u 
Proračun, Odjeljak za financije će razmjerno 
smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava  
korisnicima. 
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 
planiranih prihoda – primitaka i rashoda – 
izdataka proračuna, predložit će se 
Općinskom vijeću donošenje izmjena i 
dopuna Proračuna. 
 

Članak 8. 
 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 
odgovorno Općinsko poglavarstvo. 
Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u 
cijelosti je načelnik općine. 
U okviru svog djelokruga korisnici 
proračunskih sredstava koji su navedeni u 
Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za 
izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u 
njihovom dijelu. 
Pozicije Proračuna koje nisu razrađene 
izvršavat će se temeljem zaključka 
Općinskog poglavarstva. 
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Članak  9. 

  
O korištenju sredstava pričuve Proračuna 
odlučuje Općinsko poglavarstvo Općine 
Župa dubrovačka. 
Sredstvima  pričuve načelnik može 
pojedinačno raspolagati do iznosa od 
10.000,00 kn. 
Za mjesečni raspored sredstava iz 
prethodnog stavka, načelnik i Odjeljak za 
financije dužni su Općinskom poglavarstvu 
redovito podnositi izvješća o izvršenju istih 
u prvom mjesecu koji slijedi. 
 

Članak  10. 
 
Osnovica za izračun plaće službenika i 
namještenika Općine Župa dubrovačka i 
plaća službenika i namještenika korisnika 
utvrđuje se u visini osnovice propisane za 
izračun plaće  službenika i namještenika u 
javnim službama. 
U proračunu su osigurana sredstva za 
osiguranje službenika, namještenika i  
načelnika od posljedica nesretnog slučaja. 
Ostala materijalna prava službenicima i 
namještenicima osiguravaju se u skladu sa 
važećim zakonskim propisima i kolektivnom 
ugovoru. 
 

Članak 11. 
 
Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno 
dijelova Proračuna, podnositi će se 
Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim 
odredbama, a obvezno za razdoblje  siječanj 
– lipanj,  siječanj – prosinac  2007. godine, 
te po zahtjevu Općinskog vijeća. 
Izvješća o izvršenju proračuna proračunskog 
korisnika, odnosno pojedinih dijelova 
Proračuna korisnika podnose se Općinskom 
poglavarstvu obvezno za razdoblje siječanj – 
lipanj, i siječanj – prosinac 2007. godine, te 
po zahtjevu Općinskog Poglavarstva. 
 

Članak 12. 
 

Svi korisnici sredstava Proračuna, mogu 
sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju 
usluga i ustupanju radova u visini 
dodijeljenih sredstava, a u skladu s 
godišnjim planom nabave, Zakonom o 
javnoj nabavi, tj. Uredbi o postupku nabave 
roba, radova i usluga male vrijednosti. 
 

Članak 13. 
 
Obvezuju se stručne službe Općine Župa 
dubrovačka da vrše naplatu svih prihoda 
sukladno Zakonu o financiranju jedinica 
lokalne uprave i samouprave. 
Rješenje o oslobađanju dijela dugovanja, 
nastalog temeljem stvorenih obveza, donosi 
Općinsko poglavarstvo Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 14. 
 

Općina Župa dubrovačka može stjecati 
udjele u kapitalu trgovačkih društava bez 
naknade i iz sredstava Proračuna. 
Kad se sredstvima Proračuna koristi za 
sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u 
sredstvima pravne osobe, Općina postaje 
suvlasnik imovine u tim pravnim osobama 
razmjerno uloženim sredstvima. 
Udjele u kapitalu trgovačkog društva Općina 
može stjecati prijebojem potraživanja s 
osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, 
ulaganjem pokretnina i nekretnina i 
zamjenom dionica i udjela. 
Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu 
trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće 
na prijedlog Općinskog Poglavarstva. 
 

Članak 15. 
 

Općina se može dugoročno zadužiti 
uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala 
samo za kapitalne projekte obnove i razvitka 
koji se financiraju iz Proračuna. 
Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz 
prethodnu suglasnost Vlade RH. 
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik. 
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Suglasnost o zaduživanju koji izdaje Vlada 
RH je obvezni prilog ugovora o zaduživanju. 
Općina dvaput godišnje, u srpnju i do 31. 
prosinca tekuće godine izvješćuje 
Ministarstvo financija o otplati zajma za koji 
je dobivena suglasnost Vlade RH. 
 

Članak 16. 
 

Ukupna godišnja obveza Općine za 
zaduživanje iz prethodnog članka ove odluke 
može iznositi najviše 20% ostvarenih 
prihoda u 2006. godini. 
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. 
ovog članka uključen je i iznos dospjelog 
godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po 
kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, 
te dospjele neizmirene obveze. 
Pod ostvarenim proračunskim prihodima 
razumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz 
članka 11. Zakona o proračunu umanjeni za 
prihode od domaćih i inozemnih pomoći i 
donacija iz državnog proračuna i proračuna 
drugih  jedinica lokalne samouprave i 
jedinica područne /regionalne/ samouprave, 
za primitke iz posebnih ugovora / mjesni 
samodoprinos i sufinanciranje građana/, te iz 
tuzemnog i inozemnog zaduženja. 
 

Članak 17. 
 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je 
osnivač ili većinski vlasnik Općina mogu se 
zadužiti samo uz suglasnost osnivača. 
Odluku o davanju suglasnosti iz stava 1. 
ovog članka donosi Općinsko vijeće. 
Općina je dužna dva puta godišnje, i to u 
srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, 
izvijestiti Ministarstvo finanacija o danim 
suglasnostima. 
Općina može davati jamstva za ispunjenje 
obveza trgovačkog društva i javne ustanove 
kojima je osnivač i većinski vlasnik. Izdano 
jamstvo uključuje se u opseg mogućeg 
zaduživanja iz stavka 1. ovog članka. 
Odluku o davanju jamstva iz ranijeg stavka 
donosi Općinsko vijeće. 

Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo 
financija o danim jamstvima u roku od 30 
dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. 
prosinca 2007. godine. 
  

Članak 18. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od  01. 
siječnja 2007. godine. 
 
KLASA: 400-06/06-03/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-06-3           
 
Srebreno, 28. prosinca 2006. 
                                                                                 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
40. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici održanoj dana 28. prosinca 
2006. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Program rada Župe 
dubrovačke d.o.o. za 2007. godinu. 
 
 Program rada Župe dubrovačke 
d.o.o. za 2007. godinu sastavni je dio ovog 
zaključka i ne objavljuje se. 
 
KLASA: 363-01/06-01/175   
UR.BROJ: 2117/08-02-06-3   
           
Srebreno, 28. prosinca 2006. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
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                Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
  
 
41. 
 
Na temelju članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici održanoj dana  28. prosinca 
2006. donijelo je  

 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE  
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o komunalnom doprinosu 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 1/02, 8/04 i 
9/05) u članku 3. iza stavka 6. dodaju se 
stavci 7. i 8. koji glase: 
 
 «Obveznik komunalnog doprinosa 
dužan je dostaviti točan obračun obujma 
građevine za koju plaća komunalni doprinos 
u roku od osam dana od dana dostave 
obavijesti Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Župa dubrovačka. 
 Obračun obujma građevine mora 
ovjeriti ovlašteni arhitekt ili projektant, koji 
su odgovorni za točnost obračuna obujma 
predmetne građevine.» 
 

Članak 2. 
 
 Stavak 2. članka 5a. mijenja se i 
glasi: 
 

«Jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa za pojedine zone iz članka 5. ove 
odluke utvrđuje se u kunama po m3 
(prostornom metru) kako slijedi: 
 
Područje      Poslov. Prostor   Stamb. prostor                         
I.                  160,00 kn/m3       120,00 kn/m3 

II.                 120,00 kn/m3         90,00 kn/m3 

III.                  80,00 kn/m3         60,00 kn/m3 

IV.                  40,00 kn/m3         30,00 kn/m3 

 
Članak 3. 

 
 Članak 6. mijenja se i glasi: 
 

«Komunalni doprinos plaća se u 
korist Proračuna Općine Župa dubrovačka i 
to jednokratno u roku 3 (tri) dana od dana 
konačnosti rješenja o komunalnom 
doprinosu. 

Na zahtjev fizičke osobe obveznika 
komunalnog doprinosa iz članka 7a. odobrit 
će se obročno plaćanje. 

Rok obročne otplate ne može biti 
duži od jedne godine s tim da iznos prvog 
obroka ne može biti manji od 30% ukupno 
utvrđenog iznosa, a plaća se u roku od 3 (tri) 
dana od dana  konačnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu. 

Ostali dio duga može se plaćati 
najduže u 11 jednakih mjesečnih obroka koji 
dospijevaju 15. u mjesecu računajući od 
idućeg mjeseca od mjeseca u kojem 
dospijeva prvi obrok na način da mjesečni 
obrok ne može biti manji od 1.000,00 kuna.  

Za neisplaćene obroke obračunava se 
kamata u visini eskontne stope NBH, a na 
dospjele obroke obračunava se zakonska 
zatezna kamata. 

Za obročno plaćanje obveznik 
komunalnog doprinosa je dužan pružiti 
garanciju naplate (ugovor o založnom pravu 
s ovršnom klauzulom, garanciju banke, 
mjenice i dr.). 

U slučaju kada obveznik plaćanja 
komunalnog doprinosa ne plati dva 
uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos 
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komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu 
odmah.  

U slučaju da je obveznik odustao i 
nije započeo izgradnju građevine, nakon 
isteka roka važenja akta temeljem kojeg se 
odobrava građenje, ima pravo na povrat 
komunalnog doprinosa, ali bez uračunavanja 
zakonske zatezne kamate». 
 

Članak 4. 
 

 Iza članka 7. dodaje se članak 7a. 
koji glasi: 
 «Fizička osoba obveznik 
komunalnog doprinosa koja na dan 
podnošenja zahtjeva za komunalni doprinos 
ima prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka i nema u vlasništvu ili 
suvlasništvu stan ili kuću na području 
Općine Župa dubrovačka (dokazuje 
potvrdom nadležnog tijela i izjavom 
ovjerenom kod javnog bilježnika) oslobađa 
se od plaćanja komunalnog doprinosa kako 
slijedi: 

 30% utvrđenog iznosa komunalnog 
doprinosa kad gradi stambeni objekt 
za rješavanje svog stambenog pitanja 
(dokazuje izjavom ovjerenom kod 
javnog bilježnika) i   

 dodatnih 2% za svaku navršenu 
godinu unazad u kojoj je investitor 
imao neprekidno prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka 
(dokazuje potvrdom nadležnog tijela) 
s tim da postotak oslobađanja po 
ovom osnovu iznosi najviše 30%.   

 
Ukupan postotak oslobađanja po oba 

osnova iz prethodnog stavka može iznositi 
najviše 60% utvrđenog iznosa komunalnog 
doprinosa i obračunava se samo na obujam 
do 500 m3 stambenog prostora, dok se na 
obujam preko 500 m3 postotak oslobađanja 
ne obračunava, a oslobađanje se može 
koristiti samo jednokratno». 

 
 
 

Članak 5. 
 
 Iza članka 7a. dodaje se članak 7b. 
koji glasi: 
 «Općinsko poglavarstvo Župe 
dubrovačke može osloboditi u potpunosti ili 
djelomično obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa investitore koji grade građevine 
namijenjene: zdravstvenoj djelatnosti, 
socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, 
vatrogasnoj djelatnosti, športu, 
predškolskom, osnovnom i srednjem 
obrazovanju, vjerske objekte, objekte i 
uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu 
pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda i elektroopskrbu (distribucija) 
kao i građevine koje služe za potrebe javnih 
ustanova i trgovačkih društava u većinskom 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka.» 

 
Članak 6. 

 
 U članku 8. riječi: «iz članka 7. ove 
Odluke» mijenjaju se i glase: «iz članaka 7., 
7a. i 7b. ove Odluke». 
 

Članak 7. 
 
 U članku 10. riječi: «iz članka 7. ove 
Odluke» mijenjaju se i glase: «iz članaka 7., 
7a. i 7b. ove Odluke». 
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2007. godine. 
 
KLASA: 011-01/98-01/11    
UR.BROJ: 2117/08-02-06-7   
           
Srebreno, 28. prosinca 2006. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
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42. 
 
Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 
60/01 i 129/05) i  članka 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 15. sjednici održanoj  28. prosinca 
2006.g. donijelo je 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Župa dubrovačka  
 

Članak 1. 
 

Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i 
dopunjuje Statut Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
5/01, 6/04 i 5/06). 
 

Članak 2. 
 

Iza članka 72. dodaje se nova glava X., a 
glava X. postaje glava XI., te novi članak 
72.a koji glasi: 
 
''XI. OSTVARIVANJE PRAVA 
PRIPADNIKA NACIONALNIH 
MANJINA'' 
 

Članak 3. 
 

(Članak 72. a) 
''S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite 
položaja nacionalnih manjina, suradnje sa 
općinskim tijelima kao i drugim 
aktivnostima poduzetim u cilju ostvarivanja i 
promicanja prava nacionalnih manjina u 
vijeće nacionalnih manjina, manjine biraju 
svoje predstavnike nacionalnih manjina.  
Općina Župa dubrovačka osigurava 
financijska sredstva za rad konstituiranom 
Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine, 
osobito za provođenje određenih aktivnosti 
utvrđenih programom rada vijeća nacionalne 

manjine prema mogućnostima općinskog 
proračuna. 
Financijski plan, plan rada i završni račun 
vijeća nacionalne manjine objavljuje se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka.'' 
 

Članak 4. 
 

Ostale odredbe Statuta Općine Župa 
dubrovačka ostaju u cijelosti na snazi. 
 

Članak 5. 
 
Općinskog Ova odluka stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 012-01/01-01/01   
UR.BROJ: 2117/08-02-06-9 
          
Srebreno, 28. prosinca 2006. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
  
 
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE 
MANJINE U OPĆINI ŽUPA 
DUBROVAČKA 
____________________________________ 
 
43. 
 
Na temelju članka 13. Statuta Vijeća 
bošnjačke nacionalne manjine u Općini Župa 
dubrovačka na svojoj redovnoj sjednici 
održanoj 23. studenoga 2006. godine 
donijelo je 
 

PLAN RADA 
za 2007. godinu 

 
I. 

 
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine u 
Općini Župa dubrovačka radi sudjelovanja 
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bošnjačke nacionalne manjine u javnom 
životu i upravljanju lokalnim poslovima, a 
osobito radi razmatranja i predlaganja 
uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s 
ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda 
bošnjačke nacionalne manjine, donosi plan 
rada za 2007. godinu. 
 

II. 
 

U cilju ostvarivanja manjinskih parav i 
sloboda Vijeće bošnjačke nacionalne 
manjine će u 2007. godini: 
 

- surađivati s ovlaštenim tijelima vlasti 
u Općini Župa dubrovačka, s 
pravnim osobama koje obavljaju 
djelatnost od interesa za bošnjačku 
nacionalnu manjinu, te 
međunarodnim organizacijama koje 
se bave pitanjima nacionalnih 
manjina; 

- surađivati s diplomatskim 
predstavništvima države Bosne i 
Hercegovine u Republici Hrvatskoj; 

- sudjelovati u obilježavanju i 
organiziranju praznika, vjerskih i 
državnih, bošnjačke nacionalne 
manjine; 

- surađivati s udrugama i 
organizacijama bošnjačke nacionalne 
manjine na području Republike 
Hrvatske i i u inozemstvu; 

- predlagati tijelima Općine Župa 
dubrovačka da rasprave pitanja od 
značenja za bošnjačku nacionalnu 
manjinu, a osobito vezana za 
provođenje ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina i 
posebnih zakona kojima su uređena 
manjinska prava i slobode; 

- predlagati tijelima općinske vlasti 
mjere za unapređenje položaja 
bošnjačke nacionalne manjine u 
Općini Župa dubrovačka; 

- davati mišljenja i prijedloge o 
programima javnih radio stanica i 

javne televizije namijenjenim 
manjinama; 

- predlagati poduzimanje 
gospodarskih, socijalnih i drugih 
mjera na područjima nastanjenima 
pripadnicima bošnjačke nacionalne 
manjine kako bi se sačuvalo njihovo 
postojanje na tim područjima, 
zalagati se za zapošljavanje mladih 
ljudi sa završenim srednjim, višim i 
visokim obrazovanjem; 

- tražiti od tijela općinske vlasti 
izvješća potrebna za razmatranje 
pitanja koja se odnose na prava 
nacionalnih manjina; 

- surađivati sa Savjetom za nacionalne 
manjine Republike Hrvatske; 

- obilaziti mjesta u Općini Župa 
dubrovačka koja su naseljena s 
pripadnicima bošnjačke nacionalne 
manjine; 

- formirati kompjutorsku bazu podatka 
o pripadnicima bošnjačke nacionalne 
manjine na području Općine Župa 
dubrovačka; 

-  organizirati predavanja, književne i 
umjetničke večeri, koncerte, izložbe, 
znanstvene i stručne skupove; 

- poticati književno umjetničko, 
znanstveno i drugo stvaralaštvo 
Bošnjakinja i Bošnjaka; 

- poticati književno, umjetničko, 
znanstveno i drugo stvaralaštvo 
bošnjaka; 

- izdavati knjige, svoje glasilo i druge 
publikacije u Općini Župa 
dubrovačka. 

 
PRIORITETI U 2007. GODINI 
 
- Nastaviti će se impletacija ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih 
manjina, te provedba drugih Odluka i 
Zaključaka, 

- Nastaviti će se raditi na iznalaženju 
adekvatnog radnog prostora za rad 
Vijeća u Općini Župa dubrovačka, 
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- Nastaviti će se na zapošljavanju 
administrativnog radnika za 
obavljanje poslova Vijeća Bošnjačke 
nacionalne manjine, 

- Informiranje pripadnika bošnjačke 
nacionalne manjine u Općini Župa 
dubrovačka putem radio emisije 
''DIWAN'', 

- Izrada brošurice o četverogodišnjem 
radu Vijeća Bošnjačke nacionalne 
manjine Župa dubrovačka, 

- Organizirati internacionalni skup s 
uglednim predstavnicima tijela koji 
se bave pitanjima bošnjačke 
nacionalne manjine 

- Nastaviti rad na projektu Stvaranje 
baze podatka Bošnjaka u Općini 
Župa dubrovačka. 

 
III. 

 
Ovaj plan rada stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 
 
Srebreno, 23. studenoga 2006. 
 
  Predsjednik Vijeća bošnjačke 
               Nacionalne manjine u Općini 
  Župa dubrovačka 
 
  Izet Spahović, v.r. 
  
 


