SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Broj 7

Godina XVIII.

Srebreno, 28. ožujka 2018.

SADRŽAJ
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE
MANJINE
1. Program rada Vijeća Bošnjačke
nacionalne manjine za 2018............1.
___________________________________
1.
Temeljem odredbe članka 27. stavka 1.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina (''Narodne novine'', broj 155/02.,
47/10. i 93/11.) Općinsko vijeće bošnjačke
nacionalne manjine, na sjednici održanoj 9.
listopada 2017. godine donjelo je
PROGRAM RADA ZA 2018.
Radi ostvarivanja prava i sloboda, Vijeće
bošnjačke nacionalne manjine općine
Župa - dubrovačka radi sudjelovanja u
javnim potrebama u kulturi Općine sa svojim
djelovanjem naslanjat će se na kulturne
tradicije Bošnjaka na ovom području.

Uprava i uredništvo:
Srebreno bb, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

Hrvatske te Savjetom za nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj.
- Surađivati sadiplomatskim i konzularnim
prestavništima BiH
- Surađivati sa svim Udrugama i
asocijacijama bošnjačke nacionalne manjine
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Gradu
Dubrovniku i općini Župa - dubrovačka.
- Predlagati tjelima općine Župa dubrovačka na raspravu pitanja od značaja
za bošnjačku nacionalnu manjinu a posebno
implementaciju Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina i posebnih Zakona
kojim su uređena manjinska prava i slobode.
- Tražiti od tijela općine izvješća potrebna za
razmatranje pitanja koja se odnose na prava
nacionalnih manjina.
ZA FUNKCIONIRANJE VIJEĆA
- Osigurati knjigovođu za vođenje
knjigovodstva.
- Osigurati administrativnog tajnika za
potrebe vijeća.
- Osigurati adekvatan prostor za rad vijeća.
PLANIRANE AKTIVNOSTI

U cilju očuvanja i afirmiranja nacionalnog i
kulturnog identiteta Bošnjaka na područjima
kulturnog, znanstvenog, umjetničkog i dr.
duhovnog stvaralaštva, Vijeće će u 2018.
godinu.
- U svrhu stvaranja boljitka za sve
nacionalne i etničke manjine surađivati sa
državnim, županijskim i općinskim tijelima i
institucijama u Republici Hrvatskoj, posebno
s Uredom za nacionalne manjine Republike

proučavti i štititi kulturnu baštinu
Bošnjaka;
- proučavati
povijesni,
književni,
umjetnički i društveni razvoj bošnjačkog
naroda;
- podsticati znanstvena i druga istraživanja
o porijeklu i samobitnosti stradanjima i
migracijama bošnjačkog naroda te razvoj
nacionalne historijografije;
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posticati
književno
umjetničko
znanstveno
i
drugo
stvaralaštvo
bošnjaka;
- izdavati knjige, svoje glasilo i druge
publikacije;
- organizirati predavanja književne i
umjetničke večeri, koncerte, izložbe
znanstvene i stručne skupove;
- pomagati
književnike,
umjetnike,
naročito svoje članove te učenike i
studente u školovanju;
- isplata naknada za novorođenu djecu
bračnim parovima.
- participirati u troškovima za bajramske
blagdane.
- nastavak projekta socijalne skrbi za
socijalno ugrožene obitelji bošnjaka u općini
Župa -dubrovačka.
- osiguranje sredstava za odlazak u
Srebrenicu - tradicionalno obilježavanje
genocida nad Bošnjacima u sklopu konvoja
''Da se nikad ne zaboravi''
- zajedno sa bošnjačkim asocijacijama
organizirati međunarodnu tradicionalnu
smotru folklora, narodnih igara i plesova
koja se organizira svake godine i osigurati
financijska sredstva za istu.
- surađivati s kulturnim i znanstvenim
radnicima u inozemstvu , kao i sa svim
-

-
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kulturnim i javnim djelatnicima čiji
radovi osvjetljavaju bošnjački kulturni
krug;
prikupljati
biografskobibliografske
podatke o svojim članovima;
djelovati i organizirati različite aktivnosti
glazbe u prostoru umjetnosti i folklora;
djelovati na afirmaciji ljutskih prava i
sloboda;
sudjelovati
u
obilježavanju
i
organiziranju nacionalnih i vjerskih
praznika u općini Župa - dubrovačka;

Program rada Vijeća BNM izradila je
komisija u sastavu;
1. Izet Spahović - predsjednik vijeća
2. Sead Ramčić - član vijeća
3. Zarfija Agović - član vijeća
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE
MANJINE
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

RASHODI POSLOVANJA
Račun
Namjena
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi
343
Ostali financijski rasodi
UKUPNO

Iznos
4.500.00
106.700.00
9.500.00
5.800.00___
126.500.00

Srebreno, 9.10.2017.
Predsjednik vijeća BNM
Izet Spahović, v.r.
45

