На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 13. и 47. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 7/05 и 5/12), Скупштина општине Фоча на
4. редовној сједници дана 28.02.2013. године д о н о с и

О Д Л У К У
о мјесним заједницама на подручју општине Фоча

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се називи и подручја мјесних заједница, услови
организовања, послови, организација и начин финансирања, поступак уписа у
регистар мјесних заједница, учешће грађана у локалној самоуправи и друга питања
значајна за мјесне заједнице.
Члан 2.
Мјесна заједница, као облик непосредног учешћа грађана у локалној
самоуправи, образује се за подручје на којем постоји интерес становника, које
представља територијалну и функционалну цјелину, на којем постоји међусобна
повезаност грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба.
У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе
и интересе у областима: уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, путне
мреже, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања,
васпитања, физичке културе и другим областима које грађани у мјесној заједници
сматрају битним за мјесну заједницу.
Члан 3.
Мјесна заједница нема својство правног лица.
Члан 4.
Мјесна заједница има свој печат.
Печат мјесне заједнице је округлог облика, пречника 35 мм са ћириличним и
латиничним текстом: „Општина Фоча, Мјесна заједница (назив мјесне заједнице)“.
Административна служба општине Фоча обезбеђује израду и успоставља
евиденције о печатима и лицима одговорним за употребу печата мјесне заједнице.
Члан 5.
Административна служба Општине Фоча води регистар мјесних заједница на
њеној територији.
II - УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 6.
Мјесна заједница образује се за дио насељеног мјеста, односно за подручје
једног или више међусобно повезаних насељених мјеста.

Дио насељеног мјеста не може бити у саставу мјесне заједнице која је
образована за друго насељено мјесто, односно дио насељеног мјеста.
Члан 7.
Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у циљу
задовољавања заједничких потреба грађана, на подручју општине Фоча, образују се
сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница Челебићи, која обухвата насељена мјеста и села: Борје,
Веленићи, Витине, Вјерновићи, Дражево, Јечмишта, Колојања, Кољено, Крна Јела,
Куново, Ријека, Хоћево и Челебићи,
2. Мјесна заједница Мештревац, која обухвата насељена мјеста и села:
Врановина, Горњи Мештревац, Доњи Мештревац и Дулин Бријег,
3. Мјесна заједница Заваит, која обухвата насељена мјеста и села: Бакић,
Градац, Грдијевићи, Заваит, Златни Бор, Клинци, Кушлат, Пјеловци, Пода, Подгај,
Путишићи, Руда Главица, Тврдаци, Тохоља и Фалиши,
4. Мјесна заједница Викоч, која обухвата насељена мјеста и села: Веселице,
Викоч, Папратно, Рачићи и Тртошево,
5. Мјесна заједница Челиково Поље, која обухвата насељена мјеста и села:
Бастаси, Биротићи, Дучели, Копилови, Кундуци, Лисовићи, Мазоче, Пејковићи,
Течићи, Хум и Челиково Поље,
6. Мјесна заједница Драгочава, која обухвата насељена мјеста и села:
Биокови, Бољарадина, Драгочава, Крушчица, Орахово, Саш, Шуби и Шуљци,
7. Мјесна заједница Јошаница, која обухвата несељена мјеста и села:
Богавићи, Брајковићи, Владикови, Гостичај, Гудељ, Драгојевићи, Јошаница,
Карачићи, Марисолићи, Острмци, Рибари, Сорлаци, Тохоља, Хусеиновићи, Церова
Раван, Црнетић и Шкобаљи,
8. Мјесна заједница Годијено, која обухвата насељена мјеста и села: Брусна,
Годијено, Потпећ, Пуриши и Хумско,
9. Мјесна заједница Слатина, која обухвата насељена мјеста и села:
Бољисовићи, Војводићи, Вукушићи, Жилићи, Козаревина, Слатина и Шившићи,
10. Мјесна заједница Миљевина, која обухвата насељена мјеста и села:
Борјанице, Грабовик, Горњи Будањ, Доњи Будањ, Загорица, Миљевина, Оцркавље,
Пођеђе, Ратаја и Требичина,
11. Мјесна заједница Брод, која обухвата насељена мјеста и села: Алачићи,
Белени, Брод на Дрини, Бунови, Велика Љубина, Врбница, Ђеђево, Закмур, Косман,
Љубина, Мала Љубина, Маринковићи, Мјешаја, Приједражје, Пријеђел, Трбушче,
Трноваче, Трошањ и Чагошта,
12. Мјесна заједница Кратине, која обухвата насељена мјеста и села:
Бујаковина, Гајтановићи, Глушци, Деролови, Јасеново, Кратине, Сокола,
Соколовићи и Трњине,
13. Мјесна заједница Јелеч, која обухвата насељена мјеста и села: Бањине,
Вођице, Говза, Драче, Јелеч, Клијешта, Пољице и Ставањ,
14. Мјесна заједница Попов Мост, која обухвата несељена мјеста и села:
Басарићи, Војновићи, Вучево, Грандићи, Замрштен, Игоче, Косман, Крушево,
Крушево на Пиви, Мркаљи, Перовићи, Попов Мост, Радутовина, Тјентиште,
Тођевац, Травник, Ћурево и Шадићи
15. Мјесна заједница Устиколина, која обухвата насељена мјеста и села:
Боровнићи, Брајићи, Врањевићи, Доња Брда, Жељево, Крушка, Лазија, Новосеоци,
Паунци, Уљине, Филиповићи, Халуге и Цапе,
16. Мјесна заједница Козја Лука, која обухвата насељена мјеста и села:
Даничићи, Козја Лука, Колун, Марево, Мирјановићи, Радојевићи, Родијељ и
Срботина,

17. Мјесна заједница Центар, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча (ул.
Краља Петра I, Петра Бојoвића, Његошевa, Краjишкa, Шантићевa, Књаза Николе,
Принциповa, Кочићевa, Јеврејскa, Немањинa) и насељено мјесто Градац,
18. Мјесна заједница Доње Поље, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча
(ул. Светосавска, Старине Новака, Београдска, Ужичка, Солунских добровољаца,
Дејтонска, Невесињска),
19. Мјесна заједница Горње Поље, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча
(ул. Николе Пашића, Војводе Путника, Вука Караџића, Карађорђева, Теодора
Драјзера, Крагујевачка, Косовска, Дучићева, Мојковачка, Степе Степановића) и
насељено мјесто Зубовићи,
20. Мјесна заједница Лазарево, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча (ул.
Цара Лазара),
21. Мјесна заједница Душаново, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча
(ул. Цара Душана, Меше Селимовића, Османа Ђикића, Бранка Ћопића, Милана
Хаџивуковића) и насељено мјесто Превраћ,
22. Мјесна заједница Обилићево, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча
(ул. Милоша Обилића, Светог Николе и Браће Јеремић),
23. Мјесна заједница Ливаде, која обухвата дио насељеног мјеста Фоча,
односно насеља Велечево, Војноге, Ивануша и Ливаде,
24. Мјесна заједница Избишно, која обухвата насељена мјеста и села:
Анделије, Добромановићи, Избишно, Кљуна, Мјетвина, Мрђеновићи, Папратнице,
Тухаљи и Уништа,
25. Мјесна заједница Кута, која обухвата насељена мјеста и села: Авдагића
Лука, Баљево Поље, Кута, Рисјак, Требична и Штовић,
26. Мјесна заједница Рјечица, која обухвата насељена мјеста и села:
Богдашићи, Будимлије, Горња Брда, Жељезничка станица, Ивовићи, Јарчишта,
Патковина, Рјечица, Сусјешно, Хамдићи и Шуковац.
Подручја мјесних заједница са селима и засеоцима у оквиру насељених мјеста
ближе ће се одредити статутима мјесних заједница.
Члан 8.
Иницијативу за формирање нових мјесних заједница, односно промјену
подручја постојећих мјесних заједница (издвајањем и припајањем) и промјену назива
мјесних заједница може покренути:
- збор грађана мјесне заједнице,
- Савјет мјесне заједнице,
- најмање 10 % бирача са подручја за које се предлаже промјена и
- Начелник општине Фоча.
Члан 9.
Иницијатива за образовање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или
назива обавезно садржи:
- податке о подручју за које се предлаже образовање мјесне заједнице,
промјена њеног подручја или назива мјесне заједнице, границе мјесне
заједнице, број становника и друго,
- начин на који се предлаже образовање, промјена подручја или назива
мјесне заједнице,
- разлоге због којих се предлаже образовање мјесне заједнице, промјена
подручја или назива мјесне заједнице.
Иницијатива из става 1. овог члана мора бити образложена и да садржи и
друге податке који ће омогућити да се о покренутој иницијативи у утврђеном
поступку донесе одлука.

Члан 10.
Иницијатива за формирање нове мјесне заједнице издвајањем дијела подручја
постојеће мјесне заједнице упућује се Савјету мјесне заједнице.
Уколико Савјет мјесне заједнице не прихвати предложену иницијативу,
дужан је сазвати збор грађана за подручје које се жели издвојити.
Савјет је дужан сазвати збор грађана у року од 30 дана од дана добијања
иницијативе.
Одлука донијета на збору грађана је обавезна за Савјет мјесне заједнице.
Члан 11.
Иницијатива за формирање нове мјесне заједнице спајањем двије или више
мјесних заједница подноси се Савјетима тих мјесних заједница, који се о томе
изјашњавају.
Уколико један од Савјета мјесне заједнице не прихвати иницијативу из става
1. овог члана, онда ће исти сазвати збор грађана за ту мјесну заједницу.
Ако Савјети мјесних заједница прихвате иницијативу, приједлог ће упутити
Скупштини општине Фоча на одлучивање.
Члан 12.
Иницијатива за припајање једне мјесне заједнице другој мјесној заједници
подноси се Савјету мјесне заједнице којој се жели припојити, који је дужан
изјаснити се о томе.
Уколико Савјет мјесне заједнице прихвати иницијативу, заједнички приједлог
ће упутити Скупштини општине Фоча на одлучивање.
Члан 13.
Иницијатива за припајање дијела подручја мјесне заједнице другој мјесној
заједници подноси се Савјетима мјесних заједница.
Уколико Савјет мјесне заједнице чији се дио жели припојити другој мјесној
заједници не прихвати иницијативу, дужан је у року од 30 дана од дана одбијања
иницијативе сазвати збор грађана за подручје које се жели издвојити и припојити
другој мјесној заједници, под условом да је Савјет мјесне заједнице којој се припаја
прихватио иницијативу.
Одлука донесена на збору грађана обавезна је за Савјет мјесне заједнице.
Савјети мјесних заједница након доношења одлуке из става 3. овог члана
доставиће заједнички приједлог Скупштини општине Фоча на одлучивање.
Члан 14.
Збор грађана може пуноважно одлучивати о иницијативи за образовање
мјесне заједнице, промјену подручја или назива мјесне заједнице ако је на збору
присутно:
- у мјесној заједници до 100 бирача: 1/3 бирача,
- у мјесној заједници од 100 до 1.000 бирача: 1/5 бирача,
- у мјесној заједници преко 1.000 бирача: 1/10 бирача.
О иницијативи из става 1. овог члана гласа се јавно на збору грађана.
Иницијатива је прихваћена ако се за исту изјасни већина од укупног броја
присутних на збору грађана.
Члан 15.
Збор грађана доноси одлуку о прихватању иницијативе, коју доставља
Скупштини општине Фоча на разматрање.

Скупштина општине је дужна да, у року од 60 дана од дана пријема одлуке о
прихватању иницијативе, исту размотри у погледу постојања услова за образовање,
промјену подручја или назива мјесне заједнице.
Уколико Скупштина општине утврди да су испуњени услови за образовање,
промјену подручја или назива мјесне заједнице, доноси одлуку о прихватању
иницијативе за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице.
Ако Скупштина општине утврди да не постоје услови за образовање,
промјену подручја или назива мјесне заједнице, о томе ће обавијестити збор грађана,
као подносиоца иницијативе.
Члан 16.
Административно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице
обавља Административна служба општине Фоча.
Административна служба Општине врши и координацију рада између Савјета
мјесних заједница и органа Општине, која се састоји у праћењу стања у мјесним
заједницама, пружању стручне и друге помоћи у раду, прикупљању информација из
мјесних заједница у циљу израде извјештаја и анализа за потребе органа Општине.
III - УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОПРАВИ
Члан 17.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и
остварују:
- давањем иницијатива за доношење и измјену планских аката,
- кроз заштиту и унапређење животне средине,
- покретањем иницијативе за изградњу, одржавање, коришћење и заштиту
категорисаних и некатегорисаних путева и других објеката од интереса за мјесну
заједницу,
- давањем иницијатива за комунално уређење насеља, одржавање чистоће
улица, одржавање и уређење зелених површина и паркова, одржавање игралишта и
др,
- задовољавањем потреба и интереса у ванредним ситуацијама, односно
заштите од елементарних и других непогода,
- бригом о социјалним категоријама грађана и организовањем социјално
хуманитарних акција,
- реализовањем заједничких потреба у области културе, физичке културе,
организовањем културних манифестација и спортских такмичења,
- одлучивањем о другим питањима од непосредног интереса грађана мјесне
заједнице, а у складу са Статутом општине, статутом мјесне заједнице и другим
општим актима у зависности од специфичних потреба грађана мјесне заједнице.
IV - ОРГАНИ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 18.
Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет).
Мандат Савјета траје четири године.
Савјет има предсједника, кога бирају чланови Савјета, већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 19.
Број чланова Савјета је сљедећи:

- седам чланова за мјесне заједнице: Центар, Горње Поље, Доње Поље,
Душаново, Лазарево, Брод и Миљевина,
- пет чланова за мјесне заједнице: Челебићи, Заваит, Годијено, Драгочава,
Попов Мост, Јелеч, Устиколина, Козја Лука, Челиково Поље, Мештревац, Кратине,
Јошаница, Обилићево, Ливаде, Избишно, Кута и Рјечица.
Члан 20.
У оквиру својих права и дужности Савјет:
- дoноси Статут мјесне заједнице,
- организује и одржава збор грађана,
- бира из својих редова предсједника Савјета,
- стара се о извршењу својих одлука и одлука које грађани донесу личним
изјашњавањем на збору грађана,
- подноси горишњи извјештај о раду збора грађана,
- даје приједлоге за утврђивање листе приоритета изградње објеката
комуналне инфраструктуре на подручју мјесне заједнице,
- разматра иницијативе грађана за сазивање збора грађана,
- доноси одлуку о упућивању приједлога збору грађана за разрјешење
чланова Савјета,
- одлучује о давању на кориштење простора у објекту мјесне заједнице ради
организовања културних, спортских или других манифестација,
- сарађује са одговарајућим радним тијелом Скупштине општине,
надлежним за послове мјесних заједница,
- сарађује са другим субјектима на подручју Општине,
- обавља и друге послове за које их овласти Скупштина општине и
Начелник општине Фоча.
За свој рад Савјет је одговоран збору грађана.
Предсједник Савјета за свој рад прима накнаду, чију висину утврђује
Скупштина општине Фоча посебном одлуком.

V - ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА
САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 21.
Избори за чланове Савјета се спроводе у складу са одредбама Изборног
закона Републике Српске и Упутства о организовању и спровођењу избора за
чланове Савјета мјесних заједница, које доноси Републичка изборна комисија.
Упутством из става 1. овог члана прописују се поступак кандидовања и
именовања чланова бирачких одбора, начин рада бирачких одбора, право и начин
предлагања кандидата за чланове савјета, садржај гласачког листића за спровођење
избора за чланове Савјета и поступак сазивања конститутивне сједнице Савјета.
Члан 22.
Одлуку о расписивању избора за Савјет доноси Скупштина општине Фоча
најкасније 30 дана прије датума одређеног за одржавање избора.
Орган задужен за спровођење избора Савјета је Општинска изборна комисија
Фоча и бирачки одбори.
Члан 23.
Избори за Савјет се одржавају најкасније 90 дана од конституисања локалних
органа власти.

Члан 24.
Чланови Савјета бирају се на збору грађана, непосредним тајним гласањем.
Савјет бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак који имају
пребивалиште на подручју мјесне заједнице у којој се врши избор.
Збор грађана одлуку о избору Савјета доноси ако збору присуствује најмање:
- у мјесној заједници до 100 бирача - 1/3 бирача,
- у мјесној заједници од 100 до 1.000 бирача -1/5 бирача,
- у мјесној заједници преко 1.000 бирача - 1/10 бирача.
За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова
бирача који су гласали на збору грађана.
Члан 25.
Политичке странке и коалиције које имају одборнике у Скупштини општине
Фоча дужне су Општинској изборној комисији Фоча доставити приједлоге кандидата
за Савјете мјесних заједница.
Приликом предлагања кандидата за чланове Савјета мора се водити рачуна да
састав кандидатске листе одражава заступљеност конститутивних народа и групе
Осталих, равноправну полну заступљеност у складу са чланом 20. Закона о
равноправности полова у Босни и Херцеговини и територијалну заступљеност мјесне
заједнице.
Приједлог за чланове Савјета може поднијети и најмање 5 % грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице и удружења грађана која дјелују
на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за чланове Савјета.
Општинска изборна комисија Фоча је дужна на основу достављених
приједлога сачинити листу кандидата и припремити довољан број гласачких
листића.
Редослијед кандидата за чланове Савјета на гласачком листићу утврђује се по
азбучном реду презимена и имена кандидата.
Бирач се изјашњава највише за онолико кандидата са листе колико чланова
броји Савјет мјесне заједнице у којој се спроводе избори.
Члан 26.
Општинска изборна комисија Фоча у року од седам дана од дана потврђивања
резултата избора издаје увјерења изабраним члановима Савјета и заказује
конститутивну сједницу Савјета.
Сједницама Савјета мјесне заједнице поред чланова могу присуствовати
одборници Скупштине општине Фоча са тог подручја.
Члан 27.
Предсједнику и члану Савјета мјесне заједнице престаје мандат прије истека
времена на које је изабран ако:
- поднесе оставку,
- промијени мјесто пребивалишта,
- не обавља своју дужност у складу са статутом мјесне заједнице и другим
законским и општим актима,
- због издржавања казне затвора мора бити одсутан дуже од шест мјесеци,
- због дуге и тешке болести не може обављати ту дужност.
Утврђивање чињеница из става 1. овог члана врши Савјет мјесне заједнице.
Приједлог за разрјешење члана Савјета може поднијети предсједник Савјета и
било који члан Савјета.
Приједлог је усвојен ако се за исти изјасни надполовична већина чланова
Савјета.
О приједлогу за разрјешење члана Савјета одлучује збор грађана.

Члан 28.
Ако члану Савјета мјесне заједнице престане мандат прије истека времена на
које је изабран, члан Савјета постаје сљедећи кандидат са предложене листе
кандидата који је добио највећи број гласова приликом избора чланова Савјета.
Члан 29.
Скупштина општине Фоча може распустити Савјет мјесне заједнице уколико
он своје послове не обавља дуже од три мјесеца или их врши на начин којим се
угрожавају права грађана, односно ако је оштећен општи интерес грађана у тој
мјесној заједници и ако их не обавља у складу са стутом мјесне заједнице и овом
одлуком.
Члан 30.
Иницијативу за распуштање Савјета мјесне заједнице може покренути:
- одборник Скупштине општине Фоча са подручја мјесне заједнице,
- збор грађана мјесне заједнице.
Иницијатива се упућује Скупштини општине на разматрање.
Начелник општине Фоча може предложити Скупштини општине распуштање
Савјета мјесне заједнице.
Члан 31.
Уколико Скупштина општине Фоча прихвати иницијативу за распуштање
Савјета мјесне зајднице, дужна је о томе донијети посебан акт и расписати нове
изборе за Савјет мјесне заједнице.
Члан 32.
Акт о распуштању Савјета мјесне заједнице мора да садржи састав
привременог Савјета мјесне заједнице који ће мјесну заједницу заступати до избора
новог Савјета, обавезе и задатке, одредбе о финансијским средствима којим може
располагати, као и друга питања од важности за рад мјесне заједнице.
VI - НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 33.
О питањима од непосредног интереса грађана у мјесној заједници грађани се
изјашњавају путем збора грађана.
Члан 34.
Збор грађана сазива се по указаној потреби.
Збор грађана могу сазвати Начелник општине Фоча или предсједник Савјета
мјесне заједнице, а дужни су збор грађана сазвати на писмени захтјев најмање:
- у мјесним заједницама до 100 бирача - 10 грађана,
- у мјесним заједницама од 100 до 500 бирача - 30 грађана,
- у мјесним заједницама преко 500 бирача - 50 грађана.
Члан 35.
Збор грађана може се одржати и на њему доносити пуноважне одлуке
уколико збору присуствује најмање 1/10 бирача настањених на подручју мјесне
заједнице, односно одређеног подручја мјесне заједнице за коју се организује збор,
ако овом одлуком није другачије прописано.

Члан 36.
Надлежност збора грађана, начин одлучивања, потреба (услови) за сазивање,
као и друга питања од важности за рад збора грађана ближе ће се уредити статутом
мјесне заједнице, у складу са Статутом општине Фоча и овом одлуком.
VII - СРЕДСТВА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 37.
Средства за задовољавање заједничких потреба грађана и средства за рад
органа мјесне заједнице обезбјеђују се из:
- средстава самодоприноса,
- средстава донација и поклона,
- накнада за извршене услуге од стране мјесне заједнице,
- прихода Општине које уступа мјесној заједници, у складу са планом и
програмом развоја мјесне заједнице.
Члан 38.
Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне
заједнице, управља и располаже Општина Фоча.
Савјет мјесне заједнице је дужан да обезбиједи намјенско коришћење објеката
и средстава из става 1. овог члана и да са истим поступа пажњом доброг домаћина.
VIII - ПОСТУПАК ЗА УПИС У РЕГИСТАР МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 39.
Поступак регистрације, издавање рјешења о упису и вођење регистра мјесних
заједница (у даљем тексту: регистар) је у надлежности Административне службе
општине Фоча.
Члан 40.
Регистар је јавна књига.
Регистар се води хронолошки за све мјесне заједнице на подручју општине
Фоча, на обрасцу и према упутству које својим актом прописује Начелник општине
Фоча.
Члан 41.
Свако заинтересовано лице може извршити увид у регистар и на основу
писменог захтјева тражити издавање извода о упису одређених чињеница у регистар.
Члан 42.
Поступак за упис у регистар покреће се писменом пријавом овлашћеног лица
у року од 30 дана од дана доношења одлуке о образовању мјесне заједнице.
Уз пријаву за упис у регистар прилажу се:
- акт Скупштине општине Фоча о образовању мјесне заједнице,
- акт за овлашћено лице за заступање мјесне заједнице.
Овлашћење за подношење пријаве за упис у регистар заступника мјесне
заједнице издаје Начелник општине Фоча.
Пријава престанка постојеће мјесне заједнице подноси се истовремено са
пријавом за регистрацију новоформиране мјесне заједнице.

Члан 43.
На основу прибављених аката за упис у регистар Административна служба
општине Фоча доноси рјешење о упису у регистар.
Против рјешења о упису у регистар може се изјавити жалба Начелнику
општине Фоча.
Члан 44.
Рјешење о упису новоосноване мјесне заједнице и рјешење о упису престанка
постојања мјесне заједнице објављује се у „Службеном гласнику општине Фоча“.
IX - ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКИХ
ПОСЛОВА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 45.
Стручну помоћ у раду органа мјесне заједнице пружа и обезбјеђује
Административна служба општине Фоча.
У мјесним заједницама у којима постоје матични уреди, запослени у
матичним уредима могу обављати послове за потребе мјесних заједница.
Књиговодствене послове за потребе мјесне заједнице обавља
Административна служба општине Фоча.
У зависности од потреба и могућности у мјесним заједницама могу се
примити у радни однос стручна лица ради обављања стручних, административних,
техничких и других послова.
Члан 46.
Рад збора грађана и Савјета је јаван и доступан грађанима и средствима јавног
информисања.
Одлуке и закључци збора грађана и Савјета обавезно се објављују на огласној
табли у објекту мјесне заједнице.
X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Мјесне заједнице су дужне у року од 90 дана ускладити статуте мјесних
заједница са одредбама ове одлуке.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мјесним
заједницама на подручју општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.
5/03, 2/05, 3/05, 1/06, 1/09, 2/09, 4/09, 3/10 и 4/10 - Пречишћени текст).
Члан 49.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Фоча“.
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