
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОСНОВНА ШКОЛА «СВЕТИ САВА» 

 Ф  О  Ч  А 

  
Немањина бб 73300 Фоча, тел-факс 058/221-391; тел058/221-390; 058/210-261;  тел.058/220-260;  058/220-261;                               

e-mail os177@teol.net 

  

 

                                  
            На основу члана 30. и 126. Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11), члана 15. 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 7/09 и 37/09) и члана 21. Статута ОШ „Свети Сава“ Фоча (бр. 67-
0204/2010 од 05.02.2010. године и бр. 369-0204/10 од 14.07.2010. године), а по 
добијеној Сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске, број 
07.020/610-1764/11 од 29.11.2011. године, Школски одбор ОШ „Свети Сава“ Фоча, 
на својој сједници одржаној дана 20.12.2011. године    д о н о с и 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
ОШ „Свети Сава“ Фоча 

 
 

Члан 1. 
  

          У члану  14. Статута ОШ „Свети Сава“ Фоча, број 67-0204/10 од 05.02.2010. 
године (члан 1. Измјене и допуне Статута Школе,  број 269-0204/10 од 14.07.2010. 
године): 
Став 1) „Школа обавља образовно-васпитну дјелатност, као основну дјелатност, 
шифра 80.102, у складу са Законом о класификацији дјелатности и о регистру 
јединица разврставања („Служнени гласник Републике Српске“ бр. 113/04).“ 
мијења се и сада гласи: 
         „ Школа обавља образовно-васпитну дјелатност основног образовања, 
шифра 85.20,  у складу са Законом о класификацији дјелатности и регистру 
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 74/10).“ 
Став 2) „ Поред основне дјелатности, школа обавља и дјелатност која је у функцији 
образовања и васпитања, превоз путника у градском саобраћају (превоз школским 
аутобусом), шифра 60.212, у складу са Законом о класификацији дјелатности и о 
регистру јединица разврставања („Службени гласник Републике Српске“  бр. 
113/04)“ мијења се и сада гласи: 
          „Школа обавља и дјелатност која је у функцији образовања и васпитања – 
остали копнени превоз путника, д.н. (превоз школским аутобусом), шифра 49.39, 
у складу са Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
74/10).“ 
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Члан 2. 

 
           Ове измјене и деопуне ступају  на снагу, осмог дана од дана објављивања на 
огласној  плочи Школе, односно 29.12.2011. године. 
 
 
 
 
Број: 535-1-0204/11 
Датум: 20.12.2011. године 
 
 

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 
                                                           _______________________ 
                                                                (Слађана Владичић) 
                                               


