
 

 

 

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 Одлуке о 
усклађивању аката о оснивању Јавне установе Основне школе „Свети Сава“ Фоча 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/12), а по датој Сагласности Министарства 
просвјете и културе Републике Српске на измјене и допуне Статута, број 07.020/610-1077/12 
од 07.9.2012. године, Школски одбор Јавне установе ОШ „Свети Сава“ Фоча, на својој 
сједници одржаној дана 20.9.2012. године    д о н о с и 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
Јавне установе Основне Школе „Свети Сава“ Фоча 

 
 

Члан 1. 
            У Статуту Основне школе „Свети Сава“ Фоча, број 67-0204/2010 од 05.02.2010. године, 
назив „Статут Основне школе „Свети Сава“ у Фочи“ мијења се и гласи „Статут Јавне установе 
Основне школе „Свети Сава“ Фоча. 
            У  Измјенама и допунама Статута, бр. 535-1-0204/11 од 20.12.2011. године, назив 
„Измјене и допуне Статута ОШ „Свети Сава“ Фоча“ мијења се и сада гласи „Измјене и 
допуне Статута Јавне установе ОШ „Свети Сава“ Фоча“.   

 
Члан 2. 

              У члану 1. став 1. Статута, испред ријечи „Основне“ додају се ријечи „Јавна 
установа“. 
 

Члан 3. 
              Члан 3. Статута се мијења и гласи: 
             „ (1) Оснивач Јавне установе Основне школе „Свети Сава“ Фоча, у име Републике 
Српске, је Влада Републике Српске. 
             (2) Назив школе је Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Фоча, а скраћени 
назив установе је ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Фоча, са сједиштем у Фочи, Немањина бб. 
             (3) Школа је јавна установа која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса, а 
својство правног лица стиче уписом у судски регистар код надлежног суда. 
             (4)  У правном промету са трећим лицима Школа иступа у своје име и за свој рачун, а 
за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима. 
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Члан 4. 

              У члану 6. став 1. Статута,  испред ријечи „Основна“ додају се ријечи  
„Јавна установа“. 

 
Члан 5. 

              У члану 8. став 4. Статута,  испред ријечи „Основна“ додају се ријечи  
„Јавна установа“. 
 

Члан 6. 
              У члану 14. Статута, у поднаслову 1.3. Трајање школске године, у ставу 2. ријеч 
„понедељка“ замјењује се ријечима „радног дана“.  
              У поднаслову 1.5. иза ријечи „Допунска“ додају се ријечи „и припремна“, а став 1. 
Поднаслова се мијења и гласи:  
            „(1) За ученике који нису овладали очекиваним исходима у настави одређеног 
предмета, током школске године организује се допунска настава“. 
              Након става 1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе: 
           „(2)  Наставник не може предложити, а Одјељењско вијеће утврдити негативну оцјену 
ученику којем није било омугућено похађање допунске наставе. 
            (3)  Припремна настава организује се за ученике упућене на поправни испит, прије 
почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана, по два часа дневно за сваки 
предмет“. 
 

Члан 7. 
              У члану 17. ставови 1. и 3.  Статута мијењају се и гласе: 
           „(1) Прва смјена од 8.00 до 13.05 часова (од 6-9 разреда); 
            (3) Друга смјена од 13.30 до 17.55 часова (од 2-5 разреда)“. 

Члан 8. 
              У члану 18.  Статута,  послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
             „(6) Уколико је директор оправдано одсутан дуже од мјесец дана, директор уз 
сагласност министра овлашћује лице које ће га мијењати, а из реда запослених радника 
које испуњава услове, до повратка директора на дужност, а најдуже до шест мјесеци“. 
 

Члан 9. 
              У члану 20. Статута,  послије става 3. додаје нови став 4. који гласи: 
            „(4) Уколико Школски одбор не сазива сједнице и због непостојања кворума не може 
да донесе одлуке, министар ће разријешити Школски одбор и именовати Школски одбор за 
привремено управљање, на период до конституисања новог школског одбора, а најдуже на 
шест мјесеци“. 
 

Члан 10. 
              У члану 21. став 1. у тачки њ) Статута, послије ријечи „радника“ ставља се запета и 
додају се ријечи „ директора школе и помоћника директора“. 
 

Члан 11. 
              У члану 22. став 3. тачка б) Статута, мијења се и гласи: 
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  „б) има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети, након стицања више или 
високе стручне спреме“. 
 

Члан 12. 
              У члану 23. став 1. тачка а) Статута, мијења се и гласи: 
             „а) планира и организује непосредни образовно-васпитни рад у школи и одговара за 
остваривање наставног плана и програма“. 
 

Члан 13. 
              Члан 26. Статута, мијења се и гласи: 
             „(1) Уколико је директор Школе разријешен дужности или му је истекао мандат, а 
није расписан конкурс или није извршен избор, Школски одбор ће уз сагласност министра 
именовати вршиоца дужности директора до именовања директора, а најдуже на шест 
мјесеци. 
               (2) Приједлог за вршиоца дужности директора утврђује се на један од сљедећих 
начина: 
                а) Интерним конкурсом; 
                б) Приједлогом чланова Школског одбора. 
               (3) Уколико Школски одбор не именује вршиоца дужности директора у складу са 
ставом  1. овог члана, министар ће именовати вршиоца дужности директора Школе, 
најкасније у року од тридесет дана од дана подношења захтјева за именовање. 
               (4) За вршиоца дужности директора, може бити именовано лице које испуњава 
услове за директора школе. 
               (5) Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца 
дужности директора“. 
 

Члан 14. 
              У члану 27. став 1. у тачки п) Статута брише се ријеч „и“ и додаје се запета, а у тачки 
р) послије ријечи „васпитању“ додаје се запета и нове тачке с) и т) које гласе: 
             „ с) крши уписна подручја, односно упише дијете са уписног подручја друге школе 
без сагласности министра и 
               т) утврди да долази у школу у алкохолисаном стању или под утицајем опојних 
дрога“. 
               Послије става 1. додају се нови ставови 2., 3., 4. и 5. који гласе: 
                „(2) Школски одбор је дужан да у року од петнаест дана размотри иницијативу за 
разрјешење директора, утврди да ли постоје услови за разрјешење директора, предвиђени 
Зконом о основном образовању и васпитању и овим Статутом, донесе одговарајућу одлуку 
и о томе обавијести предлагача иницијативе. 
                 (3) Школски одбор је дужан да смијени директора са дужности ако утврди да су 
испуњени, предвиђени Зконом о основном образовању и васпитању и овим Статутом, 
услови за разрјешење директора. 
                 (4) Ако Школски одбор не поступи у складу са ставом 2. и 3. овог члана, министар 
ће, на основу иницијативе и утврђивања услова за разрјешење директора које предвиђа 
Закон о основном образовању и васпитању  и овај Статут,  наложити Школском одбору да 
спроведе поступак разрјешења директора у року од тридесет дана. 
                 (5) Ако Школски одбор не поступи у складу са ставом 4. овог члана или нема 
довољан број чланова за рад и доношење правно ваљаних одлука, министар ће 
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разријешити директора Школе и именовати вршиоца дужности, до окончања поступка 
избора директора, а најдуже шест мјесеци“. 
 

Члан 15. 
              У члану 28.  ставу 2. Статута  додају се нове тачке г) и д) које гласе: 
              „г) изводи редовну наставу до шест часова у оквиру 40-часовне радне седмице, 
уколико је то неопходно, 
               д) замјењује директора у одсуству до мјесец дана, уколико испуњава услове за 
директора, предвиђене Законом о основном образовању и васпитању“. 
               Досадашња тачка  г) постаје став 3.  
  

Члан 16. 
              У члану 29. ставови 2. и 3. Статута,  мијењају се и гласе: 
              „ (2) Секретар се прима на рад путем конкурса објављеног у средствима јавног 
информисања, а по поступку и на начин утврђен Зконом о основном образовању и 
васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 
основној школи. 
               (3) Ниво и врста образовања, као и услови које треба да испуњава лице које 
конкурише на радно мјесто секретара Школе утврђују се Законом о основном образовању и 
васпитању као и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у Школи“. 

 
Члан 17. 

              У члану 30. ставови 2. и 3. Статута,  мијењају се и гласе: 
              „ (2) Рачуновођа се прима на рад путем конкурса објављеног у средствима јавног 
информисања, а по поступку и на начин утврђен Зконом о основном образовању и 
васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 
основној школи. 
               (3) Ниво и врста образовања, као и услови које треба да испуњава лице које 
конкурише на радно мјесто рачуновође Школе утврђују се Законом о основном образовању 
и васпитању, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Школи“. 
 

Члан 18. 
              У члану 31. Статута, послије тачке а) додаје се нова тачка б) која гласи: 
              „ б) Разредно вијеће“. 
              Досадашње тачке б) и в) постају тачке в) и г). 
            

Члан 19. 
              У члану 33. став 3. у тачки д)  Статута, ријеч „врши“ мијења се ријечи „усваја“, а у 
тачки и) ријеч „именује“ мијења се ријечи „предлаже“.  
 

Члан 20. 
              У члану 36. став 2. Статута,  ријеч „разреда“ мијења се ријечи „одјељења“. 
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Члан 21. 

              У члану 39. став 3. Статута,  послије ријечи „завод“ бришу се ријечи „ и просвјетна 
инспекција“. 
 

Члан 22. 
              У члану 42. став 1. Статута,  ријеч „два“ мијења се ријечи „четири“. Послије става 3. 
додаје се нови став 4. који гласи: 
              „(4) Изузетно, ако у Школи један наставник изводи наставу одређеног предмета 
може се ангажовати наставник, одговарајућег предмета, из друге школе“. 
 

Члан 23. 
              Члан 43. Статута, мијења се и гласи: 
             „(1) Ученик може дисциплински одговарати за повреду обавеза, а материјалну штету 
учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи. 
             (2) За повреду обавеза ученику се изриче васпитно-дисциплинска мјера: 
              а)  опомена одјељењског старјешине; 
              б)  укор одјељењског старјешине; 
              в)  укор Одјељењског вијећа 
              г)  укор директора; 
              д)  укор Наставничког вијећа. 
             (3) У изузетним случајевима, за тежу повреду обавеза, ученику се може изрећи 
васпитно-дисциплинска мјера премјештање из једне у другу најближу школу. 
             (4) Опомена, укор одјељењског старјешине и укор Одјељењског вијећа изричу се 
ученицима за лакше повреде обавеза ученика. 
             (5) Лакшом повредом обавеза ученика сматра се: 

а) Неоправдано изостајање из школе до 25 часова у току школске године; 

б) Ометање рада у одјељењу; 

в) Долазак у школу са закашњењем, односно напуштање школе прије завршетка 

наставе; 

г) Недолично понашање према ученицима у одјељењу и у школи, наставном особљу, 

запосленима и свима који бораве у школи; 

д) Намјерно, или из крајње непажње,  уништење школског прибора, школских учила, 

инвентара и друге имовине школе; 

ђ) Неприкладно одијевање, неуредна и непримјерена лична хигијена; 

е) Спречавање сарадње школе и родитеља (необавјештавање родитеља о резултатима 

учења и владања и непреношење порука одјељењског старјешине, других наставника и 

стручних сарадника); 

ж) Неправилно обављање дужности редара, нарочито дежурног на улазним вратима у 

школу; 

з) Непоштовање одлука надлежних органа школе; 

и) Непоштовање правила понашања у школи; 

ј) Оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и 

других запослених у школи; 
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к) Нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, 

уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и слично); 

л) Остале лакше повреде којима се ремети (нарушава) дисциплина школе, омета рад, 

угрожава чистоћа школских просторија и дворишта, односно намјерно нарушавају 

правила прописана Правилима понашања-кодексом понашања у Школи. 

          (6) Укор директора у укор Наставничког вијећа изричу се за теже повреде обавеза 

ученика утврђене Законом о основном образовању и васпитању. 

 
Члан 24. 

              У члану 48. став  1. тачка б)  Статута се брише, а тачке в) и г) постају тачке б) и в). 
 

Члан 25. 
              У члану 49. став 1. Статута,  ријечи „најмање у једним дневним новинама“ мијењају 
се ријечима „у средствима јавног информисања“. 
             Ставови 2., 3. и 4. се мијењају и гласе: 
            „(2) Директор је дужан да прије расписивања конкурса за попуну упражњеног радног 
мјеста са пуном или непуном седмичном нормом на то радно мјесто распореди наставника 
или стручног сарадника, за чијим је радом дјелимично или потпуно престала потреба у 
другој школи са подручја за коју је основан актив директора основних школа, уколико је 
наведено лице са тим сагласно. 
            (3) Са лицем из става 2. овог члана закључује се уговор о раду на неодређено 
вријеме, на број часова који не може бити већи од оног броја на који је био примљен у 
школи са којом има закључен уговор о раду на неодређено вријеме приликом пријема у 
радни однос. 
             (4) Пријем наставника и стручних сарадника у радни однос , по расписаном конкурсу, 
врши се на начин и по поступку утврђеном Законом о основном образовању и васпитању и 
Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној 
школи“. 
             Иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
             „(5)  Уколико пријављени кандидат  није задовољан одлуком директора, може 
поднијети приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема  обавјештења“.        
              Досадашњи став 8. се брише, а ставови  5., 6. и 7.  постају ставови 6., 7. и 8.   
 

Члан 26. 
              У члану 52. став 5. Статута,   ријечи „годину дана“ мијењају се ријечима „десет 
мјесеци“, а у ставу 6.  ријечи „једне године“ мијењају се ријечима „десет мјесеци“. 
 

Члан 27. 
              Додаје се нови члан 65. Статута који гласи:  
             „Измјене и допуне Статута извршене су на основу Одлуке Владе Републике Српске о 
усклађивању аката о оснивању јавне установе Основне школе „Свети Сава“ Фоча,   број  
04/1-012-2-1643/12 од 26.6.2012.године, објављене у Службеном гласнику Републике 
Српске број 70/12, као и на основу дате Сагласности Министарства просвјете и културе 
Републике Српске“ број 07.020/610-1077/12 од  07.9.2012. године. 
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Члан 28. 

              Досадашњи члан 65. Статута постаје члан 66. 
 

Члан 27. 
              Ове Измјене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Школе. 
 
 
 

Број:  506-0204/12                                                  ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 
Датум: 20.9.2012. године 
                                                                                           _______________________ 
                                                                                                 (Слађана Владичић) 
                                               
 
 
 
 
 
     Измјене и допуне Статута Школе, број 506-0204/12 од 20.9.2012. године 
објављене на огласној табли школе, дана 21.9.2012. године. 
 
 
                                                                                                С Е К Р Е Т А Р,  
                                                                                           _________________ 
                                                                                                (Соња Мастило)   


