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e-mail os177@teol.net 

  

 

                                  
            На основу члана 30. и 126. a у вези са чланом 52. Закона о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 15. 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
7/09, 37/09 и 65/13), а по датој Сагласности Министарства просвјете и културе Републике 
Српске на измјене и допуне Статута, број 07.020/610-698/13 од 25.11.2013. године, Школски 
одбор Јавне установе ОШ „Свети Сава“ Фоча, на својој сједници одржаној дана 24.12.2013. 
године    д о н о с и  
 

 
 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Јавне установе Основне Школе „Свети Сава“ Фоча 
 
 

Члан 1. 
 

            У Статуту ЈУ Основне школе „Свети Сава“ Фоча, број 67-0204/2010 од 05.02.2010. 
године, додаје се нова глава, која гласи: 
„ XVII – УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 

(1) У Школи може да се оснује ученичка задруга с циљем развијања ваннаставних 
активности и друштвено корисног рада ученика, а уз сагласност Министарства 
просвјете и културе Републике Српске. 

(2) Рад ученичке задруге утврђује се Правилником о раду ученичке задруге, као 
основном општем акту ученичке задруге којим се детаљније утврђује: циљ оснивања 
задруге, правни положај задруге, дјелатност задруге, положај задругара, органи 
руковођења и управљања, средства задруге и остала питања из живота и рада 
задруге. 

(3) Школа може, у складу са општим актом о организовању задруге, пружати услуге и 
продавати производе настале као резултат рада ученика у ученичкој задрузи. 

(4) Средства стечена радом ученичке задруге уплаћују се на рачун јавних прихода на 
организациони код Школе а користе се намјенски за проширење материјалне 
основе рада ученичке задруге, екскурзије ученика, награде најбољим члановима 
задруге и најбољим ученицима, као и за унапређивање васпитно-образовног рада у 
Школи и помоћи обољелим ученицима. 
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(5) Основе и мјерила стицања и расподјеле средстава остварених радом у ученичкој 
задрузи утврђују се Правилником о стицању и расподјели добити у ученичкој 
задрузи“. 

Члан 2. 
 

              Досадашња глава Статута „XVII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ постаје глава 
„XVIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“. 
   
 

Члан 3. 
 

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

Број:  714-0204/13                                                  ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 
Датум: 24.12.2013. године 
                                                                                           _______________________ 
                                                                                                 (Слађана Владичић) 
                                               
 
 
 
 
 
     Измјене и допуне Статута Школе, број  714-0204/13 од 24.12.2013. године 
објављене на огласној табли школе, дана 25.12.2013. године. 
 
 
                                                                                                С Е К Р Е Т А Р,  
                                                                                           _________________ 
                                                                                                (Соња Мастило)   

 


