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З Р Е Њ А Н И Н 
ДЕЛ. БРОЈ: 238 
ДАНА: 03.06.2010. године 
Ђурђа Смедеревца бр. 78 
Тел: 023/ 548 820 

 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Сл. гласник РС'' бр. 120/04, 54/07,  104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање 
информатора о раду државног органа (''Сл. гласник РС'' бр. 68/10), објављује се 

ИНФОРМАТОР  О  РАДУ 
Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина 

 I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 Информатор објављује Основна школа ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, са адресе 
Ђурђа Смедеревца бр. 78. 
 За тачност података одговорна је Ивана Бошњак, професор разредне наставе, 
директор школе, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 Информатор је објављен дана 03.06.2010. године. 
 Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у 
времену од 07,30 до 13,30 часова у канцеларији секретара школе. 
  

 II СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 Основној школи ''Жарко Зрењанин'' до сада су била поднета  три захтева за давање 
информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
и то: 

-  у току школске 2011/2012 године, упућен од стране Центра за развој цивилног 
друштва а тицао се опремљености школе за потребе инвалидних лица; и 

- у току школске 2015/2016 године, упућен од стране Иве Божић а тицао се 
коришћења фискултурне сале школе, и 

- у току школске 2015/2016 године, упућен од стране запослених Светлане 
Тодоров и Снежане Ровчанин а тицао се увида у записник о ванредном 
инспекцијском прегледу буџетског инспектора. 

 III ОПИС ОВЛАШЋЕЊА  

 Школа је установа која обавља делатност и остварује утврђене циљеве основног 
образовања и васпитања, односно врши послове јавне службе, у складу са Уставом 
Републике Србије, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 
основној школи, другим законима, колективним уговорима и Статутом школе. 
 Школа врши јавна овлашћења која су јој поверена законом и остварује своју 
делатност на српском језику. 
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 Школа је основана решењем, одлуком Владе Републике Србије (''Сл. гласник РС'' 
бр. 58/94). 
 Школа обавља делатност под називом: Основна школа ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин, на основу Одлуке о броју и просторном распореду основних школа у Републици 
Србији (''Сл. гласник РС'' бр. 58/94), којом је оснивачка права преузела Влада Републике 
Србије. 
 Школа је уписана у судски регистар Привредног суда у Зрењанину, под бројем: FI 
775/90. 
 Основна делатност школе је основно образовање општег типа, кроз остваривање 
наставног плана и програма на српском језику, у складу са законом и подзаконским актима 
у законом прописаном трајању. 
 Шифра делатности школе је 85.20. 

 У школској 2016/2017 години наставу похађа 823 ученика, од тога 409 у шеснаест 
одељења нижих разреда и 414 у шеснаест одељења виших разреда. 

 IV СПИСАК ПРОПИСА 

 1. Рад школе регулисан је следећим прописима: 
- Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 

52/11, 55/13 и 68/15), 
- Закон о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'' бр. 55/13), 
- Закон о јавним службама (''Сл. гласник РС'' бр. 42/91), 
- Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01), 
- Закон о раду (''Сл. гласник РС'' бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС'' 

бр. 120/04, 54/07 и 104/09),  
- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл. гласник РС'' бр. 101/05), 
- Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Сл. гласник РС'' бр. 

34/01, 62/06 и 63/06), 
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник 

РС'' бр. 30/10), 
- Закон о спречавању злостављања на раду (''Сл. гласник РС'' бр. 36/10), 
- Закон о равноправности полова (''Сл. гласник РС'' бр. 104/09), 
- Закон о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/09), 
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама (''Сл. гласник РС'' бр. 44/01), 
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Сл. гласник РС'' 

бр. 80/92), 
- Упутство o канцеларијском пословању органа државне управе (''Сл. гласник РС'' 

бр. 101/93), 
- Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања 

(''Сл. гласник СРС-Просветни гласник'' бр. 4/90, Просветни гласник бр. 2/91, 
2/92, 13/93, 1/95, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 
12/04, 7/05, 8/05, 9/05, 6/06, 7/06, 9/06, 1/09, 2/10), 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (''Сл. гласник РС – Просветни гласник'' бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 
10/16), 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-
васпитни рад из изборних предмета у основној школи (''Сл. гласник РС – 
Просветни гласник'' бр. 11/12, 15/13 и 10/16), 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (''Сл. 
гласник РС'' бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 27/16),  

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних срадника (''Сл. гласник РС'' бр. 85/13 и 86/15),  
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- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи (''Сл. гласник РС-Просветни 
гласник'' бр. 2/92 и 2/00), 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (''Сл. 
гласник РС'' бр. 67/13), 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
(''Сл. Гласник РС – Просветни гласник'' бр. 1/11 и 1/12), 

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа  
у основној школи (''Сл. гласник РС'' бр. 55/06, 51/07,  67/08, 39/11, 82/12, 8/13, и 
70/15), 

- Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (''Сл. 
гласник РС'' бр. 37/93 у 42/93),  

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основним и средњим 
школама (''Сл. гласник РС'' бр. 42/93), 

- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 
основну школу (''Сл. гласник СРС-Просветни гласник'' бр. 4/90),  

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно – васпитним установама од 04.10.2007. године),  

- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање (''Сл. гласник РС'' бр. 30/10), 

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за први, 
други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном 
програму за трећи разред основног образовања и васпитања (''Сл. гласник РС – 
Просветни гласник'' бр. 7/10), 

- Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања (''Сл. гласник РС-Просветни гласник бр. 7/10), 

- Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са 
превенцијом и заштитом од злостављања на раду (''Сл. гласник РС'' бр. 62/10), 

- Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење 
дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу 
извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и 
начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског 
дима у простору у коме је пушење забрањено, као и обрасцу за наплату новчане 
казне на лицу места (''Сл. гласник РС'' бр. 73/10),  

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање (''Сл. гласник РС'' бр. 76/10). 

2. Општа акта школе су: 
- Статут од 24.12.2013. године (измена од 21.5.2015. године), 
- Правилник о раду од 21.5.2015. године,  
- Правилник о организацији и систематизацији послова од 03.12.2010. године (са 
изменама и допунама), 

- Правилник  о дисциплинској и  материјалној одговорности  запослених  од 
24.11.2010. године са изменама од 24.1.2012. године, 

- Правила понашања од 24.11.2010. године са Кућним редом од 01.9.2010. године, 
- Правилник о заштити и безбедности ученика од 16.12.2009. године, 
- Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања од 22.2.2011. године, 
- Акт о поступку процене ризика на радном месту и у радној околини од 01.9.2008. 
године (са изменом и допуном); 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду од 28.6.2007. године, 
- Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад од 02.2.2009. 
године, 

- Правила заштите од пожара од 25.1.2011. године, 
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем од 19.10.2009. године, 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства од 30.11.2006. године, 
- Пословник о раду Школског одбора од 01.7.2010. године, 
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- Пословник о раду Савета родитеља од 03.6.2010. године, 
- Пословник о раду Наставничког већа од 22.12.2006. године, 
- Пословник о раду Ученичког парламента од 07.11.2009. године. 

V ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Школа има орган управљања, орган руковођења, саветодавне и стручне органе, чије 
су организовање, састав и надлежност прописани законом. 

Школски одбор је орган управљања школе који има девет чланова и чине га по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове органа 
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Решењем 
Скупштине града  Зрењанина бр. 06-114-27/14-I од 12.6.2014. године,  бр. 06-243-67/14-I од 
30.12.2014. године, бр.06-90-70/16-I од 12.7.2016. године и бр. 06-114-62/16-I од 13.9.2016. 
године за чланове Школског одбора ОШ ''Жарко Зрењанин'', са мандатом од четири године, 
именовани су: 

1. Димитрије Јовановић, маш.инг.специјалиста, представник локалне самоуправе; 
2. Драгана Исаков, дипл.инг.менаџмента-мастер, представник локалне самоуправе; 
3. Александар Шакић,проф.физичког васпитања, представник локалне самоуправе; 
4. Рената Лазар Декањ, проф.физике, представник запослених; 
5. Вера Сабо, проф.музичког васпитања, представник запослених; 
6. Снежана Ровчанин, професор разредне наставе, представник запослених; 
7. Љиљана Раић, фризер, представник родитеља; 
8. Даниела Соколов, медицинска сестра, преставник родитеља; 
9. Олгица Бајин, лекар, представник родитеља. 
У школској 2016/2017 години представници Ученичког парламента који имају 

право да присуствују седницама Школског одбора, без права одлучивања су: Милана 
Белеуц из VIII2   и Наташа Гардиновачки VIII1. Представник синдиката (НСПРВ) из реда 
запослених који такође присуствује седницама Школског одбора, без права одлучивања, и у 
овој школској години је Јадранка Жигић, наставник разредне наставе. 

Радом установе руководи директор школе Ивана Бошњак, професор разредне 
наставе. 

Савет родитеља је саветодавни орган школе у који се бира по један представник 
родитеља ученика из сваког одељења школе на почетку нове школске године. Савет 
родитеља ОШ ''Жарко Зрењанин'' у школској 2016/2017 години има 32 члана. 

Стручни органи школе старају се о оствариваљу и унапређивању квалитета 
образовно – васпитног рада, прате остваривање програма образовања и васпитања, старају 
се о остваривању  циљева и стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета 
рада установе сваке године по појединим областима вредновања, а сваке пете године у 
целини, вреднују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са 
ученицима у процесу образовања, васпитања и решавају друга стручна питања образовно – 
васпитног рада. Стручни органи школе су: 

1. Наставничко веће, 
2. Одељењско веће, 
3. Стручно веће за разредну наставу (у првом циклусу основног 

образовања и васпитања), 
4. Стручно веће за области предмета (у другом циклусу основног 

образовања и васпитања) и то за: 
    - српски и страни језик, 
 - математику, физику и техничо и информатичко образовање, 
 - биологију и хемију, 
 - ликовну и музичку културу, 
 - физичко васпитање, 
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 - историју и географију. 
5. Стручни актив за развојно планирање, 
6. Стручни актив за развој школског програма, 
7. Педагошки колегијум. 

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања у образовно – васпитним установама из 2007. године, школа је именовала 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у саставу:  

1. Ксенија Петковић, психолог, кординатор тима, 
2. Ивана Бошњак, директор школе, 
3. Предраг Мартинов, наставник разредне наставе, 
4. Весна Бјелић, наставник шпанског језика, 
5. Драгослав Жигић, наставник разредне наставе, 
6. Вера Сабо, наставник музичке културе, 
7. Евица Козловачки, наставник разредне наставе, 
8. Анела Милин, наставник шпанског језика, 
9. Ибојка Грунчић, наставник математике,  
10. Јованка Вукојевић, наставник разредне наставе, 
11. Јован Гранић, члан Ученичког парламента, 
12. Душица Пиперски,  члан Ученичког парламента. 

Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ ''Жарко Зрењанин'' и 
Одлуком о норми пуног радног времена и броју извршилаца за школску 2016/2017. годину 
систематизована су укупно 33 радна места, од тога 22 наставних и 11 ненаставних. 

У оквиру школе постоји пет организациионих делова са следећим пословима: 
1. Послови руковођења, које обавља Ивана Бошњак, директор школе,  
2. Образовно – васпитни послови, које обављају наставници разредне наставе у 

продуженом боравку, наставници разредне наставе, наставници предметне 
наставе, као и стручни сарадници: Јадранка Добријевић, педагог, Ксенија 
Петковић, психолог и Мирјана Радовановић, библиотекар, 

3. Правни и административно – финансијски послови, које обављају Оливера 
Петровић, секретар школе и Татјана Бојанић, административно-финансијски 
радник, 

4. Рачуноводствено – књиговодствени послови, које обавља Милена Рудић, шеф 
рачуноводства, и 

5. Техничко – помоћни послови, које обављају домар, ложач, сервирка и помоћно 
особље (спремачице). 

VI ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

VII ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

План јавних набавки за 2017. годину још увек није усвојен. 

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ЗРЕЊАНИН ЗА 2017. ГОДИНУ 

Финансијски план за 2017.  дат је у прилогу, уз овај документ. 
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VIII ПРОСТОРИЈЕ ШКОЛЕ И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА      

РАД 

Земљиште, школске зграде и друга средства школе јесу у јавној својини и користе 
се за обављање делатности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања. 

Школа обавља делатност у згради коју је обезбедила локална самоуправа 1978. 
године за четири паралелна одељења од првог до осмог разреда, укупне површине 1 ha 23 a 
74 m2 (од тога површина школске зграде: 5120 м2, површина сале за физичко васпитање: 
1600 м2). 

Школа поседује информациони систем од 12 компјутера повезаних у мрежу, које 
користе запослени као и 35 компјутера који се користе у настави. 

Према одредбама прописаним Правилником о нормативима школског простора, 
опреме и наставних средстава за основну школу, школа задовољава са око 80%. 

IX ОПИС УСЛУГА 

Школа пружа услуге основног образовања општег типа. 
Према Закону о основама система образовања и васпитања, у установи чији је 

оснивач република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 
обезбеђује се бесплатно основно образовање и васпитање ученика. 

За ученике од I до IV разреда организује се разредна настава а за ученике од V до 
VIII разреда предметна настава. 

За ученике завршног разреда и остале ученике којима је престала обавеза похађања 
основне школе, а желе да полагањем испита заврше разред, испити се могу организовати 
током целе наредне школске године у складу са законом. За полагање ових испита ученик 
плаћа накнаду стварних трошкова, у висини коју утврђује школа. 

Школа води прописану евиденцију и у складу са Законом о управном поступку 
издаје јавне исправе. За дупликат јавне исправе коју издаје, школа наплаћује Републичку 
административну таксу према важећој Тарифи такси за списе и радње органа у Републици 
Србији. 

X ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА УЧЕНИКА 

а) Право на приговор и жалбу 

 Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на оцену из 
предмета и владања у току школске године и жалбу на закључну оцену из предмета и 
владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит. 
 Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од 3 
(три) дана од дана саопштења оцене. 
 Директор школе, у сарадњи са стручним сарадницима и одељењским старешином, 
одлучује о приговору из става 1. овог члана у року од 3 (три) дана. 
 Ако оцени да је приговор на оцену из предмета основан и да је оцена изведена 
супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и 
образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или 
другог рада ученика. 
 По приговору на оцену из владања директор у сарадњи са стручним сарадницима и 
одељењским старешином, утврђује оцену из владања. 
 Жалба на закључну оцену из предмета и владања се подноси директору у року од 3 
(три) дана од дана добијања ђачке књижице или сведочанства. 
 Жалба на испит се подноси у року од 24 часа од саопштења оцене. 
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 Директор школе је дужан да одлучи о жалби на закључну оцену из предмета, у року 
од 24 сата од њеног пријема. 
 Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим 
на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну 
оцену и упућује ученика на полагање испита. 
 Директор школе је дужан да одлучи о жалби на испит у року од 24 сата од њеног 
пријема. 
 Ако утврди да је испит обављен противно овом или посебном закону и прописима 
донетим на основу њих, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. 
Испит се организује у року од 3 (три) дана од дана подношења жалбе. 
 Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, 
не може да буде члан комисије. 
 Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу 
да буду чланови комисије чији је испит поништен. 
 Оцена комисије је коначна. 
 По жалби на оцену из владања  директор, у сарадњи са стручним сарадницима и 
одељењским старешином, утврђује оцену из владања. 
 Приговор и жалба се у писменом облику предају у секретаријату школе. 

б) Захтев за заштиту права ученика 

 Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права 
утврђена законом или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након 
подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. 
и право из чл. 103. закона, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за 
заштиту права Министарству просвете, у року од 8 (осам) дана од дана сазнања за повреду 
својих права. 
 Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство просвете ће у 
року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок 
за отклањање повреде закона. 
 Ако школа не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Министарство просвете 
ће одлучити о захтеву. 

XI  ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА , ЖАЛБИ И ДРУГИХ     
НЕПОСРЕДНИХ МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ ОД СТРАНЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 

У току школске 2015/2016 године није било поднетих захтева за заштиту права 
ученика. 

Поверенику за информације од јавног значаја је дана 24.1.2017. године упућен 
Годишњи извештај ОШ ''Жарко Зрењанин'' за 2016. годину о радњама предузетим у циљу 
примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (дел. број 57).  

XII ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА 
ИНФОРМАЦИЈА 

Сви активни предмети стручних служби школе налазе се у досијеима (омоти од 
тврдог картона). 

Завршени предмети и сва образовно – васпитна документација школе, чувају се у 
јединственој архиви која се налази на првом спрату зграде школе и опремљена је у свему 
према важећим прописима. 
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Уништавање безвредног регистратурског материјала врши се уз строго поштовање 
законских прописа који регулишу ову материју. 

Школа води и базу података у оквиру јединственог информационог система 
просвете. 

XIII ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ШКОЛА 
ПОСЕДУЈЕ 

Школа поседује следеће врсте информација: 
1. Записнике са  седница органа школе, 
2. Персонална досијеа запослених, 
3. Предмете и закључене уговоре везане за пословање школе, 
4. Педагошку документацију, 
5. Тонске и видео снимке организованих свечаности и школских 

такмичења, 
6. Акта неопходна за рад школе: Статут, Правилник о организацији и 

систематизацији послова , Правилник о раду, Правилник о 
дисциплинској и материјалној одговорности запослених, Правилник о 
заштити и безбедности ученика, Програм заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања, Акт о процени ризика, Правила заштите 
од пожара, Годишњи план рада школе, Развојни план, Правила 
понашања, Кућни ред,  Правилник о безбедности и здрављу на раду, 
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, .... 

7.   Сајт школе: www.oszzrenjanin.edu.rs. 

XIV ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СЕ 
СТАВЉАЈУ  НА УВИД 

Заинтересованим лицима омогућава се увид у: 
1. Записнике са седница органа школе (осим ако су биле затворене за 

јавност), 
2. Документацију објављених конкурса, 
3. Документацију објављених огласа за реализовање екскурзија, 
4. Документацију јавних набавки, 
5. Педагошку документацију (у складу са законом), 
6. Акта школе. 

XV ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН 
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Тражилац подноси писмени захтев школи за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Захтев се подноси секретару школе лично или путем поште. 
Захтев мора да садржи: 
 - назив школе, 
 - име, презиме и адресу тражиоца, 
 - прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације, 
 - потпис подносиоца. 
Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 
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Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама школе у улици Ђурђа Смедеревца бр.78 у Зрењанину. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 
Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде копије и трошкова упућивања у складу са Уредбом о висини накнаде 
нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног 
значаја и Трошковником (''Сл. гласник РС'' бр. 8/06). 

Законом је прописано да се тражиоцу не мора омогућити остваривање права на 
приступ информацијама од јавног начаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 
информацијама, нарочито ако је тражење неразумно (када се понавља захтев са истим или 
већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација). 

Тражиоцу се неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго 
право лица на које се тражена информација лично односи. 

XVI РАДНО ВРЕМЕ, ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА 
И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ 

За рад са странкама, канцеларија секретара школе је отворена сваког радног дана 
(понедељак – петак) у времену од 07,30 до 13,30 часова. 

Адреса школе је: ОШ ''Жарко Зрењанин'' 
       Ђурђа Смедеревца бр. 78 
                               23000 Зрењанин 
Телефон и факс: 023/ 548 820 
                                     548 824 
E-mail: oszarko@oszzrenjanin.edu.rs 
Сајт: www.oszzrenjanin.edu.rs 

XVII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 

До 5-тог у месецу школа ће у информатор уносити све евентуалне промене настале 
у току претходног месеца. 

Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на листовима) 
ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор школе у складу са 
чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Информатор је објављен на сајту школе од децембра 2010. године. 

Последња промена извршена је 07.3.2017. године. 

                                                                                                                    За школу 

                                                                                                        ______________________ 
                                                                                                      директор, Ивана Бошњак 
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