
ИНФОРМАТОР О РАДУ 

1. Информатор о раду Гимназије у Параћину 

Информатор о раду Гимназије у Параћину, сачињен у складу са чл.39. закона о слободном 
приступу информацијама од јавног занчаја(Сл.гласник РС,број 120804,54/07,104/09, и 
36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа(Сл.гласник 
РС,број 68/10). 

Штампана верзија у виду брошуре,каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на 
захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних 
трошкова штампања. 

Лице одговорно за тачност података је директор школе,овлшћено лице за информације од 
јавног значаја Гимназије у Параћину. 

2. Основни подаци и правни положај школе 

Основни подаци 

Назив школе: Гимназија, Параћин,aдреса: Бранка Крсмановића бб 

Телефони: директор 035/568-294; секретар/централа(факс):035/573-028,035/563-549 

Електронска адреса школе:pargim@ptt.rs; 

Веб сајт школе:www.gimnazija-paracin.edu.rs 

Matični broj:07352450;PIB:100052861; Текући рачун:840-1157660-39 

3. Подаци о запосленима у школи 

Укупан број запослених: 60 лица 

и то: 

- На неодређено : 48 лица 
- На одређено: 12 лица 

Укупан број систематизованих извршилачких радних места: 40,05 

Директор: 1 извршилац 

Укупан број запослених на неодређено са седмим степеном стручне спреме: 42 и то: 

Наставника: 39 ( 32,52 извршилаца) 

Стручни сарадник-психолог: 1 извршилац  



Стручни сарадник-библиотекар:  1 лице (0,50 извршилаца) 

Секретар: 1 извршилац 

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводстевене послове: 1 извршилац 

Укупан број запослених на неодређено са средњом стручном спремом(4.степен): 2 лица 
(1,50 извршилаца) и то: 

- Референт за правне, административне и кадровске послове: 0,50 извршилаца 
- Домар: 1 извршилац 

 

Укупан број запослених на неодређено без стручне спреме: 4 извршилаца 

Укупан број запослених на одређено: 11 лица( 5,26 извршилаца) 

и то: 

Са седмим степеном стручне спреме: 2,86 извршилаца (7 лица) 

Са шестим степеном стручне спреме: 0,40 извршилацa ( 1 лицe) 

Са четвртим стеном стручне спреме: 0,50 извршилаца ( 1 лице) 

Без стручне спреме: 1,50 извршилаца ( 2 лицa) 

Број новозапослених на неодређено време у 2021.години: 1,48 извршилаца (7 лицa) 

Број новозапослених на одређено време у 2021.години: 2,65 извршилаца (10 лица) 

Број запослених којима је  у 2021. години престао радни однос: 3 лица 

 

 


