
1

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Гимназије у Ћуприји

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл.гласни РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа („Службени гласник РС “ број 68/10).

Информатор је издала Гимназија у Ћуприји (у даљем тексту: Школа).
Лице одоговорно за тачност података је Миљанић Дарко, директор школе.
Информатор је објављен на сајту Школе 03.06. 2019. године.
Информатор је доступан у електронском облику путем Web сајта Школе:
www. gimnazijacuprija.edu.rs, а у физичком облику у секретаријату Школе,
улица Карађорђева број 57 Ћуприја.

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Адреса: Карађорђева број 57 Ћуприја.
Web презентација: www.gimnazijacuprija.edu.rs
Електронска адреса- email: gimnazijacuprija@yahoo.com
Шифра делатности: 8531
Регистарски број: 6193000841
Матични број: 07166877
Жиро рачун: 840-740660 -30
ПИБ: 101527685
ЈББК : 01736

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГИМНАЗИЈИ

 Делатност

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру средњег образовања. Школа
своју образовно васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма.

У школи се у школској 2018/2019.години стиче образовање на једном смеру и то: Општи смер, а
школа је верификована и за друштвено-језички и за природно-математички смер.

 Оснивање

Гимназија у Ћуприји основана је, као приватна, 1909. године. За све време свога постојања,
Гимназија у Ћуприји , модификовала се како је време захтевало, али је од дана оснивања до данас,
непрекидно деловала вршећи образовну , културну и педагошко-просветну мисију.
Решењима министра просвете бр.022-05-472/94-03 од 25.05.1994. године за општи смер, број  022-05-
472/94-03 од 31.05.2005.године  за друштвено-језички смер и
Број : 022-05-472/94-03 од 31.05.2005.године за природно -математички смер школа је верификована
за рад.
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 Заступање

Школу заступа директор школе. У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу
пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима. У случају привремене одсутности или
спречености директора да обавља дужност, замењује га  наставник или стручни сарадник школе на
основу овлашћења директора, односно школског одбора, уколико директор није у могућности да
одреди свог заменика.

Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује директор.
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код

надлежне службе Трезора.

 Школски простор

Земљиште, зграде и друга средства Школе су државна својина.
Одлуку о давању у закуп непокретности које користи Школа доноси Школски одбор, уз

сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

 Ритам рада школе

Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла) и важи од
1. септембра 2018. године.

Школа ради у једној смени. Преподневна смена почиње у 800 и завршава се у 1405. Одмори између
часова су пет минута,  између другог и трећег је 20 минута, а између четвртог и петог часа траје
10 минута.

 Распоред звоњења

1. час 800 - 845

2. час 850 - 935

3. час 955 – 1040

4. час 1045 – 1130

5. час 1140 – 1225

6. час 1230 - 1315

7. час 1320 - 1405

3. ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

На делатност школе примењују се следећи прописи:

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.
закон и 10/19)

2. Закон о средњем образовању и васпитању(„Сл.гласник РС“ бр. 55/13,101/17/
3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05 , 61/05, 54/09,32/13, 75/14, 13/17,113/17)
4. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05);
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15);
6. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“,бр. 18/16);
7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник

РС“број 120/2004, 54/2007 , 104/2009, 36/2010)
8. Закон о буџету РС за 2019. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 95/18.)
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 Прописи у области средњег образовања и васпитања

1. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у средњој школи (''Сл. гл. РС'' бр.
72/15,84/15,73/16, 45/18);

2. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
Гимназији („Сл.гл.РС – Просветни гласник" бр.15/13,11/16,2/17,11/17);

3. Екскурзије за ученике Гимназија - Правилник о измени Правилника о наставном плану и
програму за Гимназију („Сл.гл. РС“ бр. 30/19);

4. Правилник о Школском календару образовно васпитног рада средњих школа за школску
2016/2017. годину ( Сл. гласник /Пр. гласник бр. 5/18);

5. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању (Сл. гласник број 82/15)
6. Правилник о евиденцији у средњој школи („Сл.гл. РС“ бр. 3106,51/06,44/13,55/14, 82/18);

 Други прописи који се примењују у области средњег образовања и васпитања

1. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл. РС“ бр. 10/93);
2. Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003,
121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006,
58/2006, 82/2006 и 106/200610/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007 , 44/2008, 11/2011, 124/2012,
8/2013,4/2014,113/17);
3. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
(''Сл.гласник РС'' бр. 21/2015, 16/18 , 8/19).

 У циљу организовања и спровођења пословања школе у складу са Законом школа је
донела следећа општа акта:

1.СТАТУТ
2.ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛ.ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
3.ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛ.ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
4.ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
5.ПРАВИЛНИК О МЕРАМА,НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
6.ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ГИМНАЗИЈИ ЋУПРИЈА
7.ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ
8.ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ
9.ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
10.ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
11.ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ГИМНАЗИЈЕ
12.ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
13.ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
14.ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА ГИМНАЗИЈЕ
15.ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
16.ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
17.ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
18.ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ БИБЛИОТЕКЕ
19.ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
20.ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- Статут Школе

Статут и друга општа акта школе доноси Школски одбор, осим акта о организацији и
систематизацији послова на који даје сагласност, а доноси га директор школе.
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4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГИМНАЗИЈЕ

Укупно 48 радних места, од тога 36 наставних и 12 ненаставних.
Наставно особље чине наставници.
Ненаставно особље школе чине: директор установе, стручни сарадник-психолог, библиотекар/

медијатекар/нототекар, секретар установе, дипл. економиста за фин. рачуноводствене послове,
административни радник , техничар одржавања информ. система и технологија, и помоћно техничко
особље.

Техничко особље школе чине: 4 чистачице и 1 домар/мајстор одржавања.

Органи школе:

- ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

- ШКОЛСКИ ОДБОР

- САВЕТ РОДИТЕЉА

- СТРУЧНИ ОРГАНИ:

 наставничко веће

 одељенско веће,

 стручна већа из области предмета,

 педагошки колегијум

- стручни актив за развојно планирање и за развој школског програма,

-стручни тимови: Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту од дискриминације, насиља,

злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Тим за обезбеђење

квалитета и развој школе, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,Тим за

професионални развој.

1. Директор установе

Орган руковођења школом. Стара се о законитости рада школе и остваривању прописаних
циљева и задатака образовно – васпитног рада. Услови за избор директора прописани су Законом.
Мандат директора износи четири године, без ограничења у погледу броја мандата на које може бити
изабран.

Функцију директора школе врши Миљанић Дарко, дипломирани физичар
, са пребивалиштем у Ћуприји.

2. Школски одбор

Орган управљања у Школи је Школски одбор.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине Ћуприја.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне

самоуправе.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из

реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Мандат Школског одбора траје четири године.
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 Чланови школског одбора:

Представници јединице локалне самоуправе:
 СТОЈКОВИЋ ДАНИЦА
 МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО
 РАДИВОЈЕВИЋ ДЕЈАН

Представници родитеља:
 ВИДАНОВИЋ НАТАША
 ШЋЕПАНОВИЋ ИВАНА
 ЈОВАНОВИЋ МАЈА

Представници запослених:
 ЦВЕТКОВИЋ ВЛАДАН – председник школског одбора
 МИЛИНКОВИЋ ЈОВАН
 ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА

3. Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика свих одељења школе.
Надлежност Савета родитеља прописана је Законом и Статутом школе, а рад регулисан Пословником.

 Чланови Савета родитеља:

1-1 ПЕТКОВИЋ ОЛИВЕРА
1-2 ПАЖИН ВЕЉКО
1-3 НИЧИЋ МАРИНА

2-1 МИЛОЈЕВИЋ ТАТЈАНА
2-2 РАКИЋ САША
2-3 ВИДАНОВИЋ НАТАША

3-1 ЛАЗИЋ МАРИНЕЛА
3-2 ШЋЕПАНОВИЋ ИВАНА
3-3 МИЛОШЕВИЋ СНЕЖАНА

4-1 МИЛУТИНОВИЋ МИЛЕНА
4-2 МИХАЈЛОВИЋ ГОРАН
4-3 ЈОВАНОВИЋ МАЈА

5.ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Школа је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
својим Решењем одредила лице које је овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.

 Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
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У гимназији у Ћуприји директор школе Миљанић Дарко је лице које поступа по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја,

контакт телефон 035/8476535 ; e-mail: gimnazijcuprija@yahoo.com

 Поступак добијања информације од јавног значаја

Школа поступа у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(даље: Закон).

Тражиоцу информације се доставља свака информација настала у раду или у вези са радом
Школе, која се односи на чињенице о којима јавност има оправдани интерес да буде обавештена.

Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ
информацији од јавног значаја поштом или непосреднo у Школи.

Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште.
Сваки захтев се заводи у деловодник.
Захтев мора да садржи назив школе, име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис

информације која се тражи.
Сагласно члану 16. Закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема

захтева, биће одговорено на исти.
Увид у тражену информацију је бесплатан.

 Јавност рада

Јавност рада школе се остварује кроз контакте са родитељима деце и ученика школе, учешћем
представника локалне заједнице и родитеља ученика школе у раду стручних органа и органа
управљања (Школски одбор) школе, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу
прописане евиденције.

Архивирање

Сви предмети у раду заводе се и архивирају у складу са Уредбом о категоријама
регистратурског материјала са роковима чувања ("Сл. гл. РС" бр. 44/93), Упутством о канцеларијском
пословању органа државне управе ("Сл.гл.РС" бр. 10/93 и 14/93).

 Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл.гласни РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10) и према Упутству за
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

 Информатор је издала Гимназија у Ћуприји (у даљем тексту: Школа).
 Лице одоговорно за тачност података је директор школе Миљанић Дарко .
 Информатор је објављен на сајту Школе .
 Информатор је доступан у електронском облику путем Web сајта Школе:

www. gimnazijacuprija.edu.rs, а у физичком облику у просторијама Школе, ул. Карађорђева 57
у секретаријату школе.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Миљанић Дарко


