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Беочин бр. 01-02-109/18 од 13.12.2018. 
године Катарина Остојић Илић, дипломирани 
правник, постављена је за начелника 
Општинске управе општине Беочин на период 
од пет година, а на основу члана 56. Закона о 
локалној самоуправи. Именована је ступила на 
дужност дана 13.12.2018. године.
 На основу члана 51.став 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе прописано 
је да службенику престаје рад на положају, 
између осталог, подношењем писмене оставке. 
Члан 53. став 1. истог Закона прописује да се 
престанак рада на положају утврђује решењем 
које доноси орган надлежан за постављење 
службеника у року од осам дана од дана 
наступања разлога због којих је рад на положају 
престао. 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Општинско веће поставља и разрешава 
начелника Општинске управе. Иста одредба 
предвиђена је   чланом 62. став 1. тачка 8. 
Статута општине Беочин.
 Службеник на положају – начелник 
Општинске управе Катарина Остојић Илић 
је дана 06.02.2019. године поднела писмену 
оставку, из личних разлога.
 Општинско веће општине Беочин је 
на седници одржаној дана 11.02.2019. године  
разматрало предлог Решења  о престанку 
рада службеника на положају -  начелника 
Општинске управе општине Беочин Катарине 
Остојић Илић због поднете писмене оставке, те 
је утврђено да су испуњени услови за доношење 
решења о престанку рада службеника на 
положају -  начелника Општинске управе 
општине Беочин , па је на основу свега напред 
изнетог донето решење као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово Решење је коначно и против њега жалба 
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 На основу члана 46. став 1. тачка 7. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. став 2. и 
члана 53. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 
и 95/18) и члана 62. став 1. тачка 8. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.02.2019. године донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА 

НА ПОЛОЖАЈУ -  НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1. 
 Утврђује се да је КАТАРИНИ ОСТОЈИЋ 
ИЛИЋ,  дипломираном правнику,  службенику 
на положају –  начелнику Општинске управе 
општине Беочин, престао рад на положају, 
због подношења писмене оставке, са даном 
11.02.2019. године.
        

Члан 2. 
 Ово Решење је коначно. 
         

Члан 3. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Решењем Општинског већа општине 

Општинско веће општине Беочин



није допуштена али се може поренути управни 
спор пред Управним судом у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема Решења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
Број: 01-02-3/19  
Дана: 11.02.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник општине 
Председавајући Општинског већа

Митар Милинковић
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 На основу члана 46. став 1. тачка 7. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/18), члана 49. став 2. и члана 
56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајнама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 121/16, 113/17 
и 95/18) и члана 62. став 1. тачка 8. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.02.2019. године донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИКА 

НА ПОЛОЖАЈУ -  НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1. 
 Поставља се ГОРДАНА ЋИРОВИЋ, 
дипломирани правник из Беочина, запослена 
у Општинској управи општине Беочин, за 
вршиоца дужности службеника на положају –  
начелника Општинске управе општине Беочин 
и ступа на положај даном доношења овог 
решења. 
          

Члан 2. 
 Вршилац дужности службеника на 
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положају – начелника Општинске управе 
обављаће послове начелника најдуже три 
месеца од дана постављења, без расписивања 
јавног конкурса. 
           

Члан 3.
 Ово Решење је коначно. 
           

Члан 4. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Решењем Општинског већа општине 
Беочин бр. 01-02-3/19 од 11.02.2019. године 
Катарини Остојић Илић, дипломираном 
правнику утврђен је престанак рада службеника 
на положају – начелника Општинске управе 
општине Беочин, због поднете писмене 
оставке.  
 Чланом 56. став 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да уколико 
није постављен начелник Општинске управе, 
као ни његов заменик, до постављења 
начелника општинске управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља 
дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити 
вршиоца дужности – службеника који испуњава 
утврђене услове за радно место службеника на 
положају, који ће обављати послове начелника 
управе, најдуже три месеца, без спровођења 
јавног конкурса.  
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Општинско веће поставља и разрешава 
начелника Општинске управе. Иста одредба 
предвиђена је   чланом 62. став 1. тачка 8. 
Статута општине Беочин.
 Општинско веће општине Беочин је 
на седници одржаној дана 11.02.2019. године 
разматрало предлог Решења  о  постављењу 
вршиоца дужности службеника на положају 
-  начелника Општинске управе општине 
Беочин Гордане Ћировић те је утврђено да  
именована испуњава услове прописане чланом 



50. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
па је на основу свега напред изнетог донето 
Решење као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово Решење је коначно и против њега жалба 
није допуштена али се може поренути управни 
спор пред Управним судом у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема Решења. 

РС-АПВ
ОПШТИНА БЕОЧИН   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   
Број: 01-02-4/19
Дана: 11.02.2019. године
Б Е О Ч И Н     
  Председник општине

Председавајући Општинског већа
Митар Милинковић
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 На основу члана 23. Правилника о 
организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи, Правобранилаштву 
и стручним служ бама Општине Беочин, 
Општинско веће је дана 11.02.2019. године 
усвојило:

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ  

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,                                         
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Врши се измена и допуна Правилника о 
организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи, Правобранилаштву и 
стручним службама Општине Беочин који је 
усвојило Општинско веће дана 29.09.2017. 
године под бројем 01-110-28/2017(„Службени 
лист Општине Беочин“ 12/17, 9/18 и 13/18) у 
члану 4. тако што се у табели: Функционери – 
постављена лица додаје нови ред са текстом: 
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“Службеник на положају“  - II група - заменик 
начелника, 1 радно место, 1 службеник“.
      

Члан 2.
 У члану 18.  у табели која се односи на 
Службеника на положају додаје се нови ред 
који гласи: „Службеник на положају -  II група 
– заменик начелника,  број радних места – 1 
радно место, број службеника – 1 службеник“.

       
Члан 3. 

 У члану 19. додаје се тачка 2. која гласи: 
„ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ
Звање: Положај у II групи                                                      
број службеника на положају 1

 Опис послова: Замењује Начелника 
Општинске управе у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју 
дужност и пружа му помоћ и подршку у 
усмеравању и организовању рада општинске 
управе. Доноси општа и појединачна акта 
из надлежности Општинске управе, помаже 
начелнику приликом одлучивању о правима, 
обавезама и одговорностима запослених по 
основу рада у Општинској управи, врши 
избор и распоређивање запослених, решава 
сукоб надлежности између организационих 
јединица. Учествује у пословима који су везани 
за Општинску имовину, обавља имовинско 
- правне послове који се односе на очување 
и евидентирање непокретности у својини 
општине. 
 Услови: Висока стручна спрема у 
обиму 240 еспб бодова -  VII степен, правни 
факултет, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару.“

Члан 4.
 Остале одредбе Правилника остају 
непромењене.
           

Члан 5.
 Одлука о измени и допуни Правилника о 



организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи, Правобранилаштву и 
стручним службама Општине Беочин ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-110-4/19
Дана: 11.02.2019. године
Б Е О Ч И Н                                                     
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председавајући Општинског већа 

Митар Милинковић 
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 На основу члана 5. Правилника о 
поступку и начину решавања захтева грађана 
за накнаду штете услед уједа паса луталица 
(“Службени лист општине Беочин”, бр. 
2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском већу 
(“Службени лист општина Срема”, бр.  25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.02.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА 
ЛУТАЛИЦЕ

 
Члан 1.

 Утврђује се престанак дужности 
чланова Комисије за утврђивање  основа 
и висине накнаде штете услед уједа пса 
луталице, са даном 26.02.2019. године због 
истека периода на који су именовани и то:

 1. Митру Милинковићу, председнику 
     општине, дужност председника;
 2. Луки Апићу, помоћнику председника 

     општине, дужност заменика 
                председника;
 3. Зорану Тешићу, референту за наплату 
                и рекламације у ЈКП „Беочин“ 
                Беочин, дужност члана;
 4. Јовану Свирчевићу, директору ЈКП 
                „Беочин“ Беочин, 
                дужност заменика члана;
 5. Петровић др Биљани, специјалисти 
                   педијатру у Дому здравља „Др Душан 
               Савић Дода“, дужност члана;
 6. Ковачевић Др Перси, доктору опште 
                 медицине у Дому Дравља “Др Душан 
                Савић Дода” Беочин, дужност 
     заменика члана;
 7. Секули Петровићу, самосталном 
      саветнику за друштвену бригу о деци 
     и борачко инвалидску заштиту у  
                Општинској управи, дужност члана и
 8. Роси Стиковић, самосталном 
                саветнику за заштиту животне средине 
                и заштиту од пожара у Општинској 
                управи Беочин, 
               дужности заменика члана.
               
   Члан 2.  
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.

РС – АП Војводина
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-5/19                                                                                  
Дана: 11.02.2019. године                                                                         
Б Е О Ч И Н                                                                                           

Председник Општине 
Митар Милинковић
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 На основу члана 5. Правилника о 
поступку и начину решавања захтева грађана 
за накнаду штете услед уједа паса луталица 
(“Службени лист општине Беочин”, бр. 
2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском већу 
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(“Службени лист општина Срема”, бр.  25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.02.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ 
НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА 

ЛУТАЛИЦЕ

Члан 1.
 Образује се Комисија за утврђивање 
основа и висине накнаде штете услед уједа 
пса луталице (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу:

 1. Митар Милинковић,  председник 
     Општине, за председника;
 2. Лука Апић, помоћник 
     председника општине, за 
     заменика председника;
 3. Јован Свирчевић, директор ЈКП 
     “Беочин” Беочин, за члана;
 4. Петровић др Биљана, специјалиста 
      педијатар у Дому здравља „Др Душан 
     Савић Дода“, за члана;
 5. Ковачевић Др Перса, доктор опште 
     медицине у Дому Дравља “Др Душан 
     Савић Дода” Беочин, за члана;
 6. Секула Петровић, самостални          
                саветник за друштвену бригу о деци   
                и борачко инвалидску заштиту, 
                Општинске управе Беочин за члана.

Члан 2.
 Мандат именованих траје четири 
године и то почев од 27.02.2019. године. 

Члан 3. 
 Задатак Комисије је да разматра захтеве 
за накнаду штете настале услед уједа паса 
луталица и предлаже Правобранилаштву 
општине Беочин начин решавања захтева.

Члан 4.
 Члановима Комисије припада накнада 
за рад у складу са Одлуком о платама и 
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накнадама  функционера, службеника  на 
положају, одборника, чланова управних 
и надзорних одбора и радних тела органа 
општине (“Службени лист општине  Беочин”, 
бр. 17/16, 6/17 и 11/18).

  Члан 5.
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-6/19                                                                            
Дана: 11.02.2019. године                                                                         
Б Е О Ч И Н

Председник Општине
Митар Милинковић 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-110-2/19
Дана: 23.01.2019. године
Б Е О Ч И Н 

 На основу члана 64. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/13 и 
6/17), члана 24. став 1. Одлуке о комуналним 
делатности („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 9/14, 6/17, 8/17 и 16/17), члана 13. Одлуке 
о Општинском већу општине Беочин (“Сл. 
лист општина Срема”, број 25/08), члана 48. 
Пословника о раду Општинског већа (“Сл. 
лист општина Срема”, број 27/08), Општинско 
веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 23.01.2019. године, донелo је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О 
ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 
СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА



Члан 1. 
 Даје се сагласност на Предлог 
Правилника о одређивању накнаде за 
одржавање функционалности система 
даљинског грејања који је утврдио Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
Одлуком бр. 841 од 28.12.2018. године. 

Члан 2. 
 Предлог Правилника из члана 1. је 
саствни део овог Решења.

Члан 3. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

       
Председавајући Општинског већа 

 Председник Општине 
           Митар Милинковић 
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Комисија за доделу општинских награда и 
признања

 На основу чланова 9. и 10. став 
3.  Одлуке о општинским наградама и 
признањима општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин“ бр. 16/13) Комисија за 
доделу општинских награда и признања, на 
седници одржаној дана 15.01.2019. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У
О    Д О Д Е Л И    С В Е Т О С А В С К Е    

П О В Е Љ Е
З А    2018.   Г О Д И Н У

Члан 1.
 Светосавска повеља за 2018. годину 
додељује се:

 - у конкуренцији средњих школа:

 1. Петру Бикару, ученику трећег разреда 
Гимназије „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, 
за област -  математика;
 2. Николи Стојковићу, ученику трећег 
разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај“ 
Нови Сад, за област -  природне науке – физика.

 - у конкуренцији основних школа:

 1. Елени Гверо, ученици  другог разреда 
Основне школе „Јован Грчић Миленко“ 
Беочин, за област – музика;  
 2. Анђели Германац, ученици осмог 
разреда Основне школе „Јован Грчић Миленко“ 
Беочин, за област – физичка култура – џудо;
 3. Стефану Крстићу, ученику шестог 
разреда Основне  школе „Јован Поповић“ 
Сусек, за област – друштвене науке.
  

Члан 2.
 Светосавска повеља састоји се од 
дипломе са амблемом Општине Беочин и лика 
Светог Саве.
 Новчани износ у висини од једне 
трећине просечне нето зараде по запосленом 
у Републици  Србији, у износу од 16.634,00 
динара исплатиће се добитницима Светосавске 
повеље из средстава буџета општине Беочин.  

Члан 3.
 Додела Светосавске повеље обавиће се 
на свечаности поводом Светог Саве - Школске 
славе.
         

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.

Комисија за доделу општинских
награда и признања                                                                      
Број: 01-011-6/19                                                                                      
Дана: 15.01.2019. године 
Б Е О Ч И Н

Председник Комисије 
Зоран Стокућа

Број 2 - Страна 6                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   11. фебруар 2019.



010

Јавно предузеће “Топлана” Беочин

ЈП „Топлана“ Беочин     
Надзорни одбор
Број: 58/1
Дана: 30.01.2019.
Беочин

 На основу члана 64. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/13 и 
6/17) и члана 39. став 1. тачка 11. Статута Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин, уз претходно 
прибављену сагласност Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-110-2/19 од 23.01.2019. 
године, Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин на седници одржаној дана 
30.01.2019. године, донео је 

ПРАВИЛНИК

О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 
СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Члан 1.
 Овим Правилником прописује се 
начин одређивања накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, 
коју купац плаћа у случају привремене 
обуставе испоруке топлотне енергије, као 
и у случају обуставе топлотне енергије на 
сопствени захтев.

Члан 2.
 Накнада за одржавање функцион-
алности система даљинског грејања, коју купац 
плаћа за објекат, односно стамбену/пословну 
јединицу, израчунава се на основу јединичне 
накнаде за одржавање функционалности 
система даљинског грејања.
 Јединична накнада за одржавање 
функционалности система даљинског грејања 
(дин/m²), представља део цене снабдевања 
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топлотном енергијом за фиксни део – тарифа 
„ПОВРШИНА“, уколико се ради о крајњим 
купцима топлотне енергије којима се цена 
топлотне енегије обрачунава по утрошку 
топлотне енергије.
 Уколико се ради о крајњим купцима 
топлотне енергије којима се цена топлотне 
енергије обрачунава паушално – према грејној 
квадратури простора, јединична накнада 
за одржавање функционалности система 
даљинског грејања (дин/m²) обрачунава се у 
проценту који се утврђује овим Правилником.
 

Члан 3.
 Висина процента из Члана 2. 
овог Правилника, одређена је учешћем 
трошкова који настају услед одржавања 
функционалности система даљинског грејања 
у укупним фиксним трошковима предузећа, 
односно трошковима који нису директно 
зависни од количине произведене топлотне 
енергије.
 Трошкови из става 1. овог члана 
односе се искључиво на оне пословне расходе 
који су директно повезани са одржавањем 
функционалности система даљинског грејања, 
а процењују се на основу вишегодишњих 
података из извештаја о пословању Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин.

Члан 4.
 Утврђена висина процента сходно 
члану 3. Правилника износи 30%.

Члан 5.
 Јединична накнада за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, 
за крајње купце топлотне енергије којима се 
цена топлотне енергије обрачунава паушално, 
одређује се на следећи начин:

Јнфс = Цфд х 0,30 (дин/ m²)

Јнфс – Јединична накнада за одржавање 
функционалности система даљинског грејања 
за објекат (дин/ m²);

Цфд – цена снабдевања топлотном енергијом 
за крајње купце топлотне енергије којима се 



цена топлотне енергије обрачунава паушално 
(дин/ m²);

Члан 6.
 Јединичну накнаду за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, 
одређује енергетски субјект у складу са Чланом 
5. овог Правилника, у складу са важећим 
ценама топлотне енергије на које сагласност 
даје Општинско веће општине Беочин.

Члан 7.
 Накнада за одржавање функцио-
налности система даљинског грејања, коју 
купац плаћа за објекат, обрачунава се на 
следећи начин:

Нфс = Јнфс х П

Нфс – Накнада за одржавање функционалности 
система даљинског грејања;
Јнфс – Јединична накнада за одржавање 
функционалности система даљинског грејања 
за објекат (дин/ m²);

П – обрачунска грејна површина објекта, коме 
је извршена привремена обустава испоруке 
топлотне енергије.

Члан 8.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Беочин.

Председник Надзорног одбора
дипл. ецц.  Зоран Тешић
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