РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-76/2014-VIII/6
Датум: 18. септембар 2014. године
Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07) и
члана 5. и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда",
бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ „ПОЛИЦАЈАЦ ГОДИНЕ“ И
„ВАТРОГАСАЦ ГОДИНЕ“
Члан 1.
Овом одлуком установљавају се појединачне награде Градске општине Врачар и уређују се
услови и поступак за њихово додељивање из буџета Градске општине Врачар.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а
изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
која се односе, у складу са начелима и прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Појединачне награде Градске општине Врачар су:
1. Награда „Полицајац године”
2. Награда „Ватрогасац године”.
Члан 4.
Награда „Полицајац године” установљава се као награда која се додељује на крају сваке
календарске године за ту годину, за остварене изузетне, појединачне резултате у области
безбедности, сузбијања криминалитета, заштите и одржавања јавног реда и мира као и у управним
пословима.
Награда се додељује појединцима, полицијским службеницима Полицијске станице Врачар,
на образложен предлог командира Полицијске станице Врачар, а на основу одлуке Већа градске
општине Врачар.
Награда се додељује највише десеторици полицијских службеника.
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Члан 5.
Награда „Ватрогасац године” установљава се као награда која се додељује на крају сваке
календарске године за ту годину, за остварене изузетне, појединачне резултате у области
противпожарне заштите или остваривања подвига у спречавању или гашењу пожара, као и
спасавању грађана и њихове имовине.
Награда се додељује појединцима, радницима ватрогасно – спасилачких јединица надлежних
за територију Градске општине Врачар, уз претходну сагласност руководиоца јединице, а на
основу одлуке Већа градске општине Врачар.
Награда се додељује највише десеторици радника ватрогасно-спасилачке јединице.
Члан 6.
Награда „Полицајац године” и награда „Ватрогасац године” додељују се једном годишње у
новчаном износу који се утврђује решењем о награђивању, које доноси председник Градске
општине Врачар у складу са овом Одлуком и средствима планираним за ову намену Одлуком о
буџету градске општине Врачар за текућу годину.
Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Служба за финансијске и заједничке послове
Управе Градске општине Врачар.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
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