
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Б  е  о  г  р  а  д

Министарство унутрашњих послова, на основу члана 32. Закона о добровољном
ватрогаству („Службени гласник РСˮ, број 87/18), члана 38. Закона о удружењима,
(„Службени гласник РСˮ, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и  44/18 – др. закон) и члана 6.
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник
РС“, број 16/18), а у вези са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
(„Службени гласник РСˮ, број 95/18), као и у складу са одобрењем  министра унутрашњих
послова 01 бр: 11746/19-5 од 14.11 2019. године, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И

СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2019. ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
И САВЕЗИ

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и
спасавање од пожара у 2019. години а које реализују удружења и савези,  01 број
11746/19-2, објављеном  на интернет страници Министарства унутрашњих послова и на
порталу е-Управе 30.10.2019. године,  мења се тачка 4. став 3. „Рок за реализацију
активности је: 31.12.2019. године“ и сада гласи „Рок за реализацију активности је:
30.09.2020. године“



Члан 2.

У Јавном конкурсу ближе наведеном у члану 1.  мења се тачка 6. став 1. „Средства се
додељују за програме који ће трајати до 31.12.2019. године.“  и сада гласи „Средства се
додељују за програме који ће трајати до 30.09.2020. године.“

Члан 3.

У Јавном конкурсу ближе наведеном у члану 1. мења се тачка 7. став 1. „Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.“  и сада гласи „Пријаве се
могу поднети закључно са 18.11.2019. године до 15:00 часова“

Члан 4.

У осталом делу Јавни конкурс ближе наведен у члану 1. остаје непромењен.


