
На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („ Сл. лист СРЈ" бр. 53/01,61/01

и 36/02 и сл. гласник РС" бр. 101/05 — други закон) и члана 2. став 1. тачка 45. Закона о

буџетском систему ("Сл. гласник РС'; бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и

72/2019) , члана 67. став 1. тачка 9. Статута општине Сокобања ("Службени лист

општине Сокобања", 6/2019) и тачке 2 Наредбе Штаба зља ванредне ситуације општине

Сокобања, број 217-22/20 од 14.04.2020. године, председник општине Сокобања дана

16.04.2020. године доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДОНАЦИЈАМА И

ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ

Члан 1.

Мења се  Правилник о измени правилника о донацијама и хуманитарној помоћи

(„Службени лист општине Сокобања“ број 33/20) и то тако што се иза члана 6. додаје

члан 6а и исти сада гласи:

„      Члан 6а.

Одредбе овог правилника не примењују се на донације и хуманитарну помоћ примљену

у циљу сузбијања последица насталих у време ванредног и ратног стања. “

Члан 2.

У осталим деловима правилник остаје неизмењен.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

I Број: 011-12/20

У Сокобањи 16.04.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Исидор Крстић
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