
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 8 
ЧАЧАК 24. април 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

86. 

 На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), члана 7. став 

4. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“ 

бр. 7/2006 и 8/2006 - испр. и ,,Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2009 и 10/2009) и члана 8. став 2. Правила о 

организовању манифестације Фестивал анимације 

,,Аниманима“ (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2011)  

 Градоначелник града Чачка, дана 14. 

априла 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ ,,АНИМАНИМА“ 

I 

У Савет манифестације Фестивал 

анимације ,,Аниманима “ именују се:  

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

- Небојша Петровић, аниматор и графички 

дизајнер 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

1. Милан Милосављевић, продуцент Академског 

филмског центра Београд, 

2. Милош Гојковић, аниматор и графички 

дизајнер, 

3. Милен Алемпијевић, уметнички директор 

фестивала анимације ,,Аниманима“, 

4. Ненад Трифуновић, графички и веб дизајнер.  

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-34/2020-II 

14. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

87. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 14. 

априла 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 18.000,00 динара 

(15.000,00 динара нето и 3.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења Милорада 

Рађеновића. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи по наменама 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 
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и инвалидности, Функционална 

класификација 090, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-123/2020-II 

14. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

88. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 6.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 71 за исплату отпремнине за 

одлазак у пензију запосленом у Градској 

управи за инспекцијски надзор града 

Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 71, економска 

класификација 414 - Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама 4143 – 

Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 130, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за инспекцијски надзор, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0006 Инспекцијски 

послови.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-133/2020-II 

16. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

89. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3.Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

априла 2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 8.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 511, за потребе Градске 

управе за финансије, на име исплате 

јубиларне награде запосленом.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 511, економска 

класификација 416 – Награде запосленима 

и остали посебни расходи, Расход по 
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наменама 4161 - Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА 0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-134/2020-II 

21. април  2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

90. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

априла 2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 113.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 49, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове, на 

име исплате јубиларне награде 

запосленом.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 49, економска 

класификација 416 – Награде запосленима 

и остали посебни расходи, Расход по 

наменама 4161 - Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-136/2020-II 

21. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

91. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

априла 2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 5.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 125, за потребе Градске 

управе за локални економски развој, на 

име исплате јубиларне награде 

запосленом.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 125, економска 

класификација 416 – Награде запосленима 

и остали посебни расходи, Расход по 

наменама 4161 – Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Функционална 

класификација 130,  Извор финансирања 

01 (издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-135/2020-II 

21. април  2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

92. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

априла 2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 200.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 439, за потребе 

Предшколске установе „Радост“ Чачак, на 

име измирења обавеза по Пресуди 

Привредног Апелационог суда 11 Пж 

1325/19 од 05.03.2020. године.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 439, економска 

класификација 483 - Новчане казне и 

пенали по решењу судова, Расход по 

наменама 4831 - Новчане казне и пенали по 

решењу судова, Функционална 

класификација 911, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа 

„Радост“ Чачак, Програм 2001 

Предшколско образовање и васпитање, ПА 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-137/2020-II 

21. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

93. 

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018),  члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

32. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 23. априла 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ  

 I. ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града 

Чачка, Републици Србији,  Општој болници Чачак 

без накнаде, лаптоп lenovo IdeaPad, S145-15IKB 

15.6, FHD/i3-7020U/8GB/M.2 256GB, Granite 

Black/Win10Home, са звучницима 4710268227779 

Genius SP-HF 500A. 
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II. Република Србија, Општа болница 

Чачак, дужна је да лаптоп ближе описан у ставу I. 

овог решења, употребљава у складу са својом 

природом и наменом као и захтевом Опште 

болнице Чачак од 07.04.2020. године. 

 III. На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о преносу права 

јавне својине на лаптопу ближе описаном у ставу 

I. овог решења. 

 IV. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-49/2020-III 

23. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 94. 

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

33. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 23. априла 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ  

 I. ДАЈЕ СЕ Републици Србији, Општој 

болници Чачак на коришћење дезинфекциони 

тунел ознаке Хигија, који се налази у јавној 

својини града Чачка, док траје инфекција корона 

вирусом COVID – 19, односно најдуже на период 

од 1 године. 

 II. Град Чачак је дезинфекциони тунел 

ближе описан у ставу I. овог решења прибавио у 

јавну својину на основу уговора о донацији, број 

401-127/2020-II oд 15.04.2020. године, закљученог 

између Привредног друштва „Atenic Commerce“ 

доо Чачак, улица Булевар Ослободилаца бр. 01 и 

града Чачка, којим је назначено привредно 

друштво донирало граду Чачку новчана средства у 

износу од 1.062.000,00 динара, ради пружања 

помоћи у отклањању последица ванредног стања 

изазваним корона вирусом COVID – 19. 

 Истим уговором се град Чачак обавезао да 

ће наведена новчана средства искористити за 

куповину дезинфекционог тунела, ближе описаног 

у ставу I. овог решења, а све у складу са 

профактуром број 09/2020 од 13.04.2020. године 

коју је издало ДОО „Trefoil inženjering“ Београд.  

III. Република Србија, Општа болница 

Чачак, дужна је да дезинфекциони тунел - Хигија, 

описан у ставу I. овог решења, употребљава у 

складу са својом природом и наменом, и да по 

престанку потребе за истим, а најдуже по истеку 

периода од годину дана, врати граду Чачку у 

својину и државину.  

 IV. На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о давању на 

коришћење дезинфекционог тунела, ближе 

описаног у ставу I. овог решења.  

V. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-49/2020-III 

23. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

95. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. априла 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 17, 

економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Стална буџетска резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 
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локалне самоуправе, програмска 

активност 0602-0010 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

3.000,000,00 динара, за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама на име 

набавке материјала и услуга, у циљу 

предузимања заштитних мера за 

спречавање ширења Корона вируса.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0602-0014 Управљање у 

ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава 

Градска управа за опште и заједничке 

послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-49/2020-III 

24. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

96. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. априла 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0010- 

Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 360.000,00 динара, на име 

помоћи за санацију штете настале услед 

елементарне непогоде – пожара и то: 

Редни 

бр. 

Име и 

презиме 
Место Износ Оштећење 

1. 
Петар 

Анђелић 
Остра 120.000,00 

стамбени 

објекат 

2. 
Срећко 

Новаковић 
Горичани 120.000,00 

стамбени 

објекат 

3. 
Никола 

Селаковић 
Чачак 120.000,00 

стамбени 

објекат 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 65, економска класификација 484 - 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока, извор финансирања 01 (издаци из буџета 

Града) Директни корисник буџетских средстава 

Градска управа за опште и заједничке послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-49/2020-III 

24. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

97. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  
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Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 300.000,00 динара 

(250.000,00 динара нето и 50.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Тијани Николић из Чачка за одлазак на 

Светско првенство у базенским 

дисциплинама, које се одржава у Паризу, у 

периоду од 15. јуна до 21. јуна 2020. 

године.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета,  Расходи по наменама 

4727 – Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт Функционална 

класификација 090, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-132/2020-II 

16. април 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  
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