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271.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. октобра 2015. године, донела је

Cena ovog broja je 600 dinara
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. октобар 2015. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

„РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ
2015/2016. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Радост“ Чачак
за радну 2015/2016. годину, који је донео
Управни одбор Предшколске установе
„Радост“ Чачак, на седници одржаној 23.
септембра 2015. године.

272.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. октобра 2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ

23. oktobar 2015. godine

земљиште и путеве „Градац“ Чачак („Сл.
лист града Чачка“ број 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. октобра 2015. године, донела је

ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ
2015/2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И

I

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада
Предшколске
установе
„Моје
детињство“ Чачак за радну 2015/2016.
годину, који је донео Управни одбор
Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак, на седници одржаној 14. септембра
2015. године.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

273.
На основу члана 35. и 38. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 51. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Небојша Јовановић
дужности директора Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“
Чачак.
II
Именованом престаје мандат даном
доношења овог решења.

III
Ово решење је коначно.

IV
Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу града Чачка“ и на интернет страници
града Чачка.

23. oktobar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

274.
На основу члана 53. Закона о
правобранилаштву („Сл. гласник РС“ бр.
55/2014), члана 16. и 24. Одлуке о Градском
правобранилаштву („Сл. лист града Чачка“
бр. 18/2014 и 4/2015) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
- ПОСТАВЉА СЕ Славица Нишавић,
дипл. правник из Чачка, за заменика Градског
правобраниоца града Чачка, на период од пет
година.
- Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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275.
На основу члана 53. Закона о
правобранилаштву („Сл. гласник РС“ бр.
55/2014), члана 16. и 24. Одлуке о Градском
правобранилаштву („Сл. лист града Чачка“
бр. 18/2014 и 4/2015) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКУ ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

- УТВРЂУЈЕ СЕ да је, даном
доношења овог решења, Славици Нишавић,
престао положај заменика Градског јавног
правобраниоца града Чачка, због постављења
на
функцију
заменика
Градског
правобраниоца града Чачка, у складу са
Одлуком о Градском правобранилаштву.
- Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

276.
На основу члана 63. Статута града
Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
О Д Л У К У
О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се награђивање
противградних стрелаца – ангажованих лица
на пословима противградне заштите са
територије града Чачка у 2015. години (у
даљем тексту: противградни стрелци), који су
дејствовали током ове године, због потпуне
одговорности и посвећености у свом раду,
уредности приликом њиховог деловања и
стимулације за будући рад.
Члан 2.
Противградни стрелац се награђујe
новчаном наградом у висини од 55.000,00
динара нето увећаном за припадајући порез.

277.
На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Сл. гласник РС“, број 24/2011 и
99/2011- други закон), члана 63. став 1. тачка
44. Статута града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

Члан 3.
Право на новчану награду имају
противградни стрелци који имају закључен
уговор са Републичким хидрометеоролошким
заводом Србије за 2015. годину.
Члан 4.
Одлуку о додели новчане награде
доноси Градоначелник града Чачка на
предлог Градске управе за локални
економски развој.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у “Службеном
листу града Чачка”.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се спортске
организације чије су активности од посебног
значаја за град Чачак, поступак доделе
средстава
за
финансирање
њихових
активности из буџета града Чачка, односно
одобрење програма активности као и начин и
поступак враћања средстава уколико се
утврди да подносилац програма средства не
користи за реализовање одобреног програма.
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Члан 2.

Члан 5.

Спортске
организације
чије
су
активности од посебног значаја за град,
полазећи од категорије спортске гране, броја
спортиста које окупља, мере унапређења
стручног рада, ранга такмичења спортске
организације у којој учествује и у којој мери
се повећава обухват бављења грађана
спортом су:
1. Фудбалски клуб «Борац» Чачак
2. Кошаркашки клуб «Борац» Чачак

Расподела средстава из члана 4. ове
одлуке врши се на основу позива.

Члан 3.
Основни услови за доделу средстава
спортским организацијама из става 1. овог
члана су:
- да је седиште подносиоца програма
на територији Града,
- да је подносилац програма основан у
складу са прописима којим је уређено његово
оснивање;
- да је директно одговоран за
припрему и извођење програма;
- да је са успехом реализовао одобрени
програм, уколико је био носилац програма
претходне године;
- да нема блокаду рачуна;
- да нема околности због којих не
може добијати средства из буџета јединице
локалне самоуправе прописане чланом 133.
став 1. тачка 1) -3) Закона о спорту.

Спортским организацијама из члана 2.
ове Одлуке позив доставља Комисија за
спорт.
Позив садржи:
- предмет позива,
- износ средстава који се додељује на
основу позива,
- потребну документацију која се
подноси уз пријаву,
- рок за достављање предлога
програма,
- адресу на коју се доставља пријава.
Уз пријаву подносилац програма
подноси програм на обрасцу чију садржину
утврђује Комисија.
Члан 6.
Пријава на позив подноси се Комисији
за спорт.
Члан 7.
Одлуку о додели средстава доноси
Градско веће на предлог Комисије за спорт.
О одобрењу програма Градско веће
одлучује решењем.

Члан 4.
Град Чачак (у даљем тексту: Град) у
финансирању активности спортских организација из члана 2. ове одлуке, односно
програма активности спортских организација
које су од значаја за град Чачак може
учествовати у границама средстава одобрених за ту намену у буџету Града.

Решење Градског већа је коначно и
против њега се може водити управни спор.
Предлог за доделу средстава из става
1. овог члана садржи поред осталог и висину
одобрених средстава по наменама за
реализацију програма.
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Висина и структура одобрених
средстава по наменама су саставни део
уговора.
Финансирање активности из програма
може да обухвати само део зарада
запослених, материјалних трошкова и
административних трошкова, а највише до
20% од одобрене висине средстава из буџета
за тај програм.
Програми се финансирају једнократно
или у ратама (највише четири) у зависности
од временског периода за реализацију
програма и у зависности од пројекције
прилива средстава буџета града на
кварталном и месечном нивоу.
Уговором се утврђује број рата.
Додељена
средства
се
преносе
подносиоцу програма чији је програм
одобрен, а на основу закључених уговора о
реализовању одобрених програма између
подносиоца програма и Града.
Уговором се уређују права, обавезе и
одговорност уговорних страна, начин реализовања програма, као и начин извештавања о
наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора
задужује се надлежна градска управа.
Члан 8.
Спортске организације су дужне да
средства користе искључиво за намене за које
су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има
за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.
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Члан 9.
Извештај о реализовању програма за
који су додељена средства, подносилац
програма је дужан да на прописаном обрасцу
достави Градском већу у року од 15 дана по
истеку рока за реализовање програма.
Извештај о реализовању програма
разматра Комисија за спорт и доставља
предлог Градском већу.
Садржину обрасца Извештаја из става
1. овог члана утврђује Комисија за спорт.
Недостављање Извештаја из става 1.
овог члана има за последицу неодобравање
средстава у наредној години.
Члан 10.
Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
обезбеђена су средства за финансирање
активности
спортских организација од
посебног значаја за град у 2015. години.
Спортској организацији из члана 2. ове
одлуке могу се доделити за финансирање
односно суфинансирање оних програмских
активности које нису финансиране или нису
финансиране у целини по раније одобреном
програму којим се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у
2015. години.
Комисија за спорт надлежна за
предлог одлуке о додели средстава за
реализацију програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на
територији града Чачка утврдиће предлог
одлуке из члана 7. ове одлуке.
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Члан 11.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Сл. листу града
Чачка“.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

278.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 79. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

279.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 65. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА

УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ

ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

I
За члана Савета за локални економски
развој бира се:
- Иван Радовановић, дипл. економиста
из Чачка, из реда грађана, кога је предложила
Оборничка група Двери српске.

СРЕДИНЕ
I
За чланове Савета за урбанизам,
комуналне делатности и заштиту животне
средине бирају се
- Зоран Гавровић, машински инжењер
из Чачка, из реда грађана, кога је предложила
Оборничка група Двери српске,
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- Звонко Митровић, дипл. архитекта из
Чачка, из реда грађана, кога је предложила
Одборничка група Српска напредна странка.
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- Милан Лазовић, дипл. економиста из
Чачка, из реда одборника, кога је предложила
Одборничка група Српска напредна странка.

II
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

280.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 63. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

281.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 87. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА

МЛАДЕ

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
I
За председника Савета за младе, бира
За члана Савета за буџет и финансије,
бира се

се
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Душан
Радојевић,
одборник
Скупштине града Чачка, кога је предложила
Одборничка група Српска напредна странка.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

282.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 75. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

283.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и
члана 77. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 73. и 99. Пословника о раду
Скупштине града („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ

РЕШЕЊЕ

I

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ

За председника Комисије за притужбе
и предлоге, бира се

I
За председника Савета за пољопривреду, бира се
- Александар Максимовић, дипл. инг.
агрономије, одборник Скупштине града
Чачка, кога је предложила Одборничка група
Српска напредна странка.

Мирјана
Миленковић-Таловић,
одборник Скупштине града Чачка, коју је
предложила Одборничка група „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“.
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II

II

Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

За члана Комисије за обележавање
празника и доделу признања бира се Тихомир
Ђуровић, одборник, кога је предложила
Одборничка група Српска напредна странка.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

III
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

284.
На основу члана 63. тачка 39. и члана
79. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015)
и члана 85. и 99.
Пословника о раду
Скупштине града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 8/2008)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОДНОСНО
ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И
ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20. и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

285.
На основу члана 42. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично
тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 63.
став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 53. став 1. тачка 1.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве “Градац”
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 15/13),

I
Александру Максимовићу престаје
дужност члана Комисије за обележавање
празника и доделу признања, због поднете
оставке.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. и 22. октобра 2015. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
I
Именује се Драган Вукајловић, дипл.
инж. грађевине, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве “Градац” Чачак.
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од 300.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 417/1, за набавку
цеви односно комплетирања спецификације
потребних радова на изградњи водоводне
мреже
неопходне
за
функционисање
трансфер станице.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-170/15-I
20.и 22. октобар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
286.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2015. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 20/2014 и 15/2015), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 21. октобра 2015. године, донело је

2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 417/1,
економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти- Изградња водоводне
мреже за претоварну трансфер станицу,
Функционална класификација 660, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник средстава –
Градска управа за финансије, Програм 2.
Комунална делатност, Програмска активност
0601-0014 Остале комуналне услуге.
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: 06-174/2015-III
21. октобар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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