
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Чачак 
Градска управа за локални 
економски развој 
Број: 06-196/2022-1 

22.12.2022. године 
ЧАЧАК 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

Предмет: Одговор на одборничко питање 

Одборник Скупштине града Чачка, Владимир Савковић, на седници Скупштине града 
Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2022. године, поставио је одборничко питање којим захтева 
да добије податке у вези броја и имена организација, конференција, удружења, асоцијација или 
другог облика регистровања у којима Град Чачак има удео, чланство или учешће, које 
подразумева плаћање котизације, чланарине или другог облика новчаног издвајања на 

. . 

месечном или годишњем нивоу и колики су ти износи у сваком појединачном случају 

Одговор: 

Годишња чланарина за Сталну конференцију градова и општина (СКГО) плаћа се 
квартално у складу са Одлуком о обрачуну чланског доприноса СКГО број 657/1 од 09.12.2015. 
године и Одлуком о потврђивању чланства Града Чачка у СКГО-савезу градова и општина 
Србије бр 9/6 од 07.03.2012. године. Квартални износ чланарине за 2022. годину износи 

514.740,00 динара, а укупно за 2022. годину износи 2.058.960,00 динара. 

Годишња чланарина за Националну алијансу за локални економски развој (НАЛЕД) 
плаћа се једнократно у складу са Споразумом о Чланству број 3 7107 од 25.12.2007. године, 
Анексом споразума о чланству број 1493/2011 од 30.12.2011. године и Изјавом о промени 
категорије чланства од 12.10.2018. године. Износ чланарине за 2022. годину износио је 
376.273,92 динара. 

Годишња чланирина за Регионалну агенцију за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа утврђује се у износу од О, 10% од укупно остварених текућих 
прихода Града Чачка утврђених Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка, што за 2022. 
годину износи 4.514.3 76,40 динара. 

Износ чланарине утврђен је Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина 
акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека 
рока на који је издата (,,Сл.гласник РС", бр. 74/2010, 4/2012, 44/2018 и 69/2019), као и чланом 3. 
Уговора о чланарини број 401-654/2022-П од 30.08.2022. године. 

Годишња чланарина у међународној асоцијацији градова Energy Cities износи 1.250,00 
еур, тако да износ чланирине за 2022. годину износи 147.425,75 динара у динарској 
противвредности. 

ономски развој 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

"ВОДОВОД" ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8 

Централа 032/303-606 * Фах 032/303-616 * Директор 032/303-600 
Текући рачун:155- 304 - 68 Чачак 

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 
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Чачак, 21.12.2022.г. 
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писдrнl1цд ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање одборнице Скупштине 
града Чачка Милке Владисављевић 

У вези питања одборнице Скупштине града Чачка, Милке Владисављевић 
( Ваш број: 06- 196/2022- I од 15.12.2022.г.) постављеног на седници 
Скупштине града Чачка одржаној 01, и 02.12.2022.г., које се односи на 
извршење обавеза предвиђених одредбама Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (СЛ.Гл. РС бр. 36/09, 
32/13 и 14/22), обавештавамо Вас следеће: 

ЈКП " Водовод " Чачак је од почетка примене Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у целости извршавао 
обавезе предвиђене одредбама закона и тренутно ово предузеће има четири 
особе које имају статус особа са инвалидитетом у смислу наведеног закона и 
ЈКП "Водовод" Чачак од почетка примене закона није имао обавезу плаћања 
пенала по том основу. 

Напомињемо да по одредбама наведеног закона ово предузеће и треба да има 
четири особе које имају стаус особе са инвалидитетом. 

С поштовањем, 
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ваш знак: 

йредмет: 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

32000 ЧАЧАК 

наш знак: 

_Ј 

РС/011 ½t:\.- _ 19.12.2022. 
дашум: 

Ваш ДОПИС 06-196/2022-И ОД 15.12.2022.год. 

У вези Вашег дописа 06-196/2022 од 15.12.2022. год. везано за 

запошљавање радника са инвалидитетом, обавештавамо Вас да 

Компанија Слобода АД запошљава особе са инвалидитетом према 

Закону тако да није у обавези да плаћа пенале јер запошљава 

довољан број особа са инвалидитетом. 

С поштовањем, 
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www.sloboda.co.rs 
e-mail:slobexport@sloboda.co.rs

32000 Чачак, Ратка Митровића 66, Србија Факс: 032/326 390. 
Представништво Београд, Теразије 27/1, тел/факс: 011/32 33 488, 32 33 965. 
Матични број: 07206178, ПИБ: 100892378 
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