ЈКП „Водовод-Мионица“ Мионица
Бр.728/2016
29.08.2016.године

На основу чл. 28. Статута ЈКП "Водовод-Мионица", Надзорни одбор
"Водовод-Мионица"Мионица, на седници одржаној 29.08.2016. донео је:

ЈКП

ОДЛУКУ
о условима и начину регулисања старог дуга корисника комуналних услуга за
извршене комуналне услуге
да се свим корисницима комуналних услуга омогући да у периоду од 01.09.2016.
године до 31.12.2016. године закључе уговор о репрограму дуга према ЈКП „Водовод
Мионица“, под следећим условима:
1. да пре потписивања уговора о репрограму дуга уплати одрђени проценат
укупног дуга и судске трошкове
(уколико их има). Под дугом се
подразумева основни дуг са обрачунатом каматом која је доспела до дана
закључивања уговора о репрограму.
2. корисник који жели да дуг измири у целости биће ослобођен 10% целокупног
дуга.
3. репрограм дуга биће направљен према табели у прилогу:
Износ дуга
( динара)
до 3.000
од 3.000-5.000
oд 5.000-10.000

Уплата % износа
дуга одмах
све

/

50%

1

40%

3

од 10.000-15.000

35%

од 15.000-20.000

30%

од 20.000-25.000

25%

од 25.000-30.000

25%

од 30.000-35.000

20%

од 35.000-40.000

20%

преко 40.000

Број рата

15%

5
6
7
8
9
10
12

4. поред уредног плаћања обавеза по репрограму старог дуга корисник је дужан
да плаћа и текуће месечне обавезе.
5. ако корисник уредно плаћа рате по репрограму као и текуће обавезе, за време
док траје измирење дуга по репрограму неће му се обрачунавати камата
на дуг који је био предмет репрограма.
6. сматра се да корисник уредно измирује обавезе по репрограму уколико плаћа
текуће обавезе и за цео период репрограма не закасни са плаћањем више од
једне месечне рате.
7. уколико корисник не измирује уредно своје обавезе по закљученом репрограму,
сматраће се да је споразум раскинут, а у том случају извршиће се обрачун
целокупног износа доспелог дуга са обрачунатом каматом и покренути
судски поступак за наплату целокупног потраживања или поступак ускраћивања
комуналних услуга..
8. ову одлуку објавити на огласној табли и сајту ЈКП „Водовод Мионица“, на
огласној табли и сајту општине Мионица и у средствима јавног информисања .
9. Овлашћује се директор ЈКП „ Водовод Мионица „ да може у другим
специфичним случајевима (велики дужници,проблематична потраживања,
велики кварови на инсталацијама корисника и слично) одобрити већи
број рата, до 24 рате и отпис дуга до 50%, о којим случајевима ће накнадно
уз образложење обавестити Надзорни одбор ЈКП.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинско веће општине Мионице је на седници одржаној дана 30.01.2015.
године донело Закључак о препоруци доношења Одлуке о условима и начину
регулисања старог дуга корисника за комуналних услуга бр.06-3/2015 . и Одлуке о
измени исте бр.352-8-1/2015. од 14.10.2015.године.
Поменутим Закључком даје се препорука Надзорном одбору ЈКП „Водовод
Мионица“ да донесу Одлуку о условима и начину регулисања старог дуга корисника
комуналних услуга за извршене услуге. Закључком од Бр.352-123/2016.године од
29.08.2016.године Општинско веће даје сагланост на измене Одлуке у складу са
статусном променом ЈКП „Водовод Мионица“ и продужава рок примене Одлуке до
31.12.2016.год.
Сходно свему напред наведеном одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:
- Општинском већу на сагласност
- Директору
- Служби за обрачунске послове
- Служби опште послове
- листу Напред
- Огласна табла
- А/А

ЈКП "Водовод-Мионица”
Надзорни одбор
Председник,
Јелена Читаковић с.р.

