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СПРЕМНО БЛИЗУ 11.000 ОПОМЕНА

Ових дана запослени у Одељењу комуналних послова
ЈКП »Хигијена« Панчево на адресе 10.760 корисника услуга
шаљу опомене за неизмирене рачуне, од чега је 5.313 за
куће и 5.447 за станове.
Рок за измирење дуговања је седам дана од дана
пријема. Они који плате основни дуг у целости остварују
право на отпис камате. Свим корисницима услуга који до
назначеног рока не измире дуговања биће достављена
Решења о извршењу.
То у крајњем случају значи да ће дугове у име »Хигијене«
наплаћивати приватни извршитељи и тада грађани морају
да плате заостала дуговања са припадајућом каматом и
трошкове извршитеља.
- Многи суграђани су искористили могућност да дуговања
плате на рате, тако што су с ЈКП »Хигијена« Панчево склопили
уговор о отплати дугова на шест месечних рата, с тим да
рата не може бити мања од 1.000 динара - каже Биљана
Живанов Маџаревић, шеф Одељења комуналних послова.
ЈКП »Хигијена« два пута годишње шаље опомене за
неизмирена дуговања. Статистика сведочи да иако
грађани дугују близу 82. милиона динара проценат
наплате износи близу 80 одсто, што је задовољавајуће,
с обзиром на опште услове пословања. Постоји тренд
постепеног пораста процента наплате, што је у највећем
делу последица попуста од 5 одсто за све оне који измире
рачун у валути плаћања

Подсетимо још једном да грађани своје рачуне могу без провизије платити радним данима на свим
наплатним местима »Хигијене«:
•
Улици Цара Лазара 57, сваким радним даном од 7 до 15,
•
Улици Димитрија Туцовића 5, сваким радним даном од 7 до 19х, а суботом од 7 до 14,
•
у Радној јединици »Одржавање« на Новосељанском путу бб сваким радним даном од 7 до   21
сат, а суботом и недељом од 7 до 15
•
у Центру за прикупљање и селектовање рециклабилних материјала у Власинској улици 1, од 7
до 13 сати.
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