СПОРАЗУМ О ИСПЛАТИ ДУГА
Закључен у Чоки дана ___.___.201__. године између следећих споразумних
страна: 1. ЈКП Чока са седиштем у Чоки ул. Палих бораца бр. 5 мат. бр. 08148058 ПИБ
101417500 коју заступа Директор Вукоман Матовић као вршиоца услуга (у даљем
тексту: дистрибутер) с једне 2. ____________________ јмбг _____________ из
___________ ул. __________________ бр._____ као дужника – корисника (у даљем тексту:
корисник) с друге стране.

Споразумне стране сагласно констатују да горе наведени корисник
ИЗЈАВОМ О ПРИЗНАЊУ, ДУГА за КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ у укупном
износу од ______________ динара који ће измирити у целости
најаксније до дана ___.___.201_. године , те стога споразумне стране
приступају закључењу овог Споразума сходно следећем:
1. Предмет овог Споразума је измирење укупног дуга за комуналне услуге
као и регулисање међусобних права и обавеза горе наведених споразумних
страна насталих поводом истог.
2. Корисник се обавезује да ће свој дуг за комуналне услуге измирити у
ратама и то: прву рату у износу од ____________ динара најкасније до
дана __.__.201__. године, другу рату у износу од ____________ динара
најкасније до дана __.___.201__. године, трећу рату у износу од
____________ динара најкасније до дана __.___.201__. године , стим да
се корисник такође обавезује да ће своје текуће обавезе
измиривати благовремено.
3. Уколико корисник из предходне тачке овог Споразума признате и преузете
обавезе не измири дистрибутер задржава право једностраног раскида овог
споразума, право привременог искључења корисника са дистрибутивне
мреже као и право заштите свог права пред за то стварно и месно
надлежним судом.
4. Уколико корисник своју преузету обавезу из тачке 2. Овог споразума не
изврши неплативши било коју од наведених рата овај споразум СЕ
РАСКИДА а корисник се искључује са дистрибутивне водоводне мреже.
5.

На сва овим Споразумом не регулисана питања примењиваће се одредбе
свих законских и других позитивноправних прописа који ову област
регулишу а сва евентуално спорна питања као и несугласице споразумне
стране обавезују се да реше мирним путем а уколико у томе не успеју биће

надлежан Основни суд у Кикинди.
6. Овај Споразум сачињен је у 3 (три) примерака пред споразумним странама
прочитан је и протумачен усмено преведен на мађарски језик , те га исте у
недостатку примедби у знак саласности својеручно и потписују.
Дистрибутер задржава 2 (два) примерка а преостали примерак уступа се
кориснику на располагање.

Корисник
_________________

за дистрибутера
директор Вукоман Матовић

___________
Јмбг_______________
ул. ____________ бр.___
_______
(адреса давапца изјаве0

ИЗЈАВА П ПРИЗНАОУ ДУГА

Ја гпре наведени и дпле пптписани ___________________________ из _________ ул.
___________________ бр.____ СВПЈЕВПЉНП , НЕПППЗИВП И БЕЗ ПРИТИСАКА

ИЗЈАВЉУЈЕМ
да је мпј дуг пп пснпву утрпшка у изнпсу пд ___________ динара кап купца НЕСППРАН И ДПСПЕП
према ЈКП Чпки на дан ___.___.201__. гпдине (дан пптписиваоа сппразума) из разлпга јер сам
ја ту услугу кпристип и исплату дуга сматрам кап свпју пбавезу.

Изјаву дап
_____________

Службена белешка
Кпнстатује се да је ________________ из __________ дана ___.____.201___. гпдине дап и пптписап
пву свпју изјаву у Чпки у прпстпријама ЈКП Чпка.
У Чпки дана: __.__.201__. гпдине
дел. брпј ________

ЈКП Чока
Рукпвпдилац ппште службе
Гаврилп Давидпв

