
 

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕПРОГРАМ ДУГОВА 
 
Поштовани корисници комуналних услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште“, 

Позивамо вас да измирите своја доспела дуговања по основу комуналних услуга и нудимо вам 
могућност да целокупно дуговање измирите путем потписивања Споразума о репрограму дуга на 
највише 16 месечних рата, без зарачунате камате, са могућношћу закључивања Споразума до 01. маја 
2019. године.  

За сва евентуална објашњења и нејасноће јавити се на телефон 012/662-722, односно 
електронским путем на jkpdvg2@gmail.com  

У Вашем и нашем интересу, као и интересу редовних платиша,  је да наплату доспелих дугова 
решимо мирним путем, јер ћемо у противном бити принуђени да покренемо судске и извршне 
поступке као и да обуставимо вршење комуналне услуге у складу са Законом о комуналним 
делатностима. 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ – ПАРКИНГ СЕРВИС 

 
Поштовани корисници услуга јавних паркиралишта на територији општине Велико Градиште, 
Обавештавамо Вас да је почев од 01.04.2019. године могуће  по повљним ценама купити 

претплатну повлашћену годишњу (полугодишњу, тромесечну и месечну) паркинг карту за лица којима 
је радно место у зони наплате паркинга у Великом Градишту. 

Извод из Ценовника: 
 Сатна паркинг карта – 36 динара 
 Дневна паркинг карта – 200 динара 
 Годишња паркинг карта за станаре (2 улице) – 2.400 динара 
 Годишња паркинг карта за запослене (3 улице) – 3.000 динара 
 Годишња паркинг карта за физичка лица (све улице) – 12.000 динара 
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