
ЈАВНО СТАМБЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ КРАГУЈЕВАЦ

Николе Пашића бр. 2
34000 Крагујевац, Србија

e-mail: reklamacije@jspkragujevac.rs

ПРЕДМЕТ: Рекламација на рачун бр. за месец 09, 2019. год. 

ПРИЛОЗИ: Копије рачуна бр. , , 
 и  

Поштовани, 
Овом приликом желим да рекламирам рачун за 09 месец, 2019. год. у делу неоснованог 

задужења у делу рачуна где приказујете ткз. неизмирене обавезе по вашем систему обрачуна и 
задужења. 

За последњи месец сте навели да постоје неизмирене обавезе у износу од 1,118.00 дин. на дан 
25.09.2019. (без обрачунате камате). 

У претходном целокупном периоду сви рачуни су плаћени у целости што показује и доказује 
ваш коментар на свим рачунима до последњег где и сами пишете (али и констатујете уједно) 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ШТО РЕДНОВНО ИЗМИРУЈЕТЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КОМУНАЛНИМ СИСТЕМИМА 
НАШЕГ ГРАДА. 

Пошто у претходном периоду није било доцни са моје страна и сви рачуни су вам плаћени 
непосредно по добијању истих и на време, тражим од вас објашњење и разлоге настанка овог ткз. 
неизмиреног задужења као и исправљања ове настале грешке са ваше стране. 

У прилогу ове рекламације достављам вам копије последња три (3) рачуна са потврдама о 
уплатама истих. Сматрам да су последња три (3) рачуна пре последњег, спорног, рачуна, сасвим 
довољна као показатељ за отклањање грешака. 

Информације ради, износ по основу задужења од 1,065.00 дин. за месец 09, 2019. год. је данас 
плаћен. 

Овом приликом тражим од вас да ми поред одговора на ову рекламацију доставите и 
аналитичку картицу, односно задужења и раздужења за целокупни временски период. 

Ако су вам потребне још неке додатне информације слободно ме можете контактирати на број 
телефона

Тражим да ми се одговор на ову рекламацију пошаље писаним путем на адресу,
 34000 Крагујевац, и да је исти потписан од стране овлашћеног лица за заступање ЈСП 

Крагујевац, због правне исправности и валидности. 

Унапред вам се захваљујем што сте исправили очигледну грешку и пропуст са ваше стране. 

У Крагујевцу, 
2019. год 

Крагујевац 

 




