CJENIK SAKUPLJANJA OTPADA „PO POZIVU“ KOD KORISNIKA - IZNAJMLJIVAČI
CIJENA SAKUPLJANJA OTPADA „PO POZIVU“
KOD KORISNIKA - IZNAJMLJIVAČI
bez PDV-a
s PDV-om
cijena u EUR

VRSTA OTPADA

1 EUR = 7.53450 HRK

OTPADNI PAPIR I
KARTONSKA AMBALAŽA
15 01 01 PAPIRNA I
KARTONSKA AMBALAŽA
20 01 01 PAPIR I KARTON
OTPADNA PLASTIKA
15 01 02 PLASTIČNA
AMBALAŽA
20 01 39 PLASTIKA

130,00
kn/spremnik

162,50
kn/spremnik

21,57

130,00
kn/spremnik

162,50
kn/spremnik

21,57

TERMIN ODVOZA

RAZDOBLJE
ODVOZA

OTPADNI PAPIR I KARTONSKA AMBALAŽA

petak

lipanj-rujan

OTPADNA PLASTIKA

petak

lipanj-rujan

ZAMJENA SPREMNIKA
bez PDV-a
s PDV-om

cijena u EUR
1 EUR = 7.53450 HRK

SPREMNIK
150,00 kn

187,50 kn

24,89

• Korisnicima iznajmljivačima daje se dodatna mogućnost odvoza reciklabilnog otpada.
• Ukoliko osim redovnog odvoza reciklabilnog otpada po dinamici od jednom mjesečno, postoji potreba
dodatnog odvoza reciklabilnog otpada, tvrtka Usluga d.o.o. Pazin izvršiti će uslugu odvoza
reciklabilnog otpada „po pozivu“.
• Termin odvoza reciklabilnog otpada „po pozivu“ – svakog petka tijekom ljetne sezone (lipanj - rujan)
• Cijena jednog odvoza reciklabilnog otpada „po pozivu“ iznosi 130,00 kn (bez PDV-a) odnosno 162,50
kn s PDV-om/21,57 EUR.
• Zahtjev za odvoz reciklabilnog otpada (papir, plastika) može biti upućen putem emaila zeljko.grzinic@usluga-pazin.hr ili telefonski 052 619 032, najkasnije do četvrtka u 13:00
sati, radi organizacije odvoza otpada petkom.
• U slučaju da se u spremniku zatekne sadržaj koji nije dogovoren, odnosno ako je dogovoreni otpad
pomiješan s drugim otpadom, naručitelju će se naplatiti usluga za pražnjenje miješanog komunalnog
otpada.
• Korisnik iznajmljivač odgovara za postupanje sa spremnikom na obračunskom mjestu te u slučaju
oštećenja ili gubitka, dužan je nadoknaditi trošak zamjene i dodjele novog spremnika Davatelja javne
usluge.
• Ovaj cjenik primjenjuje se od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine
Broj: 135-5/22
U Pazinu, 1. lipnja 2022. godine
Usluga d.o.o.
Predsjednik Uprave
Vladimir Burić

Napomena:
Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena je razdoblje od 5. rujna 2022. godine u 00:00
sati do 31. prosinca 2023. godine u 24:00 sata.
Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je 20. svibnja 2022.
u ''Narodnim novinama'', broj 57/22, a stupio je na snagu 15. srpnja 2022. godine.
Sukladno objavi odluke Vijeća EU 2022/1211 dana 12. srpnja 2022. godine, u Republici
Hrvatskoj euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici
Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. godine.
Konverzija ovog Cjenika iz kuna u euro izvršena je 31. kolovoza 2022. godine.
Broj:420-5/22

