
ОПШТИ УСЛОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА И
УПОТРЕБЕ БИЦИКАЛА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

НС БАЈК СИСТЕМ ИЗНАЈМЉИВАЊА БИЦИКАЛА



 На основу члана 75. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови 
Сад, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 22. седници 
одржаној 26. марта 2015. године доноси

ОПШТЕ УСЛОВE ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И УПОТРЕБУ БИЦИКАЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

НС БАЈК СИСТЕМ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим Општим условима уређују се услови за изнајмљивање бицикала на територији Града 
Новог Сада – НС БAJK СИСТЕМ за изнајмљивање бицикала (даље: НС БAJK СИСТЕМ), а нарочито 
права и обавезе ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и лица које изнајмљује бицикл.

СТРАНКЕ

Члан 2.

 Послове изнајмљивања бицикала врши ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад (даље: Предузеће). 

Члан 3.

 Бицикли се изнајмљују пунолетним лицима.
 Бицикл се може изнајмљивати и малолетним лицима старијим од 16 година, која поседују 
Корисничку картицу.
 Лице које изнајмљује бицикл (даље: Корисник) обавезује се да исти користи у свему и у 
складу са овим Општим условима за изнајмљивање и употребу бицикала на територији Града 
Новог Сада (даље: Општи услови).

ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА

Члан 4.

Саставни део система чине:

•	 Бицикл.
•	 Станица за изнајмљивање - простор опремљен штандом са боксовима, управљачким 

аутоматом и видео надзором.
•	 Штанд - уређај за одлагање бицикала, са могућношћу једностраног или двостраног 

паркирања. Штанд је подељен на боксове.
•	 Бокс - део штанда опремљен уређајем за закључавање и откључавање бицикала и звучним 

индикатором, показатељем који се активира приликом преузимања, односно раздуживања 
бицикала.

•	 Управљачки аутомат - израђује се у облику металног кућишта и намењен је за смештај 
опреме за функционисање система.

•	 Видео-надзор - састоји се од специјалне сигурносне камере постављене тако да контролише 
све активности на станици за изнајмљивање.

На основу члана 75. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови 
Сад, Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 14. седници 
одржаној 12. априла 2013. године доноси

ОПШТЕ УСЛОВE ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И УПОТРЕБУ БИЦИКАЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

НС БАЈК СИСТЕМ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Општим условима уређују се услови за изнајмљивање бицикала на територији 
Града Новог Сада – НС БAJK СИСТЕМ за изнајмљивање бицикала (даље: НС БAJK СИСТЕМ), а 
нарочито права и обавезе ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и лица које изнајмљује бицикл.

СТРАНКЕ

Члан 2.

Послове изнајмљивања бицикала врши ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад (даље: Предузеће). 

Члан 3.

Бицикли се изнајмљују пунолетним лицима.
Бицикл се може изнајмљивати и малолетним лицима старијим од 16 година, која поседују 

Корисничку картицу.
Лице које изнајмљује бицикл (даље: Корисник) обавезује се да исти користи у свему и у 

складу са овим Општим условима за изнајмљивање и употребу бицикала на територији Града 
Новог Сада (даље: Општи услови).

ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА

Члан 4.

Саставни део система чине:

• Бицикл - типа АVENUE 26, брендиран на штитницима за предњи и задњи точак.
• Пратећа опрема бицикла, коју чине: корпа, светло и звоно за бицикл.
• Станица за изнајмљивање - простор опремљен штандом са боксовима, управљачким 
аутоматом и видео надзором.

• Штанд - уређај за одлагање бицикала, са могућношћу једностраног или двостраног 
паркирања. Штанд је подељен на боксове.

• Бокс - део штанда опремљен уређајем за закључавање и откључавање бицикла и звучним 
индикатором, показатељем који се активира приликом преузимања, односно 
раздуживања бицикла.

• Управљачки аутомат - израђује се у облику металног кућишта и намењен је за смештај 
опреме за функционисање система.

• Видео-надзор - састоји се од специјалне сигурносне камере постављене тако да 
контролише све активности на станици за изнајмљивање.



ПРИСТУПАЊЕ НС БАЈК СИСТЕМУ

Члан 5.

Лице постаје Корисник НС БАЈК СИСТЕМА давањем Изјаве о прихватању Општих услова за 
изнајмљивање бицикала на територији Града Новог Сада (даље: Изјава о прихватању) и 
добијањем  корисничке картице.

Корисничка картица за малолетна лица од 16 до 18 година сачињава се уз присуство 
пунолетног лица.

Лице које није држављанин Републике Србије постаје Корисник НС БАЈК СИСТЕМА након 
испуњавања услова из става 1. и 2. овог члана и полагањем депозита у износу од 50 евра у 
динарској противредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан када 
приступа НС БАЈК СИСТЕМУ.

Депозит из става 3. овог члана Кориснику се неће вратити уколико Корисник бицикл не 
врати или бицикл врати са причињеном штетом која је већа од положеног депозита и уколико 
није поништена Корисничка картица.

Уколико је причињена штета на бициклу мања од положеног депозита, Кориснику из 
става 3. овог члана неће се вратити пун износ депозита већ износ умањен за причињену штету 
на бициклу.

Кориснику из става 3. овог члана враћа се положени депозит уколико бицикл врати у 
исправном стању без икаквог оштећења и када се поништи корисничка картица.

Jeдно лице може да има само једну корисничку картицу.
Корисничка картица је трајна.
Корисничка картица омогућава преузимање бицикла на станици за изнајмљивање.
Употребом корисничке картице и преузимањем бицикла из бокса Корисник потврђује да 

је исти примио у исправном стању, без функционалних недостатака, са свом пратећом опремом.

Члан 6.

Потписивањем Изјаве о прихватању и преузимању корисничке картице Корисник 
потврђује да је склопио уговор са Предузећем.

Преузимањем бицикла Корисник над њим не стиче право својине.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА НС БАЈК СИСТЕМА

Члан 7.

Корисник се обавезује:

1.Да ће бицикл користити савесно, с пажњом доброг домаћина, у складу са законским 
одредбама у области саобраћаја и са осталим важећим прописима и обичајима, Општим 
условима, те по упутствима запослених у Предузећу.

2.Да чува бицикл који је изнајмио те да њиме управља тако да су оштећења, кварови и 
уништење бицикла искључени.

3.Корисник даје унапред своју сагласност Предузећу да му наплати накнаду штете у складу 
са Одлуком о утврђивању висине накнаде штете.

4.У случају коришћења бицикла противно одредбама ових Општих услова Корисник је 
обавезан да врати бицикл одмах по позиву Предузећа.

5.Корисник је дужан да Предузећу пријави губљење, крађу или друге потешкоће у вези са 
коришћењем бицикла или корисничке картице, у најкраћем могућем року а најкасније у 
року од 24 часа од настанка догађаја.

6.Корисник унапред пристаје да од тренутка преузимања бицикла сноси одговорност за 
њега и пратећу опрему.

ПРИСТУПАЊЕ НС БАЈК СИСТЕМУ

Члан 5.

 Лице постаје Корисник НС БАЈК СИСТЕМА давањем Изјаве о прихватању Општих услова за 
изнајмљивање бицикала на територији Града Новог Сада (даље: Изјава о прихватању) и добијањем 
корисничке картице.
 Корисничка картица за малолетна лица од 16 до 18 година сачињава се уз присуство 
пунолетног лица.
 Лице које није држављанин Републике Србије постаје Корисник НС БАЈК СИСТЕМА након 
испуњавања услова из става 1. и 2. овог члана и полагањем депозита у износу од 5.000,00 динара.
 Депозит из става 3. овог члана Кориснику се неће вратити уколико Корисник бицикл не 
врати или бицикл врати са причињеном штетом која је већа од положеног депозита и уколико 
није поништена Корисничка картица.
 Уколико је причињена штета на бициклу мања од положеног депозита, Кориснику из 
става 3. овог члана неће се вратити пун износ депозита већ износ умањен за причињену штету на 
бициклу.
 Кориснику из става 3. овог члана враћа се положени депозит уколико бицикл врати у 
исправном стању без икаквог оштећења и када се поништи корисничка картица.

Jeдно лице може да има само једну корисничку картицу.
 Корисничка картица је трајна.
 Корисничка картица омогућава преузимање бицикла на станици за изнајмљивање.
 Употребом корисничке картице и преузимањем бицикла из бокса Корисник потврђује да је 
исти примио у исправном стању, без функционалних недостатака, са свом пратећом опремом.
 

Члан 6.

 Потписивањем Изјаве о прихватању и преузимању корисничке картице Корисник  
потврђује да је склопио уговор са Предузећем.
 Преузимањем бицикла Корисник над њим не стиче право својине.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА НС БАЈК СИСТЕМА

Члан 7.

 Корисник се обавезује:

1. Да ће бицикл користити савесно, с пажњом доброг домаћина, у складу са законским 
одредбама у области саобраћаја и са осталим важећим прописима и обичајима, Општим 
условима, те по упутствима запослених у Предузећу.

2. Да чува бицикл који је изнајмио те да њиме управља тако да су оштећења, кварови и 
уништење бицикла искључени.

3. Корисник даје унапред своју сагласност Предузећу да му наплати накнаду штете у складу  
са Одлуком о утврђивању висине накнаде штете.

4. У случају коришћења бицикла противно одредбама ових Општих услова Корисник је 
обавезан да врати бицикл одмах по позиву Предузећа.

5. Корисник је дужан да Предузећу пријави губљење, крађу или друге потешкоће у вези са 
коришћењем бицикла или корисничке картице, у најкраћем могућем року а најкасније у 
року од 24 часа од настанка догађаја.

6. Корисник унапред пристаје да од тренутка преузимања бицикла сноси одговорност за 
њега и пратећу опрему.



ОГРАНИЧЕЊА ПРИ КОРИШЋЕЊУ НС БАЈК СИСТЕМА 

Члан 8.

Кориснику није дозвољено:

1.Да своју корисничку картицу позајмљује, даје или прода трећем лицу.
2.Да бесплатно или уз накнаду уступа бицикл на употребу трећем лицу.
3.Да бицикл користи противно техничким условима употребе. Примерена употреба 
бицикла искључује:
• било какву употребу бицикла на терену или у природним условима који могу довести 
до оштећења бицикла;

• превоз друге особе бициклом, на било који начин;
• било какву употребу бицикла која корисника или треће лице доводи у небезбедан 
положај;

• било какву демонтажу или покушај демонтаже бицикла;
• употребу бицикла која прелази његову носивост. Бицикл је атестиран на максималну 
носивост од 90 kg, а корпа бицикла на 4 kg.

4.Да користи бицикл за трке или друге облике надметања, егзибиције и слично.

ОДГОВОРНОСТ КОРИСНИКА

Члан 9.

Корисник:

1.Сам и неограничено одговара за штету која настане у току времена у коме је користио 
бицикл, од тренутка преузимања до тренутка враћања истог Предузећу.

2.Је дужан да крађу бицикла за који је одговоран одмах пријави полицији и доказ о томе 
достави Предузећу у року од 24 сата од настанка крађе. Корисник сноси пуну и искључиву 
одговорност за бицикл све до тренутка док Предузеће не заприми копију пријаве крађе 
полицији.

3.Је дужан да у случају саобраћајне незгоде у којој је учествовао бицикл о томе одмах 
обавести Предузеће.

4.Корисник сноси пуну и искључиву одговорност за бицикл све до тренутка враћања истог 
Предузећу.

5.Пунолетно лице које је омогућило малолетном лицу приступање НС БАЈК СИСТЕМУ, у 
смислу члана 5. ових Општих услова, одговара за сву штету коју проузрокује малолетна 
особа.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 10.

Корисник је дужан да Предузећу надокнади штету за изгубљени, оштећени односно 
уништени бицикл или део бицикла у складу са важећом Одлуком о утврђивању висине накнаде 
штете при коришћењу бицикала у НС БАЈК СИСТЕМУ.

Предузеће је дужно да Одлуку о утврђивању висине накнаде штете учини доступном 
Кориснику на местима за регистрацију корисника и на интернет презентацији Предузећа.

ОГРАНИЧЕЊА ПРИ КОРИШЋЕЊУ НС БАЈК СИСТЕМА 

Члан 8.

Кориснику није дозвољено:

1. Да своју корисничку картицу позајмљује, даје или прода трећем лицу.
2. Да бесплатно или уз накнаду уступа бицикл на употребу трећем лицу.
3. Да бицикл користи противно техничким условима употребе. Примерена употреба бицикла 

искључује:
	било какву употребу бицикла на терену или у природним условима који могу довести 

до оштећења бицикла;
	превоз друге особе бициклом, на било који начин;
	било какву употребу бицикла која корисника или треће лице доводи у небезбедан 

положај;
	било какву демонтажу или покушај демонтаже бицикла;
	употребу бицикла која прелази његову носивост. Бицикл је атестиран на максималну 

носивост од 90 kg.
4. Да користи бицикл за трке или друге облике надметања, егзибиције и слично.

ОДГОВОРНОСТ КОРИСНИКА

Члан 9.

 Корисник:

1. Сам и неограничено одговара за штету која настане у току времена у коме је користио 
бицикл, од тренутка преузимања до тренутка враћања истог Предузећу.

2. Је дужан да крађу бицикла за који је одговоран одмах пријави полицији и доказ о томе 
достави Предузећу у року од 24 сата од настанка крађе. Корисник сноси пуну и искључиву 
одговорност за бицикл све до тренутка док Предузеће не заприми копију пријаве крађе 
полицији.

3. Је дужан да у случају саобраћајне незгоде у којој је учествовао бицикл о томе одмах 
обавести Предузеће.

4. Корисник сноси пуну и искључиву одговорност за бицикл све до тренутка враћања истог 
Предузећу.

5. Пунолетно лице које је омогућило малолетном лицу приступање НС БАЈК СИСТЕМУ, у 
смислу члана 5. ових Општих услова, одговара за сву штету коју проузрокује малолетна 
особа.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 10.

Корисник је дужан да Предузећу надокнади штету за изгубљени, украдени, отуђени, 
оштећени односно уништени бицикл или део бицикла у складу са важећом Одлуком о утврђивању 
висине накнаде штете при коришћењу бицикала у НС БАЈК СИСТЕМУ.

Предузеће је дужно да Одлуку о утврђивању висине накнаде штете учини доступном 
Кориснику на местима за регистрацију корисника и на интернет презентацији НС БАЈК СИСТЕМА.

•

•
•

•
•



НАДЗОР И ЗАШТИТА БИЦИКЛА

Члан 11.

Предузеће има право надзора над изнајмљеним бициклом увек и на све доступне начине. 
Корисник прихвата да ће се свака комуникација везана за изнајмљивање бицикла евентуално 
снимити и архивирати.

Члан 12.

У случају кршења обавеза преузетих овим Општим условима од стране Корисника 
Предузеће има право да у сваком тренутку одузме бицикл од Корисника и тако онемогући 
његово даље коришћење.

ПРАВО НА ПРИКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТКА КОРИСНИКА

Члан 13.

Корисник овлашћује Предузеће да од надлежних органа и из одговарајућих евиденција 
прикупља све потребне податке о њему (пребивалиште, боравиште, место запослења и сл.) те 
исте користи у сврху извршења обавеза Корисника проистеклих из ових Општих услова.

Члан 14.

У случају грубог кршења одредаба ових Општих услова (крађа, тешко оштећење бицикла 
и сл.) Предузеће има право да објави личне податке о несавесном Кориснику, евентуалне 
фотографије, изјаве и друге детаље везане за конкретан случај изнајмљивања.

ПОСЕБНЕ ОКОЛНОСТИ

Члан 15.

У случају квара, саобраћајне несреће, оштећења деловањем Корисника или трећег лица, 
више силе, случаја крађе или нестанка и сличних догађаја, корисник је дужан да:

• обавести инфо центар Предузећа;
• забележи имена, адресе и друге податке о свим актерима догађаја;
• осигура и чува бицикл до његовог преузимања од стране запослених у Предузећу;
• поступи према додатним упутствима запослених у Предузећу.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И РАЗДУЖИВАЊЕ БИЦИКЛА

Члан 16.

Бицикл се може вратити на било којој Станици за изнајмљивање Предузећа на територији 
Града Новог Сада.

Члан 17.

Радно време Станица за изнајмљивање је НОН-СТОП од 0:00 до 24:00 часа, сваког дана у 
седмици.

НАДЗОР И ЗАШТИТА БИЦИКЛА

Члан 11.

 Предузеће има право надзора над изнајмљеним бициклом увек и на све доступне начине. 
Корисник прихвата да ће се свака комуникација везана за изнајмљивање бицикла евентуално 
снимити и архивирати.

Члан 12.

 У случају кршења обавеза преузетих овим Општим условима од стране Корисника 
Предузеће има право да у сваком тренутку одузме бицикл од Корисника и тако онемогући његово 
даље коришћење.

ПРАВО НА ПРИКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТКА КОРИСНИКА

Члан 13.

Корисник овлашћује Предузеће да од надлежних органа и из одговарајућих евиденција 
прикупља све потребне податке о њему (пребивалиште, боравиште, место запослења и сл.) те 
исте користи у сврху извршења обавеза Корисника проистеклих из ових Општих услова.

Члан 14.

 У случају грубог кршења одредаба ових Општих услова (крађа, тешко оштећење бицикла и 
сл.) Предузеће има право да уступи и објави личне податке о несавесном Кориснику, евентуалне 
фотографије, изјаве и друге детаље везане за конкретан случај изнајмљивања.

ПОСЕБНЕ ОКОЛНОСТИ

Члан 15.

 У случају квара, саобраћајне несреће, оштећења деловањем Корисника или трећег лица, 
више силе, случаја крађе или нестанка и сличних догађаја, корисник је дужан да:

•	 обавести инфо центар Предузећа;
•	 забележи имена, адресе и друге податке о свим актерима догађаја;
•	 осигура и чува бицикл до његовог преузимања од стране запослених у Предузећу;
•	 поступи према додатним упутствима запослених у Предузећу.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И РАЗДУЖИВАЊЕ БИЦИКЛА

Члан 16.

 Бицикл се може вратити на било којој Станици за изнајмљивање на територији Града Новог 
Сада.

Члан 17.

 Радно време Станица за изнајмљивање је НОН-СТОП од 0:00 до 24:00 часа, сваког дана у 
седмици.



Уколико Корисник не врати бицикл у року од пет дана, Предузеће има право да тражи 
накнаду штете као да је бицикл уништен или отуђен од стране Корисника.

ЦЕНЕ 

Члан 18.

Цена изнајмљивања бицикала и израде корисничке картице утврђују се Одлуком 
Надзорног одбора Предузећа уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Предузеће је дужно да Одлуку о утврђивању цена изнајмљивања бицикала учини 
доступном Кориснику на местима за регистрацију корисника и на интернет презентацији 
Предузећа.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 19.

Изнајмљивање бицикала се плаћа тако што корисник обезбеђује средства на корисничкој 
картици, уплатом готовине на аутомату који се налази на станици.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТИХ УСЛОВА

Члан 20.

Текст Општих услова доступан је Корисницима на свим местима за регистрацију 
корисника, на српском и енглеском језику, као и на интернет презентацији Предузећа.

Саставни део ових Општих услова чине и:
1. Одлука о утврђивању цена изнајмљивања бицикала на територији Града Новог Сада
2. Одлука о утврђивању висине накнаде штете при коришћењу бицикала у НС БАЈК 
СИСТЕМУ 

и оне се објављују на начин из става 1. овог члана.

ВАЖЕЊЕ ПРАВА И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 21.

На све што није уређено овим Општим условима примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.

Члан 22.

У случају било каквог евентуалног спора проистеклог из изнајмљивања и коришћења 
бицикала у НС БАЈК СИСТЕМУ важеће је право Републике Србије, а месно је надлежан суд у 
Новом Саду.

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 2013-0-804/8
Датум:14. април 2013. године
НОВИ САД

Председник Управног одбора

Бранко Јеремић с. р.

 Уколико Корисник не врати бицикл у року од пет дана, Предузеће има право да тражи 
накнаду штете као да је бицикл уништен или отуђен од стране Корисника.

ЦЕНЕ

Члан 18.

 Цена изнајмљивања бицикала и израде корисничке картице утврђују се Одлуком Надзорног 
одбора Предузећа уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Предузеће је дужно да Одлуку о утврђивању цена изнајмљивања бицикала учини доступном 
Кориснику на местима за регистрацију корисника и на интернет презентацији НС БАЈК СИСТЕМА.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 19.

 Изнајмљивање бицикала се плаћа тако што корисник обезбеђује средства на корисничкој 
картици, уплатом готовине на аутомату који се налази на станици.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТИХ УСЛОВА

Члан 20.

 Текст Општих услова доступан је Корисницима на свим местима за регистрацију корисника, 
на српском и енглеском језику, као и на интернет презентацији НС БАЈК СИСТЕМА.
 Саставни део ових Општих услова чине и:

1. Одлука о утврђивању цена изнајмљивања бицикала на територији Града Новог Сада
2. Одлука о утврђивању висине накнаде штете при коришћењу бицикала у НС БАЈК 

СИСТЕМУ 

и оне се објављују на начин из става 1. овог члана.

ВАЖЕЊЕ ПРАВА И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 21.

 На све што није уређено овим Општим условима примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.

Члан 22.

 У случају било каквог евентуалног спора проистеклог из изнајмљивања и коришћења 
бицикала у НС БАЈК СИСТЕМУ важеће је право Републике Србије, а месно је надлежан суд у Новом 
Саду.

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 2015-0-705/7
Датум: 26. март 2015. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора

мр Ивица Достанић с. р.


