ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“
Број: 14515
Датум: 22.11.2018. године
Београд

На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 8 - LXXXVIII од 24.03.2016. године и члана 37.
Статута Јавно комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ Београд, а сходно Предлогу Руководиоца Службе за гараже и паркиралишта,
бр. IX-1/312/1 од 09.11.2018. године, доносим следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОПШТИХ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ
БИЦИКАЛА И БИЦИКАЛА УТВРЂЕНИМ ОДЛУКОМ БР. 3640 ОД 29.03.2016. ГОДИНЕ
И БР. 8521 ОД 29.06.2018. ГОДИНЕ
1. У Општим условима за коришћење електричних бицикала и бицикала, утврђеним
Одлуком бр. 3640 од 29.03.2016. године и Одлуком бр. 8521 од 29.06.2018. године,
са пречишћеним текстом Општих услова, који се примењују од 30.06.2018. године,
врше се следеће измене и допуне у пречишћеном тексту Општих услова и то:
После тачке 6. Општих услова додаје се тачка 6а која гласи:
 Лица која су стекла својство Корисника у складу са Општим условима, а услугу
паркирања користе употребом "Parking PasS" временске паркинг картице или
Потврде за "Parking PasS, могу преузети електрични бицикл и/или бицикл на
привремено коришћење, само под условом да је "Parking PasS" временска
паркинг картица активирана (да је на истој штампан датум и време када истиче
период за који картица важи), односно да корисник поседује Потврду за "Parking
PasS" картицу.
 Преузимање електричног бицикла и/или бицикла на привремено коришћење
могуће је искључиво у току временског периода важења "Parking PasS картице
који је одштампан на картици приликом активације. односно временског периода
важења који је написан на Потврди за "Parking PasS"
Поступак преузимања електричног бицикла и/или бицикла на привремено
коришћење на Посебном паркиралишту на коме се паркирање плаћа по
започетом сату, употребом Parking PasS картице:
- Корисник Parking PasS картице исту убацује у правцу стрелице окренуту на
горе, у улазни дистрибутер, након обраде исту узима из улазног
дистрибутера, улазна рампа се подиже и корисник улази на паркиралиште
- Након паркирања возила, Корисник одлази до инкасанта коме предаје на увид
Parking PasS картицу а која је основ за преузимање електричног бицикла
и/или бицикла

-

-

Корисник даје инкасанту на увид личну карту/путну исправу и саобраћајну
дозволу и попуњава и потписује Изјаву о прихватању Општих услова
По потписивању Изјаве о прихватању Општих услова, Корисник преузима
електрични бицикл и/или бицикл са опремом, на привремено коришћење,
након извршеног визуелног прегледа истог.
Након враћања електричнг бицикла и/или бицикла у исправном стању са
комплетном опремом, а по извршеном визуелном прегледу од стране
инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог, Корисник,
приликом изласка возилом са паркиралишта , Parking PasS картицу убацује у
правцу стрелице окренуту на горе у излазни аутомат, након обраде у истом,
Корисник узима Parking PasS картицу из излазног аутомата, излазна рампа се
подиже и корисник излази са паркиралишта.

Поступак преузимања електричног бицикла и/или бицикла на привремено
коришћење на Посебном паркиралишту Ада циганлија на коме коме се
паркирање плаћа једнократно на уласку употребом Parking PasS картице:
-

-

-

-

Корисник долази возилом до улаза на паркиралиште и запосленом у кућици у
којој се врши наплата, предаје активирану Parking PasS картицу, који је након
обраде враћа Кориснику, улазна рампа се подиже и Корисник улази на
паркиралиште
Након паркирања возила, Корисник одлази до инкасанта који ради на
издавању ел. бицикала и/или бицикала, предаје му увид активирану Parking
PasS картицу а која је основ за преузимање електричног бицикла и/или
бицикла
Корисник даје инкасанту на увид личну карту/путну исправу и саобраћајну
дозволу и попуњава и потписује Изјаву о прихватању Општих услова
По потписивању Изјаве о прихватању Општих услова, Корисник преузима
електрични бицикл и/или бицикл са опремом, на привремено коришћење,
након извршеног визуелног прегледа истог
Након враћања електричнг бицикла и/или бицикла у исправном стању са
комплетном опремом, а по извршеном визуелном прегледу од стране
инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог, Корисник
излази са паркиралишта.

Поступак преузимања електричног бицикла и/или бицикла на привремено
коришћење на Посебном паркиралишт на коме се паркирање плаћа по започетом
сату употребом Потврде за Parking PasS:
 Доласком возилом до улазног дистрибутера корисник притиска тастер за
издавање паркинг картице, узима паркинг картицу из улазног
дистрибутера,
улазна рампа се подиже и корисник улази на
паркиралиште,
 Након паркирања возила, Корисник одлази до инкасанта коме предаје на
увид улазну паркинг картицу и Потврду за Parking PasS, која је основ за
преузимање електричног бицикла и/или бицикла
 Корисник даје инкасанту на увид личну карту/путну исправу и саобраћајну
дозволу и попуњава и потписује Изјаву о прихватању Општих услова

 По потписивању Изјаве о прихватању Општих услова, Корисник преузима
електрични бицикл и/или бицикл са опремом, на привремено коришћење,
након извршеног визуелног прегледа истог
 Након враћања електричнг бицикла и/или бицикла у исправном стању са
комплетном опремом, а по извршеном визуелном прегледу од стране
инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог,
Корисник инкасанту предаје улазну паркинг картицу и Потврду за Parking
PasS на увид, на основу којих инкасант израђује одговарајућу паркинг
картицу за излазак са паркиралишта,
 Корисник возилом долази до излазног аутомата, убацује картицу за
излазак која остаје у излазном аутомату, излазна рампа се подиже и
корисник напушта паркиралиште.

Поступак преузимања електричног бицикла и/или бицикла на привремено
коришћење на Посебном паркиралишту Ада циганлија на коме коме се
паркирање плаћа једнократно на уласку, употребом Потврде за Parking PasS :
 доласком возилом до благајне паркиралишта Ада Циганлија, корисник
запосленом предаје на увид Потврду за Parking PasS,
 запослени на паркиралишту након уписа потребних података враћа
Потврду кориснику, улазна рампа се подиже и корисник улази на
паркиралиште Ада циганлија
 Након паркирања возила, Корисник одлази до инкасанта који ради на
издавању ел. бицикала и/или бицикала, предаје му увид Потврду за
Parking PasS, а која је основ за преузимање електричног бицикла и/или
бицикла
 Корисник даје инкасанту на увид личну карту/путну исправу и саобраћајну
дозволу и попуњава и потписује Изјаву о прихватању Општих услова
 По потписивању Изјаве о прихватању Општих услова, Корисник преузима
електрични бицикл и/или бицикл са опремом, на привремено коришћење,
након извршеног визуелног прегледа истог
 Након враћања електричнг бицикла и/или бицикла у исправном стању са
комплетном опремом, а по извршеном визуелном прегледу од стране
инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог,
Корисник излази са паркиралишта.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се почев од 05.12.2018.
године.
За извршење ове Одлуке задужују се Служба за гараже и паркиралишта и Служба за
правне послове.
Образложење
Одлукама директора Предузећа бр. 3640 од 29.03.2016. године и бр. 8521 од
29.06.2018. године, утврђени су Општи услови за коришћење електричних бицикала и

бицикала на посебним паркиралиштима на територији града Београда којима управља
ЈКП „Паркинг сервис“, а која су у Систему "Паркирај и бициклирај".
Општим условима из претходног става и то пречишћеним текстом који је у примени од
30.06.2018. године, прописани су услови за стицање својства корисника, начин
коришћења електричних бицикала и бицикала, права, обавезе и одговорности
корисника и Предузећа, а сходно којима је корисницима услуга паркирања на посебним
паркиралиштима, омогућено коришћење електричних бицикала и бицикала у оквиру
плаћене услуге паркирања у складу са важећим Ценовником, за време док се њихово
возило налази на паркиралишту.
Одлуком Надзорног одбора, број: 8-XХIV/1 од 20.11.2018. године, усвојен је Ценовник
услуга паркирања употребом „Parking PasS“ временске паркинг картице, који је у
примени од 05.12.2018. године, а одлуком Директора бр. 14477 од 22.11.2018. године
прописани су Општи услови за коришћење услуга паркирања употребом „Parking PasS“
временских паркинг картица на објектима који су намењени за паркирање путничких
возила, на којима је инсталирана опрема Scheidt & Bachmann и на којима је истакнута
„Parking PasS“ налепница“. Ова картица омогућава корисницима паркирање и
неограничени број улазака на наведене објекте и то у оквиру максимално дозвољеног
времена задржавања, односно за временски период назначен на картици од 24 часа, 3
дана или 7 дана.
Имајући у виду да и корисници услуга паркирања употребом „Parking PasS“ временске
паркинг картице, активирањем те картице стичу својство корисника у смислу Општих
услова за коришћење електричних бицикала и/или бицикала корисници услуга
паркирања употребом, то је сходно Предлогу Руководиоца Службе за гараже и
паркиралишта, бр. IX-1/312/1 од 09.11.2018. године, донета одлука о измени тих Општих
услова у делу који се односи на начин и услове под којима ови корисници могу, у оквиру
услуге паркирања на објектима у Систему "Паркирај и бициклирај", преузети на
привремено коришћење два бицикла.
На основу наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
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