
Ефекти увођења система за 
изнајмљивање јавних градских 
бицикала на територији Града 

Новог Сада



Зашто вожња бициклом?

Заштита животне средине, 
смањивање буке и 

саобраћајних гужви...

Најбоље решење за превоз 
у централним градским 

подручјима.

Минимизирање 
негативних утицаја на наш 
организам, елиминисање 

стреса и негативног 
расположења.

Најновија студија 
Универзитета у Глазгову је 

показала да свакодновни
одлазак на посао бициклом 

смањује ризик од различитих 
узрока смрти за 41%, ризик од 

појаве рака за чак 45% и 
болести срца за чак 46%



Основне информације о системима за изнајмљивање 
јавних бицикала (bicycle-share)

Алтернативни начин превоза 
који даје корисницима 
могућност да по приступачним 
условима изнајме бицикл на 
принципу „дељења“ (sharing).

Намењен краћим и учесталим 
путовањима, део интегралног 
градског превоза

Сопствени приходи, јавно-
приватно партнерство, 
фондови. МАРКЕТИНШКЕ 
АГЕНЦИЈЕ!!!

Станице на којима се врши 
изнајмљивање и раздуживање
бицикала. Разноврсна 
технолошка решења… 

ПОЈАМ

ФИНАНСИРАЊЕ

ЦИЉ                                
(УЛОГА)

ФУНКЦИОНИСАЊЕ



Предуслови за развој система за изнајмљивање 
бицикала у Новом Саду

Саобраћајна 
инфраструктура (преко 80 
км стаза, преко 100 
локација са јавним 
паркинзима за бицикле...)

Бициклистичка култура

Свест грађана о здравом 
начину живота

Степен урбанизације и 
дефинисаност урбаног 
подручја

Modal split (НОСТРАМ из 2009.)



Историјат развоја                

Град Нови Сад је 2009. године покренуо акцију „Вратимо Нови Сад 
бициклистима“

2011. године пуштен у рад систем за изнајмљивање бицикала са пет 
станица

2012. године извршена је аутоматизација и омогућено је коришћење 
система од 00 до 24 сата

2016. године изграђена 12. станица за изнајмљивање бицикала 



станице
станица је креирана 

са намером да обезбеди брзу 
и лаку инсталацију без 

озбиљних интервенција на 
површини.

Избор локације на основу 
вишекритеријумске анализе.



бицикли

Бицикли за изнајмљивање су робусне израде, прилагођени су за 
систем, са могућношћу брендирања, са основном пратећом 

опремом. Сви бицикли имају могућност прилагођавања висине 
седишта као и потенцијалне надградње одређених елемената.

У сваком тренутку је оперативно око 150 бицикала.



Принцип функционисања                    система

Корисник при регистрацији добија специјалну 
смарт – картицу која му омогућава приступ 

рентирању бицикала путем аутомата 
постављеног на станици.

Функционисање                     система се налази у надлежности ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.



У току сваког дана врши се константан мониторинг и праћење 
броја слободних бицикала на станицама, а по потреби се 

обавља и релокација бицикала како би се обезбедио 
оптималан распоред слободних бицикала. 



у бројкама

• Сезона изнајмљивања 
бицикала траје од марта 
до новембра

• Број регистрованих 
активних корисника: 
преко 4000 са трендом 
раста

• Просечан корисник 
изнајмљује бицикл 3 сата
сваког дана у сезони

• Тренутно постоји 12
станица за изнајмљивање 
бицикала



Кључни показатељи                  система

Напомена: Сезона 2011.  је прва сезона 
изнајмљивања бицикала и почела је у 

јулу месецу. 

РАЗЛОЗИ ЗА ТРЕНД 
РАСТА

• Ширење мреже 
станица

• Приступачност система

• Тежња за „здравијим“ 
и ефикаснијим 
начином превоза у 
градској средини 
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Маркетиншке 
активности



Промотивне вожње

„Нафташи –
двоточкаши“, ПД 

„Нафташ“ Нови 
Сад

„Kритична
маса“, 

Новосадска 
бициклистичка 

иницијатива



Позитивни ефекти               система       

Афирмација oдрживог
развоја саобраћаја

Допринос смањењу 
саобраћајне гужве, буке и 
заштити животне средине

као бренд и 
компаративна предност 
Новог Сада

као део јавног 
градског превоза



Планови за будући период

Технолошко унапређење 
система за изнајмљивање 
бицикала (апликација за 
корисника и сл.)

Ширење мреже станица за 
изнајмљивање 

Измена тарифног модела

Развој корпоративне понуде Живот је као бицикл, треба 
непрестано ићи напред, без 

заустављања, да се не изгуби 
равнотежа – А. Ајнштајн



Слична решења у другим европским градовима

Чангжоу (84 000 бицикала, 2 700 станица ) – HPB

Париз (20 000 бицикала, 1250 станица) - Velib

Барселона (6 000 бицикала, 400 станица) - Bicing

Копенхаген (2 000 бицикала, 110 станица) - Bycyklen

Франкфурт (720 бицикала, 66 станица) - Call a Bike

Загреб (100 бицикала, 13 станица) - nextBike



Хвала.


