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Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 

125/11. i 78/15) i članka 45. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 9/09, 4/13. i 6/14), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donosi  

 

OPĆE UVJETE 

POSUDBE I KORIŠTENJA 

E – BICIKALA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA RIJEKA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima posudbe i korištenja e-bicikala u vlasništvu Općine Gornja 

Rijeka uređuju se uvjeti posudbe i korištenja e-bicikala (dalje u tekstu: bicikli), dužnosti i 

odgovornosti stranaka i ostali detalji usluga.  

 

II. ODREĐIVANJE POJMOVA  

 

Članak 2. 

1. Operator je Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka, 

OIB: 38669993312, koja posuđuje bicikle u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.  

2. Posudovnik je punoljetna fizička osoba koja potpisuje ugovor o posudbi s 

Operatorom u svrhu korištenja bicikla od strane Korisnika-maloljetnog člana obitelji 

Posudovnika ili njega osobno.  

3. Korisnik je maloljetna fizička osoba koja na temelju ugovora o posudbi kojeg 

Posudovnik-član obitelji Korisnika potpisuje s Operatorom, koristi bicikl sukladno 

odredbi članka 215. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.  

 

III. UVJETI POSUDBE BICIKLA  

 

Članak 3. 

Bicikl može posuditi punoljetna fizička osoba koja posjeduje važeću osobnu iskaznicu 

te je potpisala ugovor o posudbi s Operaterom i sukladno ugovoru uplatila naknadu za 

posudbu.  

 

IV. PRIJAVA KORISNIKA  

 

Članak 4. 

Fizička osoba može se prijaviti za posudbu i korištenje osobno ili telefonom na adresi 

Operatora radnim danom u uredovnom vremenu od 8,00-14,00 sati.  

Za posudbu vikendom i radnim danom izvan uredovnog vremena Operatora, potrebna 

je najava najmanje 24 sata unaprijed na broj mobitela Operatora. 
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Nakon prijave, Posudovnik potpisuje ugovor o posudbi s Operatorom. Potpisom 

ugovora o posudbi bicikla, Posudovnik prihvaća ove Opće uvjete, te je suglasan s njihovom 

primjenom.  

 

V. ZASNIVANJE POSUDBE BICIKLA I POČETAK KORIŠTENJA USLUGE  

 

Članak 5. 

Fizička osoba koristi bicikl na temelju potpisanog ugovora o posudbi i plaćene 

naknade za posudbu bicikla sukladno cjeniku iz članka 21. ovih općih uvjeta.  

 

Članak 6. 

Operator će prilikom potpisa ugovora o posudbi bicikla od Posudovnika uzimati 

sljedeće podatke za Posudovnika, a prema potrebi i za Korisnika:  

a) Ime i prezime  

b) OIB  

c) Adresu (ulica i kućni broj, naselje, poštanski broj)  

d) Broj mobitela.  

Prikupljene podatke o Posudovniku/Korisniku, Operator smije koristiti isključivo za 

potrebe posudbe uređene ovim Općim uvjetima.  

 

Članak 7. 

Početak korištenja bicikla je trenutak kada Posudovnik/Korisnik isti preuzme u 

prostorijama Operatora od nadležne osobe za posudbu bicikla.  

 

VI. OGRANIČENJA POSUDBE I KORIŠTENJA  

 

Članak 8. 

Posudovnik ima pravo posuditi jedan ili više bicikala.  

 

Članak 9. 

Bicikli u vlasništvu Općine Gornja Rijeka su bicikli za javnu uporabu i kao takvi 

trebaju biti dostupni što većem broju građana.  

Svaki Posudovnik može posuditi bicikl/e u vremenu između 8,00 i 21,00 sat.  

Za svako prekoračenje toga roka Operator će obavijestiti Posudovnika.  

Ukoliko Posudovnik zbog neopravdanog razloga u roku 1 h nakon izdanog upozorenja 

zbog prekoračenja roka ne vrati bicikl/e, Operator će naplatiti kaznu u iznosu od 20,00 kuna.  

Ukoliko Operator neće moći stupiti u kontakt s Posudovnikom, ili ukoliko Posudovnik 

zbog neopravdanog razloga u roku 2 h nakon izdanog upozorenja zbog prekoračenja roka ne 

vrati bicikl/e, smatrat će se da je otuđio bicikl/e.  

Broj posudbi koji Posudovnici mogu izvršiti nije ograničen.  
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VII. UVJETI KORIŠTENJA BICIKLA  

 

Članak 10. 

Posuđeni bicikl se koristi pod sljedećim uvjetima:  

1. Posuđeni bicikl je dozvoljeno koristiti samo za vlastiti prijevoz.  

2. Posudovnik/Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i Zakona o 

sigurnosti prometa na cestama.  

3. Posudovnik/Korisnik mora voziti bicikl s obje ruke, koje prilikom vožnje moraju biti 

na upravljaču.  

4. Posudovniku/Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na e-

biciklima.  

5. Posudovniku i Korisniku starijem od 16 godina preporuča se uporaba zaštitne kacige.  

6. Korisniku mlađem od 16 godina dozvoljeno je koristiti bicikl isključivo u pratnji 

Posudovnika.  

7. Korisnici bicikala mogu biti samo osobe koje su navedene u ugovoru o posudbi, a 

zabranjeno je davanje bicikla u potposudbu, iznajmljivati ga ili davati na korištenje 

trećim fizičkim ili pravnim osobama.  

8. Prije korištenja e-bicikla, Posudovnik je dužan provjeriti je li e-bicikl ispravan, 

odnosno je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, 

kočnica, svjetala, baterije i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje 

biciklom).  

9. Eventualni kvar na biciklu kojeg je Posudovnik posudio, a primijeti ga prilikom 

korištenja bicikla, dužan je bez odgode prijaviti Operatoru.  

10. Posuđeni bicikl Posudovnik/Korisnik dužan je vratiti čist i uredan.  

 

Članak 11. 

Posuđeni bicikl nije dozvoljeno koristiti:  

1. za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga osobito djece)  

2. za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala  

3. za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju e-

bicikli  

4. prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena  

5. pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.  

 

VIII. PARKIRANJE POSUĐENOG BICIKLA  

 

Članak 12. 

Posudovnik/Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, 

te paziti da parkirani bicikl ne utječe na sigurnost drugih u prometu.  

 

Članak 13. 

Zabranjeno je parkirati posuđeni bicikl:  

1. na prometnim znakovima  

2. na pješačkom prijelazu  
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3. na pješačkim prolazima užim od 1,50 metara  

4. na prostoru izlaza u slučaju opasnosti  

5. na način da bicikl prekriva nečije oglasne površine/prostor za oglašavanje.  

 

IX. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI POSUDOVNIKA 

 

Članak 14. 

Odgovornost Posudovnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla i traje do 

trenutka kada je bicikl vraćen u prostore Operatora gdje je i preuzet.  

 

Članak 15. 

Posudovnik preuzima odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje je uzrokovao 

on ili Korisnik za kojeg je on potpisao ugovor o preuzimanju. To se odnosi i na štete prema 

trećim osobama.  

 

Članak 16. 

U slučaju da Operator, nakon vraćanja bicikla uoči štetu na biciklu, Posudovnik se 

obvezuje Operatoru isplatiti naknadu punog iznosa štete ukoliko je oštećenje nastalo krivnjom 

Posudovnika ili Korisnika za kojeg je on potpisao ugovor o preuzimanju, a ako je bicikl dan u 

potposudbu, i kad je nastao slučajem.  

U slučaju da Operator naknadno uoči nedostatak na biciklu, koji je nedvojbeno 

prouzročio Posudovnik ili Korisnik za kojeg je on potpisao ugovor o preuzimanju, 

Posudovnik se obvezuje Operatoru isplatiti naknadu punog iznosa štete na biciklu, pod 

uvjetima iz stavka 1. ovog članka.  

U slučaju ne vraćanja bicikla Operatoru od strane Posudovnika, kao i slučaju iz članka 

9. stavka 5. ovih Općih uvjeta, Posudovnik se obvezuje Operatoru isplatiti naknadu 

kupoprodajne vrijednosti bicikla na dan 30.03.2016.godine, u iznosu od 13.859,10 kn.  

 

X. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI OPERATORA  

 

Članak 17. 

Operator jamči da su svi bicikli, koji se stavljaju na raspolaganje za posudbu, u 

voznom stanju i u stanju prikladnom za upotrebu.  

 

Članak 18. 

Operator ne odgovara za osobne stvari koje Posudovnik/ Korisnik prevozi na biciklu.  

Operator ne odgovara za štete koje Posudovnik/Korisnik pretrpi u slučaju da bicikl ne koristi 

na propisan način opisan u točki VII. ovih Općih uvjeta te za neovlaštenu upotrebu bicikla.  
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XI. OBAVJEŠTAVANJE U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE ILI KRAĐE  

 

Članak 19. 

U slučaju prometne nezgode ili krađe bicikla, Korisnik ili Posudovnik je dužan odmah 

prijaviti nezgodu Operatoru na broj telefona +385 (0)48 855 021, mobitel: +358 (0)98 965 

3259 ili u Policijsku postaju Križevci. 

 

XII. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VRAĆANJE POSUĐENOG BICIKLA  

 

Članak 20. 

Završetkom korištenja bicikla smatra se trenutak kada je Korisnik bicikl vratio u 

prostorije Operatora gdje ga je i preuzeo, a odgovorna osoba Operatora potvrdila da je bicikl 

vraćen u ispravnom stanju.  

 

XIII. NAKNADE I CIJENE  

 

Članak 21. 

Bicikli koji su predmet ovih Općih uvjeta korištenja se mogu posuđivati po slijedećim 

cijenama: 

- 1 sat – 30,00 kuna 

- svaki slijedeći sat 2,00 kune, 

- obiteljski popust (najam tri i više bicikla) – 20%, 

- korisnici pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb – besplatno. 

Cijena za prvi sat korištenja plaća se prilikom posuđivanja električnog bicikla, dok se 

cijena za svaki slijedeći sat korištenja plaća prilikom vraćanja električnog bicikla. 

U cijene iz stavka 1. ovog članka uključen je Porez na dodanu vrijednost. 

 

XIV. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  

 

Članak 22. 

Operator jamči tajnost osobnih podataka koje mu je na bilo koji način 

Posudovnik/Korisnik učinio dostupnima, pod čime se podrazumijevaju: ime i prezime, OIB, 

adresa i broj mobitela. Te podatke Operator nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu 

suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza.  

Takve će podatke Operator koristiti isključivo za potrebe korištenja usluge posudbe e-

bicikla Posudovniku, a nakon prestanka korištenja usluga Operatora, ti podaci neće više biti 

korišteni.  

Ova se zaštita temelji na Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalim podzakonskim 

aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.  

 

XV. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 23. 

Sve eventualne sporove o posudbi bicikala rješavati će stvarno i mjesno nadležan sud.  
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Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim 

odnosima.  

 

XVI. OBJAVLJIVANJE OPĆIH UVJETA  

 

Članak 24. 

1. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni u prostorijama Operatora i internetskoj stranici 

www.gornja-rijeka.hr , 

2. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o posudbi e-bicikala, Operator je dostupan 

putem e-mail adrese: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr, telefona +385 (0)48 855 021 ili 

mobitela +385 (0)98 965 3259 (Darko Fištrović).  

 

 

KLASA: 334-01/16-01/02  

URBROJ: 2137/25-16-1  

Gornj Rijeka, 15. srpnja 2016. 

 

          Općinski načelnik: 

              Darko Fištrović 

http://www.gornja-rijeka.hr/

