СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 9/2020

24. фебруар 2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу чл. 137а-137д. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, број 68/2015, 41,44, 83/2018 и 31/2019) и члана 44. став
1. тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“,бр.7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на својој
35. седници одржаној дана 24.фебруара 2020.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ЛИМО СЕРВИСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују ближи услови за обављање лимо сервиса на територији
Општине Сремски Карловци (у даљем тексту:Општина).
Лимо сервис је јавни превоз који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са
услугом возача.
Члан 2.
Привредно друштво или предузетник може да обавља лимо сервис ако поседује решење
надлежног органа за послове саобраћаја – Одељења за комунално стамбене послове и
заштиту животне средине Општине Сремски Карловци (у даљем тексту:Одељење)
којим је утврђено да привредно друштво или предузетник испуњава услове у погледу
седишта, пословног угледа и возила и возача у складу са Законом о превозу путника у
друмском саобраћају (у даљем тексту:закон).
Лимо сервис може се обављати само путничким возилима која имају једну од следећих
карактеристика:
1) возило од историјског значаја (олдтајмер);
2) лимузина која није серијски произведена и има дужину најмање 7 м;
3) возило високе класе, односно луксузно возило, осим возила са 7 + 1 и 8 + 1 места за
седење, које није старије од пет година и има вредност већу од 25.000 евра, изражену у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења
захтева, односно које није старије од седам година и има вредност већу од 35.000 евра,
изражену у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
подношења захтева, с тим што се за вредност возила узима каталошка вредност возила
за које је као датум производње узет датум подношења захтева;
4) возило са 7 + 1 или 8 + 1 места за седење и уграђеним дигиталним тахографом, ако
има емисију издувних гасова нивоа најмање "ЕУРО 4".
Путничко возило из става 2. тачка 4) овог члана мора на бочним странама имати
пословно име превозника и натпис "лимо сервис".
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Прималац лизинга и закупац путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана сматра се
власником у погледу права и обавеза из става 3. овог члана.
Услов у погледу возила испуњава привредно друштво или предузетник ако у
власништву или лизингу има најмање једно путничко возило из става 2. овог члана.
Ако испуњава услов из става 5. овог члана, привредно друштво или предузетник за
обављање лимо сервиса може користити путничка возила из става 2. овог члана и по
основу закупа, који не може бити краћи од шест месеци.
Уговор о закупу путничког возила мора бити оверен код органа надлежног за оверу,
ако је једна од уговорних страна физичко лице.
Путничка возила којима се обавља лимо сервис, а која су узета у закуп, не могу се
давати у подзакуп.
Услов у погледу возача испуњава привредно друштво или предузетник, ако у радном
односу има најмање једног возача.
Возач путничког возила из става 2. тач. 1)-3) овог члана мора да има најмање 21 годину
старости, као и да најмање три године има возачку дозволу Б категорије.
Возач путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана мора да има квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом "95".
Превозник је дужан да Одељењу пријави сваку промену у погледу седишта и возила
која су унета у решење из става 1. овог члана, у року од 15 дана од дана настале
промене.
Одељење води евиденцију превозника који имају право на обављање лимо сервиса.
Евиденција из става 13. овог члана садржи пословно име привредног друштва и
предузетника, број и датум решења из става 1. овог члана и регистарске ознаке
путничких возила којима има право да обавља превоз.
Одељење је дужно да два пута годишње достави Министарству извештај о привредним
субјектима који имају право да обављају лимо сервис, са подацима из става 14. овог
члана.
Извештај из става 15. овог члана за првих шест месеци текуће године доставља се
најкасније до 15. јула текуће године, а за других шест месеци текуће године најкасније
до 15. јануара наредне године.
На привредна друштва и предузетнике из става 1. овог члана који обављају превоз
возилима из става 2. тачка 4) овог члана, као и на физичка лица која управљају овим
возилима, примењују се одредбе прописа којима се уређују радно време посаде возила
у друмском превозу и тахографи.
Против коначног решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор.
Члан 3.
Одељење најмање једном у три године врши проверу испуњености услова за обављање
лимо сервиса.
Ако се у вршењу провере утврди да је превозник престао да испуњава неки од услова за
обављање лимо сервиса, Општинско веће укинуће решење из члана 2. став 1. ове
одлуке, с тим што се пре укидања решења одређује рок у ком је превозник дужан да
достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима
се води службена евиденција.
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Члан 4.
Лимо сервис може се обављати само путничким возилима чије су регистарске ознаке
унете у решење из члана 2. став 1. ове одлуке.
За време обављања лимо сервиса, у доњем десном углу ветробранског стакла
путничког возила из члана 2. став 2. тач. 1)-3) ове одлуке мора се налазити табла на
којој је исписано пословно име превозника и речи "лимо сервис".
У возилу којим се обавља лимо сервис мора се налазити фотокопија решења или
решење у електронском облику из члана 2. став 1. ове одлуке, уговор из члана 6. став 1.
ове одлуке и уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим
се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада или
оверена фотокопија, односно електронски облик тих уговора за возаче који су радно
ангажовани.
Члан 5.
Превозник је дужан да:
1) на улазу у седиште, односно простор у коме обавља делатност видно истакне
пословно име и седиште;
2) на улазу у простор у коме обавља делатност видно истакне радно време и да га се
придржава у свом пословању;
3) у сваком пословном простору, односно месту пословања, истакне цене услуга које
пружа, односно пре пружене услуге обавести корисника о висини цене;
4) се придржава цена из тачке 3) овог става;
5) у делу издавања рачуна поступи на прописан начин;
6) на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин у истицању понуде обавештава
кориснике о услузи превоза коју нуди, у погледу врсте, начина пружања услуге
превоза, цене и др;
7) води евиденцију уговорених превоза која садржи податке о путничком возилу,
возачу и трајању превоза;
8) сву документацију у вези са уговореним превозима чува две године.
Возач путничког возила мора бити у радном односу или радно ангажован код
превозника.
Члан 6.
Лимо сервис обавља се на основу уговора, закљученог у писаном или електронском
облику, тако што се путничко возило изнајмљује у целини. Сврху, циљ и трајање
превоза утврђује корисник превоза и сви путници су сагласни са дестинацијом и током
путовања, односно врстом услуге. Цена превоза се не обрачунава и не наплаћује на
начин који је карактеристичан за остале врсте превоза (такси превоз, линијски превоз,
ванлинијски превоз и посебан линијски превоз).
У возилу којим се обавља превоз мора се налазити документација из које се несумњиво
може утврдити сврха, циљ и трајање путовања, као и начин обрачунавања цене превоза.
Цена превоза се обрачунава на основу јединице времена (час или дан), при чему
трајање превоза не може бити краће од три часа.
Није дозвољено закључивање уговора супротно ставу 1. овог члана.
Лимо сервис не може се нудити на јавним површинама (путевима, трговима, такси или
аутобуским стајалиштима и сл.).
Лимо сервис се може обавити само ако је превоз претходно уговорен у седишту
превозника.
Превозник је дужан да у седишту евидентира превоз пре отпочињања превоза.
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Након извршења превоза возило се мора без одлагања вратити у седиште, осим ако се
отпочиње превоз по новом уговору о превозу, који је закључен и евидентиран пре него
што је возило напустило седиште.
Забрањено је прихватање, посредовање, обављање и оглашавање лимо сервиса које
корисника превоза доводи у заблуду о којој врсти превоза се ради.
Забрањено је обављање лимо сервиса на такав начин да превоз има елементе других
врста превоза, као што су релација, унапред дефинисано време поласка и доласка и
места уласка и изласка путника, као и одредишта.
Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих технологија
или пружање услуге на други начин, са циљем:
1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу лимо сервиса, а не поседује
решење из члана 2. став 1. ове одлуке, доведу у везу ради уговарања превоза;
2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не поседује
решење из члана 2. став 1. ове одлуке;
3) да се кориснику превоза понуди услуга превоза тако што се путничко возило не
изнајмљује у целини, већ се појединачно изнајмљује место за седење.
II ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 7.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове
општине-комунални инспектор односно инспектор за послове друмског саобраћаја.
Овлашћено лице из става 1. овог члана у вршењу послова инспекцијског надзора има
дужности и овлашћења Републичког инспектора за друмски саобраћај.
Члан 8.
У вршењу инспекцијског надзора Инспектор је дужан и овлашћен да:
1) искључи путничко возило којим се лимо сервис обавља противно одредбама ове
одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од десет дана, а у случају поновног искључивања путничког
возила истог
2) превозника, у трајању од 30 дана.
Члан 9.
Забрањено је, за време трајања искључења, користити путничко возило које је у
вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
Привредно друштво или предузетник коме је у вршењу превоза искључено путничко
возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, обезбеди путничко возило
и плати трошкове паркирања путничког возила.
Члан 10.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора инспектор утврди да лице које обавља
лимо сервис нема решење из члана 2. став 1. овог закона или да обавља лимо сервис
путничким возилом које није унето у решење из члана 2. став 1. овог закона дужан је и
овлашћен да искључи путничко возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну
дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да поднесе пријаву за
привредни преступ установљен у члану 167. став 1. тач. 16) и 17) закона, односно
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 168. став 1.
тач. 16) и 17) закона.
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Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог члана обавести
Министарство унутрашњих послова.
Члан 11.
Привредно друштво или предузетник чији објекти или средства или особље, односно
рад подлежу инспекцијском надзору, дужан је да инспектору омогући неометано
вршење инспекцијског надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану
документацију и податке, које инспектор није могао прибавити по службеној дужности,
као и несметан приступ објектима, средствима или особљу који су у вези са обављањем
делатности превоза у друмском саобраћају.
Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше наложене инспекцијске мере.
Члан 12.
Возач је дужан да заустави путничко возило којим се обавља превоз у друмском
саобраћају ако инспектор истакне стоп таблицу у складу са законом.
Члан 13.
Против решења инспектора може се изјавити жалба Министарству за послове
саобраћаја у року од 15 дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из ст. 1. овог члана одлаже извршење решења, осим
када се ради о предузимању хитних мера.
Члан 14.
Веродостојна исправа којом се доказује извршење прекршаја, односно привредног
преступа у смислу ове одлуке, сматра се и:
1) видео или фото запис на коме се јасно могу видети: возило којим је извршен
прекршај, регистарске таблице возила и битна обележја прекршаја, односно привредног
преступа;
2) фотокопија документације у вези са превозом која се налази у путничком возилу.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни преступ
правно лице ако:
1) обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса (члан 2.став 1);
2) лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у решење из члана
2. став 1. ове одлуке (члан 4. став 1);
3) лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 6. став 1. ове одлуке;
4 ) пружа услуге супротно члану 6. став 11. тач. 1), 2) или 3) ове одлуке.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до
150.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За привредни преступ из става 1. овог члана може се одговорном лицу изрећи и
заштитна мера забране вршења одређених дужности у трајању од шест месеци до две
године у чијем је обављању извршена радња из става 1. овог члана.
За привредни преступ из става 1. тач. 1) ове одлуке обавезно се изриче и заштитна мера
одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење привредног преступа.
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За привредни преступ из става 1. тач. 2) и 4) овог члана обавезно се изриче и заштитна
мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу у трајању од
шест месеци до две године.
Члан 16.
Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1) обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса (члан 2.став 1);
2) лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у решење из члана
2. став 1. ове одлуке (члан 4. став 1);
3) лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 6. став 1. ове одлуке;
4) пружа услуге супротно члану 6. став 11. тач. 1), 2) или 3) ове одлуке.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из
става 1. тач. 1), и 4) овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана може се предузетнику изрећи и заштитна мера
забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до две године у чијем
је обављању извршена радња из става 1. овог члана.
За прекршај из става 1. тач. 1) овог члана обавезно се изриче и заштитна мера
одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење прекршаја.
За прекршај из става 1. тач. 2) и 4) овог члана обавезно се изриче и заштитна мера
забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до две године.
Члан 17.
Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) лимо сервис обавља возилом које је старије од пет, односно седам година (члан
2.став 2. тачка 3.);
2) лимо сервис обавља возилом које нема уграђен дигитални тахограф (члан 2. став 2.
тачка 4.);
3)
се у возилу не налази документација из које се несумњиво може утврдити сврха,
циљ и трајање путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 6. став 2.);
4) цену превоза обрачунава супротно члану 6. став 3. ове одлуке;
5) обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту превозника (члан 6.
став 6.);
6) пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту превозника (члан 6.
став 7.);
7) поступа супротно члану 6. став 8. ове одлуке;
8) поступа супротно члану 6. став 9. ове одлуке;
9) поступа супротно члану 6. став 10. ове одлуке;
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10) за време трајања искључења користи путничко возило које је у вршењу
инспекцијског надзора искључено из саобраћаја (члан 9.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до
100.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се предузетник за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара казниће се физичко лице ако превоз
обавља супротно одредбама члана 6. ст. 6, 8, 9. и 10. ове одлуке.
Члан 18.
Новчаном казном од 200.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) путничко возило нема на бочним странама пословно име превозника и натпис „лимо
сервис“ (члан 2. став 3.);
2) је путничко возило којим се обавља лимо сервис, а које је узето у закуп, дато у
подзакуп (чл. 2.став 8);
3) возач путничког возила не испуњава услове из члана 2. став 10. ове одлуке;
4) возач нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом
„95“ (члан 2. став 11.);
5) не пријави сваку промену у погледу седишта и возила (чл. 2.став 12.);
6) се за време обављања лимо сервиса у доњем десном углу ветробранског стакла
возила не налази табла на којој је исписано пословно име превозника и речи „лимо
сервис“ (чл. 4. став 2.);
7)се у возилу којим се обавља лимо сервис не налази неки од докумената из члана 4.
став 3. ове одлуке;
8) поступа супротно чл.5. став 1. тачке 1-8.ове одлуке;
9) возач путничког возила није у радном односу, нити радно ангажован код превозника
(члан 5. Став 2.);
10) је закључен уговор супротно чл. 6. став 1. ове одлуке;
11) лимо сервис нуди на јавним површинама (путевима, трговима, такси или
аутобуским стајалиштима и сл. (чл.6. став 5.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 60.000
динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се предузетник за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из
става 1. тачка 4. овог члана.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се физичко лице ако превоз
обавља супротно одредбама члана 6. став 5. ове одлуке.
Члан 19.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1)
возач путничког возила није у радном односу или радно ангажован код
превозника (члан 5. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу
од 30.000 динара за прекршај одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се предузетник за
прекршај из става 1. овог члана.
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Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се физичко лице за
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 20.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у
Одељењу ако два пута годишње не достави Министарству извештај о привредним
субјектима који имају право да обављају лимо сервис (члан 2. став 15.).
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Правна лица и предузетници који обављају делатност лимо сервиса дужни су да своје
пословање ускладе са одредбама ове одлуке, у року од три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 22.
У случају промене прописа који регулишу начин обављања лимо сервиса непосредно
ће се примењивати одговарајуће одредбе законских и подзаконских прописа које
доносе надлежни органи Републике Србије.
Члан 23.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Сремски Карловци".

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 344-9/2020-I/1
Дана: 24. фебруара 2020. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица, с.р.
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