
 
На основу члана 7. и 16. став 9. Закона о превозу у друмском саобраћају 

(„Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 
20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07),  члана 2. и 
9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11), члана 11. и 13. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 
88/2011)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 
19/08), Скупштина града Лозницe на седници одржаној 10. октобра 2012. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Лознице 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 6. став 2. Одлуке о организацији и начину обављања градског и 
приградског линијског превоза путника на територији града Лознице („Сл. лист 
града Лознице“, број 7/09, 1/11 и  4/11) реч „конкурса“ замењује се речју „позива“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 8. став 1. реч „конкурса“ замењује се речју „позива“, а реч 

„градоначелник“ замењује се речима „Скупштина града Лознице“. 
 
У ставу 2. реч „конкурс“ замењује се речју „позив“. 
 
У ставу 3. реч „конкурс“ замењује се речју „позив“, а број „30“ замењује се 

бројем „60“. 
 
У ставу 4. реч „конкурс“ замењује се речју „позив“, после речи „Комисија“ 

ставља се повлака и додају речи „Стручни тим“, а реч „Градоначелник“ замењује се 
речима „Градско веће града Лознице“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 10. став 1. број „15“ замењује се бројем „60“, реч „конкурса“ 

замењује се речима „јавног позива“, после речи „Комисије“ ставља се повлака и 
додају речи „Стручног тима“, а реч „Градоначелник“ замењује се речима 
„Скупштина града Лознице“. 

 
 
 
 



Члан 4. 
 

У члану 12. став 2. после речи „делатности“ тачка се замењује запетом и 
додају се речи „уз сагласност Скупштине града Лознице“. 

 
У ставу 3. после речи „уговор“ тачка се замењује запетом и додају се речи 

„уз сагласност Скупштине града Лознице“. 
 

Члан 5. 
 
После члана 12 а. додаје се члан 12 б. који гласи: 

 
„Поступак поверавања делатности градског и приградског превоза путника 

на територији града Лознице дефинисан је и одредбама Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама. 

 
Делатност градског и приградског превоза путника на територији града 

Лознице може обављати јавно предузеће, где у том случају не постоји обавеза 
спровођења поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ ће се 
вршилац комуналне делатности градског и приградског превоза путника одредити 
одлуком Скупштине града Лознице. “ 

 
Члан 6. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
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