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 На основу члана 44. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/11), члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(''Службени лист града Лознице'' бр. 19/08 и 6/13), на предлог Стручног тима за 
спровођење поступка реализације пројекта ЈПП са елементима концесије за обављање 
делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања 
комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на 
територији града Лознице, Скупштина града Лознице, на својој редовној седници 
одржаној дана 27. jуна 2014. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014  

за Пакет ''Ц'' линија 
 
 

Члан 1. 
 

 Предмет ове oдлуке је поништај поступка давања концесије – поверавања 
обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, у отвореном поступку број 
К3/2014. 
 У отвореном поступку број К3/2014, за Пакет ''Ц'' линија у градско-приградском 
превозу путника, објављеном у ''Службеном гласнику РС'', број 24. од 28.02.2014. године, 
до истека рока за достављање понуда, 29.04.2014. године до 12 часова  није достављена 
ниједна понуда, па се сходно члану 44. Закона о јавно–приватном партнерству и 
концесијама исти поништава. 
 
 

Члан 2. 
 

 За поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет ''Ц'' линија, због 
недобијања одговорајуће и прихватљиве понуде, биће покренут поновни поступак 
реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије, у складу са 
законом. 
 До избора најповољнијег понуђача и окончања поступка из става 1. овог члана, 
обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на територији града Лознице за Пакет ''Ц'' линија биће поверено у складу са 
одредбама  Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града Лозницe (''Сл. лист града Лозница'', број 7/09, 1/11, 
4/11 и 16/12). 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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 Истa ће бити објављена у ''Службеном листу града Лознице''. 
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