
1 
 

                       
 На основу члана 40. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/11), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/11), члана 40. и 84. Статута 
града Лознице ( ''Службени лист града Лознице'' бр.19/08), 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. јуна 2013. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К1/2013 

 
 

Члан 1. 
 

 Предмет ове Одлуке је избор најповољније понуде за концесију - поверавање 
обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском 
саобраћају на територији града Лознице у отвореном поступку број К1/2013. 
 

Члан 2. 
 

 У отвореном поступку број К1/2013, за Пакет ''А'' линија у градско-приградском 
превозу путника благовремено су пристигле понуде понуђача СП ''Ласта'' АД Београд и 
''Дуга'' ДОО Петловача, за Пакет ''Б'' линија у градско-приградском превозу путника 
благовремено је пристигла понуда СП ''Ласта'' АД Београд и за Пакет ''Ц'' линија у 
градско-приградском превозу путника благовремено је пристигла понуда ''Белегија 
превоз'' ДОО Ступница. 
 
 Увидом у пристиглу документацију, установљено је следеће: 

- за Пакет ''А'' линија у градско-приградском превозу путника исправну и 
прихватљиву понуду доставио је понуђач СП ''Ласта'' АД Београд, 

- за Пакет ''Б'' линија у градско-приградском превозу путника исправну и 
прихватљиву понуду доставио је понуђач СП ''Ласта'' АД Београд, 

- за Пакет ''Ц'' линија у градско-приградском превозу путника није било исправних и 
прихватљивих понуда. 

 
 

Члан 3. 
 

 За концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза 
путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице у отвореном 
поступку број К1/2013, као најповољнија, бира се понуда понуђача СП ''Ласта'' АД 
Београд, и то за следеће пакете линија: 
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- Пакет ''А'' линија у градско-приградском превозу путника и 
- Пакет ''Б'' линија у градско-приградском превозу путника. 

 
Члан 4. 

 
 За поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у 
градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет ''Ц'' линија, због 
непостојања исправне 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 5. 

 
 Обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градско-
приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет ''А'' и Пакет ''Б'' линија у 
градско-приградском превозу путника поверава се СП '''Ласта'' АД Београд на период од 5 
година. 
 

Члан 6. 
 

 Са понуђачем СП ''Ласта'' АД Београд биће потписан Јавни уговор о поверавању 
обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице 
(у даљем тексту: јавни уговор). 
 
 На нацрт јавног уговора, Скупштина града Лознице дала је сагласност Одлуком о 
давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности 
градско-приградског превоза путника на територији града Лознице (''Службени лист града 
Лознице'', бр. 2/13). 
 
 Јавни уговор ће бити потписан по истеку периода мировања који износи 15 дана од 
дана достављања ове Одлуке сваком понуђачу. 
 
 Ако је у периоду мировања из става 3. овог члана поднет захтев за заштиту права и 
покренут поступак правне заштите, јавни уговор може се закључити по доношењу одлуке 
о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
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 Јавни уговор ће бити потписан у року који није дужи од 30 дана од дана истека 
периода мировања, односно од доношења одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева 
за заштиту права. 
 

Члан 7. 
 

 Овлашћује се Градоначелник града Лознице да, у име Скупштине града Лознице - 
даваоца концесије, потпише јавни уговор са овлашћеним представником понуђача СП 
''Ласта'' АД Београд. 
 

Члан 8. 
 

 Сваки понуђач у поступку за концесију - поверавање обављања комуналне 
делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији 
града Лознице, по пријему ове Одлуке, може да поднесе захтев за заштиту права, у складу 
са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Лознице''. 
 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦE 
 
Број: 06-28/13-10-6 
Датум: 27. јун 2013. године 
Л о з н и ц а 
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                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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