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 На основу члана 44. ст. 1. тачка 3) и 58. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 9. 

Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 

88/11, 46/14 - Одлукa УС РС, 104/16  и 95/18), члана 40. и 84. Статута града Лознице 

(,,Службени лист града Лознице“ бр. 1/19 – пречишћен текст) и Одлуке о усвајању 

Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице (,,Службени лист града 

Лознице“ бр. 6/22), Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана 20. октобра 

2022. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о поништају поступка давања концесије – поверавања обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на Пакету''Ц'' линија на територији града 

Лознице у отвореном поступку број К6/2021 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком поништава се поступак давања концесије–поверавања обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету''Ц'' линија на територији града 

Лознице у отвореном поступку број К6/2021, који је спроведен на основу Одлуке о 

објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији 

града Лознице бр. 06-18/22-16-6/4 од 09. 06. 2022.  године. 

 

 Разлог за поништај поступка из става 1. овог члана јесте непостојање исправне и 

прихватљиве понуде. 

 

Члан 2. 

 

 У циљу обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на 

Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, биће покренут нови поступак реализације 

пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије и избора најповољнијег 

понуђача, по коначности ове одлуке, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 

 До окончања поступка и избора из чл. 2. ове одлуке, обављање комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији 

града Лознице биће привремено поверено у складу са одредбама  Одлуке  о организацији 

и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

града Лозница. 
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Члан 4. 

 

 Понуђач у поступку из чл. 1. ове одлуке, по пријему ове одлуке, може да поднесе 

захтев за заштиту права, у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

 

 Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу града Лознице“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 1. тачка 3. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 

88/11, 15/16 и 104/16), којим је прописано да давалац концесије поништава поступак 

давања концесије након истека рока за достављање понуда у следећим случајевима: тачка 

3) ако након искључења понуда у поступку давања концесије не преостане ниједна 

прихватљива понуда. 

 

Разлози за доношење. Организација обављања градског и приградског линијског превоза 

путника на територији града Лознице је у надлежности Града Лознице, што је прописано 

одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној 

самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке  о организацији 

и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

града Лознице. 

Будући да Град Лозница није оснивач јавног предузећа које би се бавило 

обављањем делатности градско-приградског линијског превоза путника, неопходно је 

спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима 

концесије за обављање делатности од општег интереса из надлежности Града, односно 

поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-

приградском саобраћају на територији града Лознице.  

За потребе спровођења поменутог поступка, Градско веће града Лознице је, 

Решењем о именовању Стручног тима број: 06-22-13/20-II од 07.09.2020. именовало 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног партнерства 

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 - на Пакету ''Ц'' 

линија (у даљем тексту: Стручни тим). 

Скупштина града Лознице је дана 09. 06. 2022. године донела Одлуку о усвајању 

Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице бр. 06-18/22-16-6/3, као и 

Одлуку о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на 

територији града Лознице бр. 06-18/22-16-6/4, те је након тога објављен Јавни позив бр. 

K6/2021 – отворени поступак за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији 

града Лознице (објављен у «Сл. гласнику РС», бр. 69/2022 од 24.06.2022. године). 
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 Поступак отварања понуда спроведен је у Градској управи града Лознице – 

канцеларија број 16, Карађорђева број 2, дана 23. 08. 2022. године од 12:00 до 13:00 

часова. 

Благовремено, до 23.08.2022. године до 12:00 часова, на Порталу јавних набавки 

пристиглa je једна понудa за Пакет ''Ц'' линија градско-приградског превоза путника, и то 

следећег понуђача: 

 

 

Редни 

број 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

1. Предузеће за саобраћај и туризам ''Банбус'' д.о.о. 

Обреновац, улица 4-та број 21, 11500 Обреновац 

22.08.2022. 12:58:17 

 

Понуда предметног понуђача, послата у електронском облику преко Портала 

јавних набавки, је благовремена.  

Део понуде, у складу са Јавним позивом, који предметни понуђач није могао да 

достави електронским  средствима путем Портала јавних набавки, доставио је у писаном 

облику у затвореној коверти – предато у писарници Градске управе града Лознице (на 

адресу Скупштина града Лознице, 15300 Лозница, ул. Карађорђева бр. 2), благовремено до  

23.08.2022. године до 12:00 часова. 

Других понуда (благовремених, неодговарајућих, неприхватљивих, 

неблаговремених и сл.) на Порталу јавних набавки није  било. 

Писаних понуда није било. Понуђач који је једини предао понуду у електронском 

облику није предао у писаном облику. 

Стручни тим је преко Портала јавних набавки сачинио Записник о отварању 

понуда (пристиглих на порталу) дана 23. 08. 2022. године, који је, такође преко Портала, 

достављен наведеном понуђучу на дан отварања понуда.  

У поступку оцене предметне понуде, Стручни тим је утврдио следеће: 

 понуда наведеног понуђача, у писаном облику у затвореној коверти, није предата у 

писарници Градске управе града Лознице (на адресу Скупштина града Лознице, 

15300 Лозница, ул. Карађорђева бр. 2), до истека рока за достављање понуда, 

односно до  23. 08. 2022. године до 12:00 часова; 

 понуда предметног понуђача формално правно није исправна и прихватљива, 

узимајући у обзир да исти није доставио понуду у писаном облику у затвореној 

коверти, а у складу са Јавним позивом бр. K6/2021 – отворени поступак за 

прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице 

(објављен у «Сл. гласнику РС», бр. 69/2022 од 24.06.2022. године) и чланом 36. 

Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) – због чега се наведена понуда 

искључује у поступку давања предметне концесије; 

 будући да није било потпуних и прихватљивих понуда, из разлога што након 

искључења понуда у поступку давања предметне концесије није преостала ниједна 

прихватљива понуда, неопходно је да Скупштина града Лознице као давалац 

концесије, а у складу са чланом 44. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), 

поништи поступак давања концесије, односно да донесе одлуку о поништају 

поступка давања предметне концесије; 
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 за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза 

путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице, потребно је у наредном 

периоду покренути нови поступак реализације пројекта јавно–приватног 

партнерства са елементима концесије, у складу са законом; 

 до окончања претходно поменутог поступка и избора најповољнијег понуђача, а у 

циљу обезбеђивања континуитета у обављању комуналне делатности, градско-

приградски превоз путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице 

потребно је привремено поверити у складу са одредбама  Одлуке  о организацији и 

начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

града Лозница. 

Ефекти који се постижу. Организација обављања комуналне делатности линијског 

превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице је 

надлежност града и поверавањем ове делатности стварају се потребни услови за нормалну 

свакодневну комуникацију грађана Лознице, а у циљу обављања својих редовних 

школских активности у процесу образовања свих категорија ученика и студената, радних 

активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих 

активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија 

становништва. 

Финансијска средства потребна за спровођење Одлуке. Чланом 12а. Одлуке  о 

организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на 

територији града Лознице утврђено је да се средства за обављање градског и приградског 

линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета Града. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-31/22-18-3/7                  

Датум: 20. октобар 2022. године   

Л о з н и ц а  

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 

 

 


