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На основу члана 12. став 1. и став 2. Одлуке  о организацији и начину обављања 

градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница (,,Сл.лист 

града Лозница“, број 7/09, 1/11, 4/11, 16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 4/19) и 

члана 40. и 84. Статута Града Лознице (,,Службени лист града Лознице“ бр. 1/19 – 

пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 25. октобра 2021. 

године, донела је 
 

 

О Д Л У К У 

о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града 

Лознице на ''Пакету Ц'' линија 

 
 

Члан 1. 

 Предмет ове Одлуке је давање накнадне сагласности на (текст) Јавни уговор о 

привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији града Лознице на ''Пакету Ц'' линија. 

 

Члан 2. 

 Даје се сагласност на (текст) Јавни уговор о привременом поверавању обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на ''Пакету 

Ц'' линија. 
 

Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке чини (текст) Јавни уговор о привременом поверавању 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице 

на ''Пакету Ц'' линија, из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

града Лознице“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 12. став 1. и став 2. 

Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза 

путника на територији града Лозница (,,Сл.лист града Лозница“, број 7/09, 1/11, 4/11, 

16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 4/19). 

 

 Разлог за доношење предметне одлуке садржан је у чињеници да је:  

 

 дана 01.10.2020. године истекао рок на који је закључен Јавни уговор о 

поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника на 

''Пакету Ц'' линија на територији града Лознице бр. 307/2015–I од 01.10.2015. 

године,  

 Градско веће Града Лознице покренуло поступак реализације пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављање 

комуналне делатности градско-приградског превоза путника на ''Пакету Ц'' 

линија на територији града Лознице / Закључак Градског већа Града Лознице 

бр. 06-22-12/20-II од 07.09.2020. године, уз напомену да исти није окончан, 

 како би се и даље обезбедио континуитет у обављању предметне комуналне 

делатности потписан је Јавни уговор о привременом поверавању обављања 

делатности градско – приградског превоза путника на територији града Лознице 

на Пакету ''Ц'' линија бр. 156/2021–I од 30.03.2021. године  (уз претходну 

сагласност Скупштине града Лознице – Одлука о давању претходне сагласности 

на поменути Јавни уговор бр. 06-5/21-9-6/2 од 25.03.2021. године), а на 

одређено време, до окончања поступка реализације наведеног пројекта јавно–

приватног партнерства са елементима концесије, а најдуже до шест месеци.  

 

Напомињемо да је 01.10.2021. године истекао рок на који је закључен наведени 

Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско – приградског 

превоза путника на територији града Лознице на Пакету ''Ц'' линија бр. 156/2021–I од 

30.03.2021. године, те је у циљу обезбеђивања континуитета обављања предметне 

комуналне делатности неопхоно доношење ове одлуке, као и потписивање новог Јавног 

уговора о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији града Лознице на ''Пакету Ц'' линија. 

 

 

 

 

 


