
 
 

  
 На основу члана 12. став 1. и 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, 4/11, 16/12 и 2/14) и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(''Службени лист града Лознице'', бр. 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице, 
на својој редовној седници одржаној дана 10. фебруара 2017. 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 ''А'' и Пакету ''Б'' линија 

 
 

Члан 1. 
 

 Предмет ове Одлуке је давање накнадне сагласности на Јавни уговор о 
привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 
територији града Лознице на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија. 

 
Члан 2. 

 
 Даје се сагласност на Јавни уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету 
''А'' и Пакету ''Б'' линија, број 02/2017-I од 23.01.2017. године на одређено време (до 
окончања новог поступка – концесије – поверавања обављања комуналне делатности 
линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града 
Лознице на Пакету ''А'' и Пакету ''Б'' линија, а најдуже до шест месеци од дана 
потписивања предметног Уговора), закљученог између Града Лознице, кога заступа 
Градоначелник и конзорцијума превозника кога чине ''Ракета Аћимовић Бјеличић'' ДОО из 
Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 3 и ''Банбус'' ДОО из Обреновца, ул. Четврта бр. 21, 
(формираног на основу Уговора о конзорцијуму бр. 325/2016 од 27.12.2016. године), кога 
заступа Светлана Бјеличић. 
 

Члан 3. 
 

 Саставни део ове одлуке чини Јавни уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на 
Пакету''А'' и Пакету''Б'' линија, из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 
града Лознице''. 
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