
На основу члана 7. и 16. став 9. Закона о превозу у друмском саобраћају 

(''Сл. гласник РС'', бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 

20., тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07),  члана 2. 

Закона о комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» бр. 16/97 и 42/98)  и члана 

40. и 84. Статута града Лозницe («Сл. лист града Лозницe», бр. 19/08), Скупштина 

града Лозницe на седници одржаној 10. јуна 2011. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Лознице 

 

 

Члан 1. 

 

У члану 19., ставу 1. Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Лозницe («Сл. лист 

града Лознице», број 7/09 и 1/11), тачка 1. мења се и гласи: 

 

'' 1. не отпочне обављати превоз по регистрованом реду вожње у року од три 

дана од дана почетка важења реда вожње или важења режима обављања превоза на 

линији;'' 

 

У истом члану, ставу 1., у тачки 3., тачка се замењује тачком запетом. 

 

После тачке 3., у истом члану, ставу 1., додају се тачке 4. и 5. које гласе: 

 

'' 4. са почетне аутобуске станице, односно стајалишта, не обавља полазак у 

време предвиђено регистрованим редом вожње дуже од 20 дана у периоду важења 

реда вожње, односно у режиму важења обављања превоза на линији, већ обављање 

поласка на линији започиње поред почетне аутобуске станице, односно са 

аутобуског стајалишта које није уписано као почетно у важећи ред вожње; 

 

5. на кога не гласи ред вожње, обавља превоз по регистрованом реду вожње 

другог превозника у укупном трајању дужем од 15 дана у току важења реда 

вожње.'' 

 

Члан 2. 

 

 У члану 28. Одлуке  о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Лознице («Сл. лист 

града Лознице», број 7/09 и 1/11) став 1. мења се и гласи: 

 

''Скупштина града Лознице својом одлуком одређује аутобуска стајалишта 

која се могу користити за одређену врсту линијског превоза путника на територији 

града Лозница, а која се објављује у «Службеном листу града Лознице».'' 
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 У истом члану после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 

 ''Ако Скупштина града Лознице не одреди аутобуска стајалишта која могу 

да се користе за линијски превоз путника на територији града Лознице, превозник 

који обавља линијски превоз путника може користити прописно изграђена, уређена 

и обележена аутобуска стајалишта на територији града Лознице, која су унета у ред 

вожње.'' 

 

У истом члану став 2. постаје став. 3. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у «Службеном 

листу града Лознице». 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-14/11-24-7 

Датум: 10. јун 2011. године 

Л о з н и ц а 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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