
 

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 - други закон),  члана 2. и 9. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11 и 104/16), члана 11, 13, 22, 
33. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник 
РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 40. и 84. Статута града Лознице ("Сл. лист 
града Лозница", бр. 8/14 – пречишћен текст), као и Концесионог акта за поверавање 
обављања делатности градско – приградског превоза путника на Пакету ''А'' и 
Пакету ''Б'' линија на територији града Лознице, Скупштина града Лознице на 
седници одржаној  15. новембра  2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију – 

поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 
путника на ''Пакету А'' и ''Пакету Б'' линија на територији града 

Лознице 
 

Члан 1. 
 

Објављује се Јавни позив на српском и енглеском језику бр. К5/2017 – 
отворени поступак – за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања 
делатности градско-приградског превоза путника на ''Пакету А'' и ''Пакету Б'' 
линија на територији града Лознице, у "Службеном гласнику Републике Србије", 
као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, на интернет-страници града Лознице и на порталу јавних 
набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

 

Члан 2. 
 

Саставни део ове одлуке чини Јавни позив бр. К5/2017 – отворени поступак 
– за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градско-
приградског превоза путника на ''Пакету А'' и ''Пакету Б'' линија на територији 
града Лознице. 

 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Лознице". 
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