
На основу члана члана 56. Статута Града Ниша (,,Сл. лист Града Ниша'', број 88/08) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (,,Сл. лист Града Ниша'', број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 02.08.2016. године, доноси 
 
 
 
                                                  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на закључење Анекса I 

Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 
3528/2013 од 24.09.2013. године, са JOHNSON ELECTRIC д.о.о. Београд, ул. Интернационалних 
бригада бр. 38, Београд, Србија. 

 
 
II Предлог решења о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 од 
24.09.2013. године, са JOHNSON ELECTRIC д.о.о. Београд, ул. Интернационалних бригада бр. 
38, Београд, Србија, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
 
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 

Ниша, одређује се Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове. 
 

 
Број:    951-7/2016-03 
У Нишу, дана 02.08.2016.године 
 
 
                                     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
        
 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 

 
                                                                                                            Дарко Булатовић 
                                         
 
 
 
 
 
 



 На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
88/2008), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана __________ 2016. године, 
доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Анекса I Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 од 
24.09.2013. године, између Града Ниша као Отуђиоца, са једне стране и JOHNSON 
ELECTRIC д.о.о. Београд, ул. Интернационалних бригада бр. 38, Београд, Србија, као 
Прибавиоца са друге стране, којим се продужава рок из члана 5. став 2. Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 од 
24.09.2013. године, за испуњење обавезе Прибавиоца да запосли 1000 радника у објекту 
изграђеном на катастарској парцели број 43/22 КО Ниш-Црвени Крст површине 
3ха89а18м2, и то до 30.04.2017. године. 
                                                              

II 
 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша са JOHNSON 
ELECTRIC д.о.о. Београд, закључи Анекс I Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 од 24.09.2013. године у вези 
продужења рока за испуњење обавезе ближе описанe у тачки I овог Решења, којим ће се 
ближе регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

III 
                                                                               
 Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Број:_____________ 
 
У Нишу, дана____________ 
 
 
                          

СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША 
 
 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                                        Мр Раде Рајковић 
                                                          



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
  
 Дана 24.09.2013. године закључен је Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини без обавезе плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 између Града Ниша као 
Отуђиоца и JOHNSON ELECTRIC д.о.о. Београд, ул. Интернационалних бригада бр. 38, 
као Прибавиоца, којим се отуђује катастарска парцела број 43/22 КО Ниш-Црвени Крст 
непосредном погодбом без обавезе плаћања накнаде, на основу Уредбе Владе РС о 
условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп 
грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене односно закупнине или без 
накнаде (,,Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), а уз претходну 
сагласност Владе РС дате Закључком број 05 број 464-7646/2013-01 од 19.09.2013. године. 
 Чланом 5. став 2. Уговора Прибавилац се обавезао да у року од три године од дана 
потписивања овог Уговора запосли 1000 (хиљаду) лица у објекту који ће бити изграђен на 
грађевинском земљишту ближе описаном у члану 1. овог уговора, као и да након тога још 
3 (три) године одржава уговорени број запослених.  
 Како је Уговор потписан и оверен, дана 24.09.2013. године рок за испуњење обавезе 
из члана 5. став 2. Уговора истиче, дана 24.09.2016. године. 
 Дописом број Д661/2016 од 17.06.2016. године Привредно друштво ,,JOHNSON 
ELECTRIC“ доо Ниш  упутило је захтев Градоначелнику Града Ниша за продужење рока 
из члана 5. став 2. Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе 
плаћања накнаде Ов3бр 3528/2013 од 24.09.2013. године, за испуњење обавезе Прибавиоца 
да запосли 1000 радника у објекту изграђеном на катастарској парцели број 43/22 КО Ниш-
Црвени Крст површине 3ха89а18м2, који истиче 24.09.2016. године и то до 30.04.2017. 
године, наводећи  да је услед промене технологије и коришћења новог дизајна мотора 
дошло до кашњења у запошљавању наведеног броја радника, да ће до 24.09.2016. године 
запослити најмање 780 лица, због чега Прибавилац тражи 7 (седам) месеци продужења 
рока за испуњење обавезе, односно до 30.04.2017 године. 
 С обзиром на то да је чланом 12. Уговора предвиђена могућност продужења рока за 
запослење наведеног броја лица из разлога који се Прибавиоцу не могу приписати у 
кривицу, односно уколико наступе околности предвиђене Законом о облигационим 
односима, за које није одговорна ниједна уговорна страна – виша сила (VIS MAJOR) и 
како су се обе стране обавезале да ће предузети све разумне кораке како би на пријатељски 
начин решиле било које неспоразуме или извршиле прилагођавања која су потребна из 
разлога више силе, то се, у случају промењених околности, рок у коме је Прибавилац 
дужан да изврши обавезе предвиђене овим Уговором и запосли наведени број лица, може 
продужити за период потребан за отклањање тих околности.  
   
   
  
 
 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК 
  
 
                                                                                            Љубиша Јанић, дипл.правник 
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