
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  11.02.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности за закључење Анекса 
уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности за закључење Анекса уговора о давању 
у закуп осталог грађевинског земљишта, 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: 134-6/2011-03 
Датум: 11.02.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



   
 
 
На основу члана 37. Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша,'' бр.88 /2008), 
Скупштина града Ниша , на седници одржаној дана _______________2011. године, доноси 
 
 
                                                 РЕШЕЊЕ  
 
                                                                     I   
            ДАЈЕ   СЕ  САГЛАСНОСТ за закључење Анекса уговора о давању у закуп осталог  
грађевинског земљишта,  за продужење рока за испуњење обавеза, утврђених чланом 5.  и 
чланом 7. Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, које се односе на 
запошљавање нових радника, као и на рокове  привођења земљишта планираној намени, 
закључених између Града Ниша,  као закуподавца, са једне стране, и : 

1. Привредног друштва  за производњу, монтажу и одржавање лифтова „ЕУРОЛИФТ“ 
д.о.о. Ниш,  Станоја Бунушевца бр.18а, Ниш,  

2. Привредног друштва за производњу и промет „ПАКОМ“ д.о.о. Ниш, ул. 
Ваздухопловаца бр.1, 

3.“АУТОКОМЕРЦ“ Д.О.О. Прва улица 84/ц, Београд-Земун 
 као закупаца, са друге стране. 

 
 
                                                                    II 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша, са закупцима 
наведеним у тачки I  овог решења, закључи Анексе уговора о давању у закуп осталог  
грађевинског земљишта, којима ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе уговорних 
страна,  која проистичу из овог решења. 

 
 
                                                        III 
Ово решење објавити у“ Службеном листу Града Ниша“.  
 
 

 
 
БРОЈ:____________ 
 
У  НИШУ, дана _____________2011. године 
 
 
 
 
                                           СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                     Проф. др Миле Илић       
                                                        ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 



 
 

Привредно друштво за производњу, монтажу и одржавање лифтова                   
„ЕУРОЛИФТ“ д.о.о. са седиштем у Нишу, Станоја Бунушевца бр.18а, Привредно друштво за 
производњу и промет „ПАКОМ“д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца бр.1 и “АУТОКОМЕРЦ“ 
Д.О.О. , Прва улица 84/ц, Београд-Земун, обратили су се  Управи за имовину и инспекцијске 
послове,као надлежној управи, захтевом  за продужење рока за испуњење обавеза, утврђених 
чланом 5. Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, који се односи на 
запошљавање нових радника по оствареним попустима у  цени закупа и члану 7. истог уговора, 
који се односи на рок изградње објекта, закључених између Града Ниша , као закуподавца, са 
једне стране и истих, као закупаца, са друге стране, наводећи да због тешке економске кризе 
нису у могућности да све обавезе прихваћене закљученим уговорима, изврше у потпуности у 
уговореном року. 

Град Ниш непосредно пред појаву светске економске кризе, наведеним предузећима, дао 
у закуп на период од 99 година, остало неизграђено грађевинско земљиште, у Радној зони 
„СЕВЕР“ у Нишу,  ради изградње производно- складишног комплекса , који се налази на путу за 
аеродром-лева старана, изнад индустријског колосека. 

Међутим, за ту Радну зону, нису постојали Детаљни урбанистички планови, тако да су 
инвеститори (закупци) , који су добили у закуп грађевинско земљиште на предметној локацији, 
били онемогућени да раде пројекте и почну са радовима у уговореним роковима. 

 Како Управа за планирање и изградњу, као надлежна управа, није била у могућности да 
изда урбанистичке услове без Регулационих планова,  инвеститори су морали да финансирају 
израду истих, како би отпочели градњу планираних објеката. 

Поред непланираних издатака за израду урбанистичких планова , време израде 
документације трајало је дуже од годину дана, тако да су инвеститори били онемогућени да 
изградњу  почну у повољнијем периоду, због надолазеће светске економске кризе, већ су са 
изградњом почели у периоду, када је светска економска криза обелодањена. 

Са сазнањем да криза сигурно долази , банкарски систем је престао или посебно отежао 
финансирање инвестиција, што је додатно продужило време почетка градње, тако да су и 
капацитети, који су започети 2008.године и завршени у целини или делимично, запали у додатне 
тешкоће, јер су и банке нагло смањиле пласман средстава у привреди,повлачећи све доспеле 
кредите и не одобравајући нове. 

Полазећи од овакве новонастале ситуације, а имајући у виду све околности и потешкоће 
са којима се сусрећу инвеститори, као и настојање државе и локалне самоуправе да се економија 
оживи и да се отворе нова радна места,  оправдани су захтеви закупаца за продужење 
уговорених рокова, који се односе на запошљавање нових радника, као и на рокове  привођења 
земљишта планираној намени. 

 
 
 

 
                                                  НАЧЕЛНИК 
 
                                  Љубиша  Јанић, дипл.правник 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                          НАЦРТ 

 
 
 
 

АНЕКС бр. 1 УГОВОРА 

O   ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ов. бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године 

 
 

Зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2011. гoдинe, измeђу: 
 
1. Грaдa Ниша, улица 7. јула бр.2, МБ: 17620541, ПИБ: 100232752, кoгa зaступa грaдoнaчeлник 

Мр Милош Симоновић, кao закуподавца, сa јeднe стрaнe (у дaљeм тeксту: Закуподавац)  

и 

 2. Привредног друштва за производњу и промет „ПАКОМ“ д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 
бр. 1, Ниш, матични број: 07659296, ПИБ:100334534,  као закупца, које  заступа  директор Дејан 
Павловић (у даљем тексту: Закупац), са друге стране,  
 
            на начин како следи: 
 
 

Члан 1. 
 Закуподавац и закупац су закључили и пред надлежним судом оверили Уговор о давању у закуп 
осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године. 
 Закуподавац и Закупац сагласно констатују да Закупац из објективних разлога није испунио 
обавезе преузете Уговором о давању у закуп осталог грађевинског земљишта Ов. бр. I – 13938/06 од 
26.12.2006. године, а које се односе на запошљавање нових радника по основу оствареног попуста у 
закупнини и рок изградње објеката на предметном грађевинском земљишту. 

 
Члан 2. 

 Закуподавац и Закупац уговарају нови рок за запошљавања радника из члана 5. став 1. основног 
Уговора  Ов. бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године, тако што се Закупац обавезује да 100 (сто) нових 
радника запосли у року од 3 (три) године од дана судске овере овог Анекса.   
 

Члан 3. 
 Уколико Закупац у року из члана 2. овог Анекса уговора не испуни овим Анексом преузету 
обавезу запошљавања 100 (сто) нових радника,  обавезује се  да остварено умањење новчане накнаде из 
Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године, на 
име сваког незапосленог радника до укупног броја 100,  уплати у року од 15 дана од дана истека рока за 
испуњење обавезе утврђене у члану 2. Анекса уговора, са уговореном каматом у висини законске затезне 
камате, почев од дана потписивања основног уговора Ов. бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године. 
 

Члан 4. 
Закуподавац и Закупац сагласно утврђују нови рок за изградњу објекта на грађевинском 

земљишту које је предмет основног уговора Ов. бр. I - 13938/06 дана 26.12.2006. године, на 3 (три) 
године од дана потписивања овог Анекса. 
 

Члан 5. 
 Ради обезбеђења потраживања из члана 3. овог Анекса, Закупац се обавезује да пре потписивања 
Анекса приложи једно од средстава обазбеђења плаћања (хипотека на непокретностима, залога на 



покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, меница авалирана од стране пословне банке) која 
не могу бити мања од висине укупне обавезе из члана 5. став 1. Уговора  о давању у закуп осталог 
грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13938/06 од 26.12.2006. године, увећано за уговорену камату, по 
избору Закупца. 
 

Члан 6. 
 На све што није регулисано овим  Анексом,  примењиваће се одредбе Уговора о давању у закуп 
осталог грађевинског земљишта,  оверенoг  пред Општинским  судом у Нишу, под  бројем Ов. бр. I - 
13938/06 дана 26.12.2006. године. 
 

Члан 7. 
Oвaј Анекс сaчињeн јe у 10 (десет) истoвeтних примeрaкa, oд кoјих пo 2 (двa) примeркa зaдржaвa 

Закуподавац, 4 (четири) примерка Закупац и 4 (четири) примерка Основни суд у Нишу. 
 
 
 
 
 

Угoвoрнe	стрaнe:	
	
	 
    „ПАКОМ“ d.o.o. НИШ                                                                         ГРАД  НИШ                                   
           Д и р е к т о р                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК                                            
                             
              _____________________                                                          ________________________                                     
              Дејан  Павловић                                                                     Мр Милош Симоновић 
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�
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Oв.	бр.	_____________________	/2011	

�
ОСНОВНИ СУД У НИШУ ПОТВРЂУЈЕ, да су Градоначелник Града Ниша - Мр Милош Симоновић, 
кога по пуномоћју заступа начелник Управе за имовину и инспекцијске послове – Љубиша Јанић, дипл. 
правник из Ниша, Булевар Немањића бр.20/25, бр. л.к. 583187 МУП Ниш, ЈМБГ: 0812956730028 и Дејан 
Павловић, из Ниша, ул. _____________________________, бр. _____  л.к. бр. _____________ МУП Ниш, 
ЈМБГ: 3107966730056,  директор "ПАКОМ“ д.о.о. Ниш, ул.Ваздухопловаца бр.1, Ниш, признали за своје 
потписе на овој исправи дана ______.________2011. године.                                                                                                  
�
Судска тaксa зa oвeру у изнoсу _______________  динaрa нaплaћeнa јe прeкo текућег рaчунa.                                            

 
 
 
                                                                                                                РЕФЕРЕНТ  ОВЕРЕ 
 
                                           
             
          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          НАЦРТ 
 
 
 
 

АНЕКС бр. 1 УГОВОРА 

O   ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ов. бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године 

 
 

Зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2011. гoдинe, измeђу: 
 
1. Грaдa Ниша, улица 7.јула бр.2, МБ: 17620541, ПИБ: 100232752, кoгa зaступa грaдoнaчeлник 

Мр Милош Симоновић, кao закуподавца, сa јeднe стрaнe (у дaљeм тeксту: Закуподавац)  

и 

 2. Привредног друштва за производњу и промет „ПАКОМ“ д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 
бр. 1, Ниш, матични број: 07659296, ПИБ: 100334534, као закупца, које  заступа  директор Дејан 
Павловић (у даљем тексту: Закупац), са друге стране,  
 
            на начин како следи: 
 
 

Члан 1. 
Закуподавац и закупац су закључили и пред надлежним судом оверили Уговор о давању у закуп 

осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године. 
 Закуподавац и Закупац сагласно констатују да Закупац из објективних разлога није испунио 
обавезе преузете Уговором о давању у закуп осталог грађевинског земљишта Ов. бр. I – 13939/06 од 
26.12.2006. године, а које се односе на запошљавање нових радника по основу оствареног попуста у 
закупнини и рок изградње објеката на предметном грађевинском земљишту. 

 
Члан 2. 

 Закуподавац и Закупац уговарају нови рок за запошљавања радника из члана 5. став 1. основног 
Уговора  Ов. бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године, тако што се Закупац обавезује да 100 (сто) нових 
радника запосли у року од 3 (три) године од дана судске овере овог Анекса.   
 

Члан 3. 
 Уколико Закупац у року из члана 2. овог Анекса уговора не испуни овим Анексом преузету 
обавезу запошљавања 100 (сто) нових радника, обавезује се  да остварено умањење новчане накнаде из 
Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године, на 
име сваког незапосленог радника до укупног броја 100,  уплати у року од 15 дана од дана истека рока за 



испуњење обавезе утврђене у члану 2. Анекса уговора, са уговореном каматом у висини законске затезне 
камате, почев од дана потписивања основног уговора Ов. бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године. 
 

Члан 4. 
Закуподавац и Закупац сагласно утврђују нови рок за изградњу објекта на грађевинском 

земљишту које је предмет основног уговора Ов. бр. I - 13939/06 дана 26.12.2006. године, на 3 (три) 
године од дана потписивања овог Анекса. 
 

Члан 5. 
 Ради обезбеђења потраживања из члана 3. овог Анекса, Закупац се обавезује да пре потписивања 
Анекса приложи једно од средстава обазбеђења плаћања (хипотека на непокретностима, залога на 
покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, меница авалирана од стране пословне банке) која 
не могу бити мања од висине укупне обавезе из члана 5. став 1. Уговора  о давању у закуп осталог 
грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13939/06 од 26.12.2006. године, увећано за уговорену камату, по 
избору Закупца. 

 
 

Члан 6. 
 На све што није регулисано овим  Анексом, примењиваће се одредбе Уговора о давању у закуп  
осталог грађевинског земљишта,  овереног  пред Општинским  судом у Нишу, под  бројем     Ов. бр. I - 
13939/06 дана 26.12.2006. године. 
 
 

Члан 7. 
Oвaј Анекс сaчињeн јe у 10 (десет) истoвeтних примeрaкa, oд кoјих пo 2 (двa) примeркa зaдржaвa 

Закуподавац, 4 (четири) примерка Закупац и 4 (четири) примерка Основни суд у Нишу. 
 

 
 

Угoвoрнe	стрaнe:	
	
	 
    „ПАКОМ“ d.o.o. НИШ                                                                         ГРАД  НИШ                                   
           Д и р е к т о р                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК                                            
                             
              _____________________                                                          ________________________                                     
              Дејан  Павловић                                                                     Мр Милош Симоновић 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������� � � � � ��������������������
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Oв.	бр.	_____________________	/2011	

�
ОСНОВНИ СУД У НИШУ ПОТВРЂУЈЕ, да су Градоначелник Града Ниша - Мр Милош Симоновић, 
кога по пуномоћју заступа начелник Управе за имовину и инспекцијске послове – Љубиша Јанић, дипл. 
правник из Ниша, Булевар Немањића бр.20/25, бр. л.к. 583187 МУП Ниш, ЈМБГ: 0812956730028 и Дејан 
Павловић, из Ниша, ул. _____________________________, бр. _____  л.к. бр. _____________ МУП Ниш, 
ЈМБГ: 3107966730056, директор "ПАКОМ“ д.о.о. Ниш, ул.Ваздухопловаца бр.1, Ниш, признали за своје 
потписе на овој исправи дана ______.________2011. године.                                                                                                  
�
Судска тaксa зa oвeру у изнoсу _______________  динaрa нaплaћeнa јe прeкo текућег рaчунa.                                            



 
 
 
                                                                                                                РЕФЕРЕНТ  ОВЕРЕ 
 
                                           
             
          
 
 
 
 
  
          
         
 
 
 
  
          
         
 
 
 

                                                                                                          НАЦРТ 
 
 
 
 

АНЕКС бр. 2 УГОВОРА 

O   ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ов. бр. I – 13940/06 од 26.12.2006. године и Анекс Ов. бр. I 143/2009 од 30.01.2009. године  

 
 

Зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2011. гoдинe, измeђу: 
 
1. Грaдa Ниша, улица 7.јула бр.2, МБ: 17620541, ПИБ: 100232752, кoгa зaступa грaдoнaчeлник 

Мр Милош Симоновић, кao закуподавца, сa јeднe стрaнe (у дaљeм тeксту: Закуподавац)  

и 

 2. Привредног друштва за производњу, монтажу и одржавање лифтова „ЕУРОЛИФТ“ д.о.о. 
Ниш, ул. Станоја Бунушевца бр. 18а, Ниш, матични број: 07614535, ПИБ: 100338883, као закупца, које  
заступа  директор Драгослав Павловић (у даљем тексту: Закупац), са друге стране,  
 
            на начин како следи: 
 
 

Члан 1. 
Закуподавац и закупац су закључили и пред надлежним судом оверили Уговор о давању у закуп 

осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13940/06 од 26.12.2006. године. и Анекс Ов. бр. I 143/09 од 
30.01.2009. године. 
 Закуподавац и Закупац сагласно констатују да Закупац из објективних разлога није испунио 
обавезе преузете Уговором о давању у закуп осталог грађевинског земљишта Ов. бр. I – 13940/06 од 



26.12.2006. године и Анекса истог уговора Ов. бр. I – 143/09 од 30.01.2009. године, а које се односе на 
запошљавање нових радника по основу оствареног попуста у закупнини и рок изградње објеката на 
предметном грађевинском земљишту. 
 

 
Члан 2. 

 Закуподавац и Закупац уговарају нови рок за запошљавања радника из члана 5. став 1. основног 
Уговора  Ов. бр. I – 13940/06 од 26.12.2006. године, тако што се Закупац обавезује да 100 (сто) нових 
радника запосли у року од 3 (три) године од дана судске овере овог Анекса.   
 
 

Члан 3. 
 Уколико Закупац у року из члана 2. овог Анекса уговора не испуни овим Анексом преузету 
обавезу запошљавања 100 (сто) нових радника, обавезује се  да остварено умањење новчане накнаде из 
Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13940/06 од 26.12.2006. године, на 
име сваког незапосленог радника до укупног броја 100,  уплати у року од 15 дана од дана истека рока за 
испуњење обавезе, утврђене у члану 2. Анекса уговора, са уговореном каматом у висини законске 
затезне камате, почев од дана потписивања основног уговора Ов. бр. I-13940/06 од 26.12.2006. године. 
 
 

Члан 4. 
Закуподавац и Закупац сагласно утврђују нови рок за изградњу објекта на грађевинском 

земљишту које је предмет основног уговора Ов. бр. I - 13940/06 дана 26.12.2006. године и Анекса истог 
уговора Ов. бр. I – 143/09 од 30.01.2009. године, на 3 (три) године од дана потписивања овог Анекса.  

 
 
 
                                                             Члан 5. 

 Ради обезбеђења потраживања из члана 3. овог Анекса, Закупац се обавезује да пре потписивања 
Анекса приложи једно од средстава обазбеђења плаћања (хипотека на непокретностима, залога на 
покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, меница авалирана од стране пословне банке) која 
не могу бити мања од висине укупне обавезе из члана 5. став 1. Уговора  о давању у закуп осталог 
грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 13940/06 од 26.12.2006. године, увећано за уговорену камату, по 
избору Закупца. 
 

 
Члан 6. 

 На све што није регулисано овим  Анексом,  примењиваће се одредбе Уговора о давању у закуп 
осталог грађевинског земљишта,  овереног  пред Општинским  судом у Нишу,    под  бројем Ов. бр. I - 
13940/06 дана 26.12.2006. године. 
 
 

Члан 7. 
Oвaј Анекс сaчињeн јe у 10 (десет) истoвeтних примeрaкa, oд кoјих пo 2 (двa) примeркa зaдржaвa 

Закуподавац, 4 (четири) примерка Закупац и 4 (четири) примерка Основни суд у Нишу. 
 

 
 
 

Угoвoрнe	стрaнe:	
	
	 



       „ЕУРОЛИФТ“ d.o.o. НИШ                                                                         ГРАД  НИШ                                   
         Д и р е к т о р                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК                                             
                             
              _____________________                                                          ________________________                                     
              Драгослав Павловић                                                                 Мр Милош Симоновић 
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Oв.	бр.	_____________________	/2011	

�
ОСНОВНИ СУД У НИШУ ПОТВРЂУЈЕ, да су Градоначелник Града Ниша - Мр Милош Симоновић, 
кога по пуномоћју заступа начелник Управе за имовину и инспекцијске послове – Љубиша Јанић, дипл. 
правник из Ниша, Булевар Немањића бр.20/25, бр. л.к. 583187 МУП Ниш, ЈМБГ: 0812956730028 и 
Драгослав Павловић, из Ниша, ул. _____________________________, бр. _____  л.к. бр. _____________ 
МУП Ниш, ЈМБГ: 1508943730064,  директор "ЕУРОЛИФТ“ д.о.о. Ниш, ул. Станоја Бунушевца 18а, Ниш, 
признали за своје потписе на овој исправи дана ______.________2011. године.                                                                     
�
Судска тaксa зa oвeру у изнoсу _______________  динaрa нaплaћeнa јe прeкo текућег рaчунa.                                           

 
 
 
                                                                                                                РЕФЕРЕНТ  ОВЕРЕ 
 
                                           
             
          
 
 
 
 
  

                                                                                                         НАЦРТ 
 
 
 
 

АНЕКС бр. 3 УГОВОРА 

O   ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ов. бр. I – 11230/06 од 13.10.2006. године, Анекс Ов. бр. Iб 11593/2006 од 01.11.2006. године  

и Анекс бр.2 Ов. бр. II 4589/2008 од 30.10.2008. године 
 
 

Зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2011. гoдинe, измeђу: 
 
 
1. Грaдa Ниша, улица 7.јула бр.2, МБ: 17620541, ПИБ: 100232752, кoгa зaступa грaдoнaчeлник 

Мр Милош Симоновић, кao закуподавца, сa јeднe стрaнe (у дaљeм тeксту: Закуподавац)  

и 



 2. Привредног друштва „АУТОКОМЕРЦ“ д.о.о. Београд- Земун, ул. Прва бр. 84ц, матични 
број: 06323910, ПИБ: 100000635, као закупца, које  заступа  директор Рајко Ђурђевић          (у даљем 
тексту: Закупац), са друге стране,  
 
            на начин како следи: 
 
 

Члан 1. 
Закуподавац и закупац су закључили и пред надлежним судом оверили Уговор о давању у закуп 

осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 11230/06 од 13.10.2006. године, Анекс Ов. бр. Iб 11593/2006 
од 01.11.2006. године и Анекс бр. 2 Ов. бр. II 4589/2008 од 30.10.2008. године. 
 Закуподавац и Закупац сагласно констатују да је Закупац запослио укупно 12 (дванаест) радника 
на неодређено време од обавезних 50 (педесет), те из објективних разлога није у потпуности испунио 
обавезе преузете Уговором о давању у закуп осталог грађевинског земљишта Ов. бр. I – 11230/06 од 
13.10.2006. године, Анекс Ов. бр. Iб 11593/2006 од 01.11.2006. године и Анекс бр.2. Ов. бр. II 4589/2008 
од 30.10.2008. године, а који се односе на запошљавање 50 (педесет) нових радника по основу оствареног 
попуста у закупнини. 

 
Члан 2. 

 Закуподавац и Закупац уговарају нови рок за запошљавања радника из члана 5. став 1. основног 
Уговора  Ов. бр. I – 11230/06 од 13.10.2006. године, тако што се Закупац обавезује да преосталих 38 
(тридесетосам) нових радника запосли у року од 3 (три) године од дана судске овере овог Анекса.   
 

Члан 3. 
 Уколико Закупац у року из члана 2. овог Анекса уговора не испуни овим Анексом преузету 
обавезу запошљавања 38 (тридесетосам) нових радника, обавезује се да остварено умањење новчане 
накнаде из Уговора о давању у закуп осталог грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 11230/06 од 13.10.2006. 
године, на име сваког незапосленог радника до укупног броја 38,  уплати у року од 15 дана, од дана 
истека рока за испуњење обавезе утврђене у члану 2. овог Анекса уговора, са уговореном  каматом у 
висини законске затезне камате, почев од дана потписивања основног уговора Ов. бр. I-11230/06 од 
13.10.2006. године. 
 

Члан 4. 
 Ради обезбеђења потраживања из члана 3. овог Анекса, Закупац се обавезује да пре потписивања 
Анекса приложи једно од средстава обазбеђења плаћања (хипотека на непокретностима, залога на 
покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, меница авалирана од стране пословне банке) која 
не могу бити мања од висине укупне обавезе из члана 5. став 1.Уговора  о давању у закуп осталог 
грађевинског земљишта, Ов.бр. I – 11230/06 од 13.10.2006. године, увећано за уговорену камату, по 
избору Закупца. 

Члан 5. 
 На све што није регулисано овим  Анексом,  примењиваће се одредбе Уговора о давању у закуп 
осталог грађевинског земљишта,  овереног  пред Општинским  судом у Нишу, под  бројем Ов. бр. I - 
11230/06 од 13.10.2006. године, Анекс Ов. бр. Iб 11593/2006 од 01.11.2006. године и Анекс бр.2 Ов. бр. II 
4589/2008 од 30.10.2008. године. 
 

Члан 6. 
Oвaј Анекс сaчињeн јe у 10 (десет) истoвeтних примeрaкa, oд кoјих пo 2 (двa) примeркa зaдржaвa 

Закуподавац, 4 (четири) примерка Закупац и 4 (четири) примерка Основни суд у Нишу. 
 

 
 

Угoвoрнe	стрaнe:	
	



	 
„АУТОКОМЕРЦ“ д.о.о. БЕОГРАД- ЗЕМУН                                               ГРАД  НИШ                                   
                 Д и р е к т о р                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК                                            
                             
                   _____________________                                                     ________________________                                     
                          Рајко Ђурђевић                                                               Мр Милош Симоновић 
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Oв.	бр.	_____________________	/2011	

�
ОСНОВНИ СУД У НИШУ ПОТВРЂУЈЕ, да су Градоначелник Града Ниша - Мр Милош Симоновић, 
кога по пуномоћју заступа начелник Управе за имовину и инспекцијске послове – Љубиша Јанић, дипл. 
правник из Ниша, Булевар Немањића бр.20/25, бр. л.к. 583187 МУП Ниш, ЈМБГ: 0812956730028 и Рајко 
Ђурђевић, из _______________, ул. _____________________________, бр. _____  л.к. бр. _____________ 
МУП Ниш, ЈМБГ: 2704953163300,  директор "АУТОКОМЕРЦ“ д.о.о. Београд-Сурчин, ул. Прва бр. 84ц, 
Ниш, признали за своје потписе на овој исправи дана ______.________2011. године.                                                          
�
Судска тaксa зa oвeру у изнoсу _______________  динaрa нaплaћeнa јe прeкo текућег рaчунa.                                            

 
 
 
                                                                                                                РЕФЕРЕНТ  ОВЕРЕ 
 
                                           
             
          
 
 
 
 
  
          
         
 
 
 
 
  
 


