
На основу члана 56. Статута Града Ниша("Службени лист Града Ниша",
број 88/08)и члана72. Пословника о раду Градског Већа Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.01.2014. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Предлаже се Градоначелнику, да у име Града Ниша,потпише Уговор о
пословно  –  техничкој  сарадњи са  ЕД Југоисток  д.о.о.  Ниш и  Johnson
electric д.о.о. Београд којим се прецизирају односи у погледу обезбеђења
снабдевања електричном енергијом производног објекта Johnson electric
д.о.о.  Београд у  ул.  Ваздухопловаца бб у  оквиру Радне зоне Север у
Нишу.

II. Саставни део овог Закључка представља Предлог Уговора о пословно –
техничкој сарадњи из тачке 1.

III. Закључак  доставити:  Градоначелнику,  ЕД  Југоисток  д.о.о.  Ниш,  ЈП
Дирекција  за  изградњу  Града,  Служби  за  послове  Градоначелника  –
Канцеларији за локални економски развој, Управи за финаније, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке,  Управи за планирање и
изградњу и Управи за имовину и инспекцијске послове.

Број: 79-14/2014 - 03
У Нишу, 23.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

     ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Меморандумoм  о  разумевању, закљученим  дана  27.  јуна  2013.  године  у  Нишу
између Града Ниша, Републике Србије и JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL, и
Уговором о отуђењу грађевинског замљишта у јавној својини без обавезе плаћања
накнаде,  закљученим  између  Града  Ниша  и  JOHNSON  ELECTRIC  d.o.o.,
закљученим 24.09.2013 године,  стране су се сагласиле да ће Град Ниш о свом
трошку  обезбедити  JOHNSON  ELECTRIC  d.o.o,  кao  прибавиоцу,  напајање
електричном  енергијом  јачине  до  3.000  ква.  Поступак  обезбеђења  напајања
електричном  енергијом јачине до 3.000 ква је од стране Града Ниша започет, а до
момента  окончања  истог  другом  уговарачу  би  се  омогућило  снабдевање
електричном  енергијом  одобрене  снаге  1,5  MW  и  то   најдуже  за  период  до
01.06.2014. 
Уговорне  стране споразумеле су се  о  пословно-техничкој  сарадњи у  складу са
одговарајућим прописима и добрим пословним обичајима, а на обострану корист
уговорних страна.
Пословно-техничка  сарадња  се  односи  на  обезбеђење  прикључења  пословног
објекта  Другог  уговарача  у  улици  Ваздухопловаца  бб  -  радна  зона  север  на
дистрибутивни  електроенергетски  систем  пре  изградње  одговарајућих
електроенергетских  објеката  којима  ће  се  омогућити  трајна  и  континуирана
испорука електричне енергије. 
Градско  јавно  правобранилаштво  дало  је  позотивно  Мишљење  на  Предлог
Уговора о пословно – техничкој сарадњи.


