
 На основу члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'' бр. 92/2010) и члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
бр. 88/2008),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 11.02.2011. године, доноси  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о 
приступању Града Ниша Пројекту ''Ревитализација Центра за виноградарство и 
винарство Ниш''. 

2. Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да покрене иницијативу пред 
Владом Републике Србије ради доношења одлуке којом ће се извршити пренос 
оснивачких права и оснивачког удела са Републике Србије на Град Ниш над 
Центром за виноградарство и винарство Ниш. 

 Након доношења одлуке Владе РС, Градско Веће ће утврдити предлог 
одлуке о преузимању оснивачих права Града Ниша над Центром, о којој ће 
одлучивати Скупштина Града Ниша. 

3. Град Ниш, у складу са Пројектом, преузима обавезу исплате доспелих а 
неисплаћених плата и дела доприноса запосленим радницима Центра, за период од 
01.02.2010. год. до 31.12.2010. године, у укупном износу од  5.098.645,00 динара. 
 
 
 

Образложење 
 

 
 Центар за виноградарство и винарство Ниш обратио се Градском већу Града 
Ниша са иницијативом за доношење Закључка којим се предлаже Градоначелнику 
Града Ниша доношење Решења о приступању Града Ниша пројекту ''Ревитализација 
Центра за виноградарство и винарство Ниш''. 
 Решењем о приступању Пројекту ''Ревитализација Центра за виноградарство и 
винарство Ниш'' Град Ниш преузима обавезу исплате 10 нето плата и део доприноса 
за исти број месеци за тада 14-торо запослених, у укупном износу од 5.098.645, 00 
динара.   
 По доношењу Закључка и Решења у напред наведеном смислу, потребно је да 
Град Ниш поднесе иницијативу Влади Републике Србије (као оснивачу и једином 
члану овог друштва са ограниченом одговорношћу) да изврши пренос оснивачких 
права као и оснивачког удела Граду Нишу (што износи 500 евра у противдинарској 
вредности). 
 Доношењем одлуке Владе Републике Србије о преносу оснивачких права, 
ствара се потребна претпоставка да Скупштина Града Ниша донесе одлуку о 
преузимању оснивачких права и ступању Града Ниша на место дотадашњег 
оснивача, док би правни статус и облик организовања Центра остао исти – 
једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. 
 На основу свега изнетог, уз овако извршену измену оснивачких права и помоћ 
од стране Града Ниша, постигла би се ревитализација Центра и прелаз на   
комерцијализацију пословних активности, чиме би се знатно повећао квалитет и 
квантитет понуде ове установе.  
 Град Ниш би помогао опстанак једине значајне и референтне установе овог 
типа у Србији, која ће у наредном периоду  - након превазилажења сада присутних 



проблема, бити у могућности да по тржишним принципима квалитетно послује и 
остварује средства за самоодржање али и развој виноградарске производње (уз 
поштовање принципа научног приступа) на територији Града. 
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