РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 17.07.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ ГРАДА НИША У ПРОЈЕКТУ „ТЕСТИРАЊЕ ДОЗНАКА
ЗАСНОВАНИХ НА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈИ КОЈЕ СЕ ИЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ ШАЉУ
ПРИМАОЦИМА НОВЧАНИХ ДОЗНАКА У ГРАДУ НИШУ“
I
Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Тестирање дознака заснованих на блокчејн
технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“ који
спроводи Канцеларије Програма Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, уз подршку
институција Републике Србије.
II
Општи циљ пројекта“ „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из
српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“ је унапређење односа
дијаспоре и Републике Србије, кроз стварање бољих услова за њихову сарадњу.
Специфичан циљ Пројекта је обезбедити грађанима града Ниша, примаоцима средстава из
дијаспоре, али и самој локалној заједници, смањење трошкова трансфера новца од физичких лица у
иностранству ка физичким лицима у Србији, коришћењем блокчејн технологије.
III
Носилац пројекта је Канцеларија Програма Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, a
Град Ниш је партнер на Пројекту.
Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 15.07.-15.10.2018. године.
IV
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 85.000 долара. Пројекат у потпуности
финансира носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији.
Обавезе Града Ниша на пројекту огледају се у реализацији активности свог дела пројекта, а
регулисане су и Меморандумом о разумевању између Канцеларије Програма Уједињених нација за
развој и Града Ниша.
Град Ниш нема финансијских обавеза у овом пројекту.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о разумевању
између Канцеларије Програма Уједињених нација за развој и Града Ниша.
VI
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској
управи Града Ниша да реализују ово решење.
VII
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша.
Образложење
Пројекат „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре
шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“, спроводи и финансира Канцеларија Програма
Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, уз подршку институција Републике Србије. Град
Ниш партнер на овом пројекту.
Општи циљ пројекта „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из
српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“ је унапређење односа
дијаспоре и Републике Србије, кроз стварање бољих услова за њихову сарадњу.
Специфичан циљ Пројекта је обезбедити грађанима града Ниша, примаоцима средстава из
дијаспоре, али и самој локалној заједници, смањење трошкова трансфера новца од физичких лица у
иностранству ка физичким лицима у Србији, коришћењем блокчејн технологије.
Влада Србије увидела је да је ниво сарадње са српском дијаспором у знатном опадању већ
неколико деценија, а да притом на годишњем нивоу у просеку до 32.000 грађана Србије напусти

Србију у потрази просперитетнијим животом у иностранству. Стога је Влада Србије препознала
потребу да се обезбеде бољи услови за сарадњу са српском дијаспором. Да би се решило једно од
многих сложених питања односа дијаспоре и њихове земље порекла, канцеларија УНДП у Србији
покренуће прототип пројекта за дознаке засноване на блокчејн технологији које српска дијаспора из
најмање четири (4) државе у дијаспори (Немачка, Швајцарска, Француска, Сједињене Америчке
Државе) шаље корисницима становницима Града Ниша у Србији. Прототип пројекта за дознаке из
дијаспоре засноване на блокчејн технологији има за циљ тестирање блокчејн технологија у
изолованом окружењу за реализацију прототип пројекта, кроз приступ који ће објединити примену
нових технологија, смањење трошкова трансакција, бољу транспарентност и позитиван утицај на
живот становништва Града Ниша који су корисници Пројекта. Уколико се буде сматрало да је исход
прототип пројекта, који обухвата све наведене аспекте, позитиван, створиће се услови за непосредну
интензивнију примену блокчејн технологија у ширем развојном контексту УНДП-а.
Пројектом је предвиђено да до 200 једнократних, појединачних дознака, по знатно нижој цени
трансакције, буде послато из српске дијаспоре (било би пожељно из најмање четири (4) државе у
дијаспори: Немачке, Швајцарске, Француске и Сједињених Држава) за до 200 примаоца новчаних
накнада из Ниша. Поменути корисници могу бити евидентирани као лица која су добровољно
пристала на учешће у пилот пројекту, као и корисници који набављају намирнице из највише пет (5)
малопродајних објеката за прехрамбене производе у Нишу. Предвиђа се да укупна вредност
трансакција неће премашити 20.000 САД, при чему се очекује да ће пун износ бити исплаћен са
рачуна прималаца током трајања пројекта.
Главна додата вредност биће уштеда која се добије преко плаћања банкарских накнада за
сваку појединачну трансакцију коју изврши пошиљалац или прималац (5-7 одсто). Друштвени утицај
биће остварен тако што ће примаоци добити дигитални ваучер да измире приспеле рачуне за
комуналне услуге у комуналном предузећу Ниш (ЈП), и плате рачуне за куповину намирница у
највише пет малопродајних објеката за прехрамбене производе. У идеалном случају, све појединачне
трансакције биће равномерно распоређене између нишког комуналног предузећа (ЈП) и
малопродајних објеката за прехрамбене производе (50:50) како би корисници били подједнако
заинтересовани за обе опције.
Основни предуслов за покретање прототип пројекта јесте постојање потврђених спискова са
подацима о пошиљаоцима - примаоцима које треба да припреми и усвоји Град Ниш. Основна
поставка интервенције је да ће корисници, пошиљаоци и примаоци, добровољно прихватити учешће
у прототип пројекту као резултат кампање коју ће организовати Град Ниш, УНДП и AID:Tech.
Кампања и списак пошиљаоца и примаоца који су укључени у прототип пројекат за дознаке преко
блокчејн технологије биће званично предати УНДП-у од стране власти Града Ниша. На тај начин,
Град Ниш и УНДП ће осигурати да грађани примаоци новчаних дознака и дијаспора имају једнаке
шансе, као и да не дође до кршења Закона о заштити података о личности Републике Србије.
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 85.000 долара. Пројекат у потпуности
финансира носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији.
Град Ниш нема финансијских обавеза у овом пројекту.
Обавезе Града Ниша на пројекту огледају се у реализацији активности свог дела пројекта, а
регулисане су и Меморандумом о разумевању између Канцеларије Програма Уједињених нација за
развој и Града Ниша.
Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 15.07.-15.10.2018. године.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за је унапређење односа
дијаспоре и Републике Србије, кроз стварање бољих услова за њихову сарадњу, Градско веће Града
Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 883-10/2018-03
У Нишу, 17.07.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

