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 15.08.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УЧЕШЋУ ГРАДА НИША У ПРОЈЕКТУ
„ТЕСТИРАЊЕ ДОЗНАКА ЗАСНОВАНИХ НА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈИ КОЈЕ СЕ ИЗ
СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ ШАЉУ ПРИМАОЦИМА НОВЧАНИХ ДОЗНАКА У ГРАДУ НИШУ“
БРОЈ 883-10/2018-03 ОД 17.07.2018. ГОДИНЕ

I
Мења се Решење Градског већа Града Ниша о учешћу Града Ниша у пројекту „Тестирање
дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних
дознака у Граду Нишу“ број 883-10/2018-03 од 17.07.2018. године, тако што се у члану III додају нови
ставови три и четири, тако да члан III сада гласи:
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.
Одређује се ЈКП „Обједињена наплата“ да буде сарадник Града Ниша на овом пројекту.
ЈКП „Обједињена наплата“ је задужена за реализацију активности које су предвиђене
пројектом и Меморандум о разумевању између Канцеларије Програма Уједињених нација за развој и
Града Ниша.
II
Остали чланови Решења остају непромењени.
III
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, Градској управи
Града Ниша и ЈКП „Обједињена наплата“ да реализују ово решење.
IV
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша,
Градској управи Града Ниша и ЈКП „Обједињена наплата“.

Образложење
Решењем Градског већа Града Ниша број 883-10/2018-03 од 17.07.2018. године, Град Ниш је
прихватио учешће у пројекту „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из
српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“, који спроводи и финансира
Канцеларија Програма Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, уз подршку институција
Републике Србије. Град Ниш партнер на овом пројекту.
Меморандумом о разумевању између Канцеларије Програма Уједињених нација за развој и
Града Ниша број 2845/2018-01 од 20.07.2018. године је предвиђено да ће друштвени утицај пројекта
бити остварен тако што ће примаоци добити дигитални ваучер да измире приспеле рачуне за
комуналне услуге у комуналном предузећу Ниш (ЈКП), и плате рачуне за куповину намирница у
највише пет малопродајних објеката за прехрамбене производе. Како је ЈКП „Обједињена наплата“
формирано као предузеће за заједничку наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада на
једном, заједничком рачуну, Град Ниш је ЈКП „Обједињена наплата“ идентификовао као једино јавно
комунално предузеће чији је оснивач Град Ниш, а које може учествовати у измиривању рачуна за
комуналне услуге грађана Ниша, прималаца једнократних дознака из дијаспоре, због чега је Градско
веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву Решења.

Број: 997-3/2018-03
У Нишу, 15.08.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

