На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.
88/2008) и члана 22, 23. и 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 02.11.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Радног тима за преузимање активности
на реализацији и имплементацији Пројекта развоја постројења
за прераду отпадних вода Града Ниша
I Образује се Радни тим за преузимање активности на реализацији и
имплементацији Пројекта развоја постројења за прераду отпадних вода Града Ниша
(у даљем тексту: Радни тим), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. др Зоран Перишић - Градоначелник
Проф. др Жарко Ранковић – члан Градског већа Града Ниша
Доц. др Милош Банђур – члан Градског већа Града Ниша
Љубиша Јанић – начелник Управе за имовину и инспекцијске послове
Миљан Стевановић, по овлашћењу – начелник Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке
6. Драган Карличић – начелник Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине
7. Миомира Динић, Градски јавни правобранилац
8. Ивица Величковић, в.д. директора ЈКП „Наиссус“
9. Дејан Благојевић, шеф Одсека за јавне набавке у Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
10. Миодраг Брешковић, по овлашћењу – начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
11. Милић Зоран, из ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

II Задатак Радног тима је одређивање начина расписивања тендера након
утврђивања текста претходног расписа који је био објављен у "Службеном гласнику
Републике Србије", и коме је истекао рок 07.08.2012. године.
Радни тим ће поступати и као тендерска комисија.
III Стручне и административно-техничке послове за потребе Радног тима
обављаће Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
IV Решење доставити: члановима Радног тима, Управи за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа.
Број: 1126-16/2012-03
У Нишу, 02.11.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

