138. седница Градског већа
У Градској кући одржана је 138. седница Градског већа којом је председавао
заменик градоначелника Љубивоје Славковић.
Одлуком већа са 130 на 200 динара поскупеће административне таксе на
жалбе решења органа локалне самоуправе, док ће са 15 на 8 хиљада динара
бити смањена такса за склапање брака ван службених просторија. Први пут,
уводи се такса и за рекламе исписане на троторима.
Први пут је усвојен и ценовник који одређује да ће уклањање покретних
ствари, попут старих аутомобила са јавних површина по налогу комуналне
инспекције, коштати 5000 динара по сату. Могућност чувања је 120 дана, где
је за првих 10 дана дневна наканада 500 а после тога 50 динара по дану.
Након истека рока од 120 дана, ЈКП Медијана, таква возила ће моћи да
понуди на рециклажу.
Нишлије ће убудуће утрошену воду плаћати 10 одсто више у односу на
досадашњу тарифу, одлучило је Градско веће. Повећане су и таксе за жалбе
на решења органа локалне управе. С друге стане, смањена је такса за
склапање брака ван службених просторија, као и цена услуга Тржнице за
власнике камиона теже од 5 тона, који продају робу на кванташкој пијаци.
Уместо досадашњих 53,04 динара Нишлије ће утрошену воду плаћати 58,35
динара по метру кубном. Наплаћивање по новој тарифи почиње од августа.
Почетком године Наисус је тражио увећање рачуна за 40 одсто али се од те
идеје одустало јер је предузеће у мећувремену добило послове од којих ће
остварити значајну добит.
Усвојен је и предлог ЈКП Тржница на основу којег ће већ од понедељка
смањити цену својих услуга за поједине продавце на Кванташкој пијаци.
Усвојен је и предлог о чишћењу 11 дивљих депонија укупне површине око
65.000 квадратних метара. На тај начин биће уклоњено око 2500 кубика
отпада, за шта ће град издвојити око 2 милиона и 800.000 динара. Приликом
усвајања финансијског извештаја Градске стамбене агенције за прошлу
годину, између осталог је констатовано да у последњих 10 година, 50

станара није плаћало кирије за коришћење социјалних станова, и да их је
немогуће намирити из стечајне масе пропалих предузећа у којима су били
запослени.

