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ПРЕДГОВОР
Публиковање архивске грађе представља један
од основних али и најсложенијих и најодговорнијих задатака савременог архива. Циљ и задатак публиковања архивске грађе је вишеструк, пре свега
да је заштити и презентује. Садржајно највреднија
документа постају доступна широком кругу истраживача из најразличитијих научних дисциплина,
као и другим корисницима, чиме се начело доступности архивске грађе на најбољи начин остварује.
Публиковањем архивске грађе подстиче се интерес
за њено коришћење у научне, публицистичке, књижевне и друге сврхе. Истовремено, њеним објављивањем обавља се и функција финалне заштите,
јер се публикована документа ређе користе, а самим тим и вероватноћа њиховог оштећења или чак
уништења своди на минимум. Историјски архив
Града Новог Сада објављивањем записника Проширеног савета града Новог Сада из 1922. и 1922.
године наставља издавање зборника архивских
докумената из фонда Градско поглаварство Новог
Сада 1919-1941. године.
Усвајањем Видовданског устава 1921. године
било је предвиђено увођење једнообразног система
државне управе на централистичким принципима.
Подручје целе Краљевине требало је да буде подељено на области, као административно-територијалне
јединице највишег ранга, затим, на округе, срезове
и општине (укључујући и градске општине). Било је
предвиђено да области, срезови и општине буду самоуправног карактера, а окрузи административно-управног. Међутим, до формирања округа није ни
дошло, а није уведена ни среска самоуправа, него
су срезови били административног карактера, као
и у раздобљу пре 1918. године. Општинске, односно градске, самоуправе уведене су у Војводини тек
1927. године (у другим областима нешто раније).
Оправдање за овако касно формирање самоуправних органа било је неповерење према националним
мањинама на овој територији.1
Изради законодавних аката којима је требало
спровести у живот уставне одредбе о подели земље,
приступило се већ у другој половини 1921. године,
непосредно по усвајању Устава. Иницијатор законских предлога о подели на 33 области био је тадашњи министар унутрашњих дела Светозар Прибићевић, познат као присталица централистичког уређења, тако да су предложеним решењима, цепане
дотадашње целине настале ранијим историјским
развојем и стварани мањи делови који су требали
да буду непосредно повезани са владом у Београду.
Посао на изради и усвајању потребних законодавних аката био је завршен у првој половини 1922.
године изгласавањем Закона о установљавању области (26. априла), Уредбе о подели земље на области,
Закона о обласној и среској самоуправи и Закона о
општој управи (28. априла) чиме су озакоњени ранији предлози.2
Положај привилегованих градова, раније у ран-

гу среза и у оквиру жупаније, односно у рангу жупанија и њима равних, био је у знатној мери неодређен и веома га је тешко дефинисати, јер се посебан закон о градским општинама тек очекивао.3
Централне власти нису поштовале њихову самоуправност, која је и формално укинута 1925. године
укидањем великожупанског звања у њима. Они су
тиме укључени у оквир жупаније, добили у њима
ранг среза и дошли под власт великих жупана жупанија.4
Новосадска градска управа је, од самог уједињења, била под стриктном контролом владе и одражавала промене које су се дешавале у врху државне власти. Градоначелници, као и чланови Проширеног савета града, нису били бирани, него постављани одлуком владе. Први градоначелници, Јован
Живојновић и Стеван Адамовинић, нису се дуго
задржали на том положају. Мандати двојице градоначелника и једног вршиоца дужности (Јован Лакић)
трајали су укупно нешто више од две и по године,
од децембра 1918. до августа 1921, када је за великог жупана и вршиоца дужности градоначелника
именован Милан Слиепчевић.5
Први сазив Проширеног градског савета био
је наслеђен из доба присаједињења 1918. године,
али је убрзо доживео одређене измене. Састав Градског савета потпуно је промењен фебруара 1921.
године, а структура му је одговарала резултатима
избора за Уставотворну скупштину одржаних у
Новом Саду. Усвојен је предлог градоначелника
Адамовића да градско представништво броји 90
чланова, као и предлог да 14 места припадне Несловенима а шест места Словенима који нису чланови странака. Министарство је уважило предлог
и разлоге које је изнео градоначелник (нису нам
познати), па је одређено да радикали добију 52, демократе 12 и социјалдемократе шест представника
у Проширеном савету.6 Овакав састав Проширеног
савета наставио је са радом и током 1922. и 1923.
године.
Решењем министра унутрашњих дела за новог
градоначелника је, августа 1922. године, именован
је искусни градски чиновник, демократа, др Жарко
Стефановић. Грађани су од њега, пре свега, очекивали побољшање тешког материјалног положаја у
којем су се налазили. Стефановић је, приликом излагања свог амбициозног социјалног и урбанистичког програма градским саветницима, на седници
одржаној 2. септембра 1922. године, затражио
сарадњу и помоћ чланова Проширеног савета да
би „споразумним заједничким радом наш град за
кратко време подићи на висину на коју је и према
својој историјској прошлости као Српска Атина а и
према своме географском и економском положају
предестинован”.7 Стефановић се на месту градоначелника задржао нешто дуже од својих претходинка.
Оставку је подено јануара 1925. године због неслагања са радикалским Градским саветом у вези са
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именовањем градских чиновника.8
Проширени градски Савет одржао је у 1922.
години десет седница, пет редовних и пет ванредних. Редовне седнице држане су 24. јануара (продужена 25. јануара), 11. априла, 29. маја (претворена
у конференцију),9 19. октобра (продужена 26. октобра) и 29. децембра, а ванредне 6. априла, 19. априла, 19. јуна (продужена 20. јуна), 24. јула и 2. септембра. На дневном реду било је 229 тачака.
Град Нови Сад се, првих година живота у новој држави, суочавао са два значајна проблема. Један проблем било је решавање стамбеног питања
великог број чиновника који су долазили у град као
замена за отпутене службенике мађарске националности. Друго важно питање била је Аграрна реформа којом је граду Новом Саду одузето 2.329 к.ј. земље,10 али су градске власти покушавале да избегну
одузимање смањујући поседе продајући земљиште
за градњу привредних објеката и зидање приватних
кућа за становање, чиме би се ублажио проблем
недостатка стамбених јединица. Продаја градског
земљишта за градњу стамбених објеката била је на
дневном реду готово сваке седнице Проширеног
савета у 1922. години. Већ на првој седници, одржаној 24. јануара, као пета тачка дневног реда,
разматране су локације предвиђене за продају заинтересованим грађанима и радови неопходни за
припремање терена за градњу. У наставку исте седнице, одржаном 25. јануара, као 12. тачка дневног
реда, донесена је одлука о прихватању резултата лицитације за продају 13 плацева на Малом Лиману.11
Важна одлука Проширеног савета било је усвајање уговора склопњеног „између града и војног
ерара у погледу откупа мостобрана између града и
Дунава” усвојена на седници од 6. априла 1922. године. Уступањем Мостобрана граду Новом Саду
омогућено је отварање града према обали Дунава и
добијена значајна површина за изградњу објеката
и трасирање нових улица. Град је Војсци уступио
касарне на Футошком путу и у Улици војводе Бојовића, земљиште на коме се налазио аеродром, плацеве за проширење базе речне флотиле и градњу
официрског дома, бараке на Кисачком путу, као и
земљиште за градњу зграда штабова и кућа и станова за официре и војне чиновнике.12
Одлуке о продаји земљишта доношене су на
седницама од 19. и 20. јуна (тачке 69 и 70б - кућишта за градске чиновнике, тачка 74 - кућишта за
јавне чиновнике), 24. јула (тачка 129 - кућишта
јавним и приватнима лицима), 19. октобра (тачке
166 и 167 - земљиште за градњу кућа официра).
На поменутим седницама донесене су одлуке о продаји неколико стотина плацева, док је појединачних продаја било и под другим тачкама на готово
свакој седници Проширеног савета.
Сем земљишта за градњу стамбених објеката,
град је продао и значајан број парцела за подизање
или проширивање индустријских предузећа и радионица. Посебно је занимљива продаја земљишта
Стандард Оил Компанији из Њујорка за подизање
рафинерије уља. Земљиште је уступљено и Силвестеру Бернолду за проширење браварске радионице, Новосадској фабрици кабела, браћи Станковић
за прераду вуне, Карлу Мелкусу за фабрику каи-

шева и многим другим привредним делатницима.
Поред индустријских постројења, планирана
је изградња државних надлештава и објеката струковних удружења. Тако је земљиште уступљено
Министарству за Социјалну Политику за градњу
Инвалидског Дома, Новосадској Окружној Благајни
за осигурање раденика за подизање дома окружне
благајне, Међуструковном Одбору Новосадских
Стручних Организација у сврху подизања радничког дома, Трговачко занатлијској Комори за изградњу палате, секцији Новинарског Удружења за зидање дома изнемоглих новинара, Апелационом
суду, Дирекцији Пошта и Телеграфа за изградњу
палате. Проблем смештаја новосадских основних
школа делимично је решен доградњом учионица у
Кајмакчаланској и Краљевића Марка улици.13
Разматрана су и нека питања која су на дневном реду била и претходних година. Међу њима је
посебно занимљива продаја градске болнице Министарству народног здравља, о чему је Проширени
савет града расправљао још од 1919. године.14 Почетком 1921. донесена је одлука о продаји, али није
потписан уговор, па се ово питање, чак четири пута, нашло на дневном реду и у 1922. години.15
Чланови Проширеног савета имали су доста
примедби одржавање чистоће и калдрмисање улица. Ова питања су покретана, најчешће, приликом
расправа о усвајању градског буџета и планираних
радова на уређењу улица. Начин на који су градски
представници гледали на ове проблеме најбоље ћемо видети навођењем њихових речи изговорених
на седницама. Приликом расправе о „прорачуну
градске домаће благајне”, на седници одржаној 11.
априла, члан Проширеног савета Глиша Мирковић
рекао је, између осталог; следеће: „Према 102. §-у
гр. организационог статута од гр. рачуновођства
састављени прорачун долази прво пред финансијски и економски одбор а затим га градски Савет
са својим извештајем подноси муниципалном одбору. То сада није било. Прорачун није био пред
економским одбором. Из прорачуна се види, да
има преко два милиона динара мањка а шта нам
градски Савет за то пружа? Ако се осврнемо на
чистоћу по улицама - види се бедно стање. Пре
рата су биле улице као кутија чисте а сада Нови
Сад изгледа као једна јужнобалканска варош. Нечистоћа је велика. Чуди се, да вел. капетанија редарства није до сада због узорне чистоће никога
казнила.”16 Занимљиво је поређење са стањем „пре
рата”, ако узмемо у обзир да је Глиша Мирковић у
Проширеном савету представљао Радикалну странку.
Сличне ставове Мирковић је изнео и на седници од 2. септембра приликом расправе о представци др Миладина Величковића и другова, чланова проширеног Савета и извештају економског
и финансијског одбора и Градског савета у предмету поправке и калдрмисања улица. Мирковић је
рекао: „На оправку улица се троше силне паре и
њему се чини као да се експериментише, јер асфалт
издржи 1-2 године, те се делом од трамвајских шина а делом од великог промета исквари. У асфалту
настале рупе се шљунком и шотером затрпавају.
Он није стручњак, али то није ни хигијенски ни
економски. Тако стојимо са неколио главних улица.
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Ако се тако и даље буде настављало онда буџет града неће залећи ни за одржавање 2-3 главне улице.”17
Др Миладин Величковић био је један од најактивнијих чланова Проширеног савета. Учествовао је у расправама по разним питањима, а најзанимљивији су били његови говори о здравственим
и хигијенским приликама у граду. Доста је био ангажован и у расправи о Градској болници, што је
сасвим разумљиво, с обзиром да је био лекар и шеф
гинеколошког одељења. Међу занимљивије потстреке и наступе др Величковића, свакако спада представка о јавном моралу коју је, са групом истомишљеника, поднео на седници од 24. јануара 1922.
године. У представци је оштрој критици изложен
јавни живот у граду и указано на бројна кршења
основних моралних норми. Наведени су бројни примери неморалног понашања, пијанства, галаме,
вулгарног изражавања, преслободног одевања, јавног вршења нужде, беспосличарења. „На сваком
кораку на улици, на пијаци, у шеталишту, у кафанама, у трамвајима чујете најодвратније и најбруталније псовке тако, да се човек боји да са женом
и децом изађе на улицу. Женске из полусвета закрчиле су улице и јавне локале тако, да честит човек не може са својом породицом заћи у те локале,
ако неће да црвени пред својом женом и децом.”
Величковић и његови истомишљеници траже од
Градског савета и редарства да поведу рачуна о
беспризорном понашању у граду и предлажу мере
којима би се спречило даље нарушавање моралних
норми, и да се Нови Сад „такмичи у култури, моралу и напретку на свима пољима са најнапреднијим градовима у држави а у извесним стварима
и са напредним градовима ван наше државе.”18
На седници одржаној 19. априла Проширени
савет је усвојио одлуку о свадбеном дару краљу
Александру. Изгласана је свота од милион динара
која би се обезбедила варошким прирезом.19 Члан
Проширеног савета Јован Храниловић поставио је,
на седници од 29. маја, питање великом жупану „у
којем се стадијуму налази свадбени дар Његовом
Величанству Краљу”.20 Велики жупан Слиепчевић
је одговорио да је на конференцији одржаној 24.
маја у Суботици одлучено „да се у Београду сагради
један интернат у којем би вишешколци из Војводине имали стан, храну и т.д.” и да се чека одобрење
краља. Завод би био формиран по угледу на Текелијанум у Будимпешти и носио би краљево име.
Преузимањем и разградњом Мостобрана омогућен је излазак града на обалу Дунава и изградња
првог сталног друмско-пешачког моста између Новог Сада и Петроварадина. У вези са градњом моста
разматрано је и питање отварања пута који би водио са моста у центар града. На седници одржаној
29. маја, као 63. тачка дневног реда, Проширени
савет расправљао је о експропријацији кућа за
отварање нове улице. Седница је претворена у конференцију која је разматарала ово питање и донела
одлуку да се експропришу три куће (Матице српске,
кућа Марковића и банке „Војводине”). Проширени
савет је усвојио предлог конференције и формирао
осмочлани одбор за решавање овог питања.21
Нови Сад је у 1922. години остао без једне од
најистакнутнијих политичких личности с почетка
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ХХ века, 22. октобра преминуо је Јаша Томић. Поводом Јашине смрти, објављени су многобројни
некролози и комеморативни говори. Његови пријатељи и присталице нису штедели речи хвале у истицању врлина и занемаривању мана. Један такав
говор одржао је Дака Поповић на седници Проширеног савета одржаној 29. децембра. За разлику од
осталих који су у први план стављали Јашино политичко деловање, Поповић је посебно истакао верски и национални моменат у Томићевом делу.22 „У
томе животу и раду има много црта једног друштвеног реформатора и једног апостола културе.
Када се одбије од тога рада и живота све оно, што
је људско, све оно што називамо слабошћу и грешкама смртнога човека, остаје пред нама једна лепа,
сређена и уравнотежена филозофија модерног грађанина, можда типа будућег славенског интелигенига, који у свему тражи истину и природу, који у
свакој акцији тражи социјални смисао и социјалну
вредност; остаје нам лепа етичка фигура Јаше Томића.”23 Градоначелник др Жарко Стефановић је
предложио са се говор Даке Поповића записнички
овековечи и покојникова удовица изводом из записника извести.24
Проширени градски савет је у 1923. години
одржао 12 седница, пет редовних, пет ванредних и
две свечане. Редовне седнице одржане су 27. априла (продужена 1. маја), 15. маја, 18. јуна, 9. августа
и 19. новембра (продужена 20. новембра), а ванредне 26. јануара, 8. фебруара, 9. марта, 10. децембра
и 18. децембра. Свечане седнице одржане су 4. јула
(поводом неуспелог атентата на Николу Пашића) и
8. септембра (поводом рођења престолонаследника
Петра). Укупно су на дневном реду биле 153 тачке.
На основу наредбе Министарства унутрашњих дела од 24. јануара 1923. године разрешени су
дотадашњи и именовани нови чланови Проширеног савета. Милан Слиепчевић, велики жупан Новог Сада, обавестио је Градски савет о одлуци министра и новом саставу Проширеног градског Савета. За нове чланове именовани су: Мита Ђорђевић,
Милан А. Јовановић, др Миладин Свињарев-Величковић, Марко Вилић, Павле Поповицки, Глиша
Мирковић, Лаза Димић, Ђока Петровић, Дака Поповић, Ђока Гајин, др Милан Ћирић, др Милорад
Попов, Тоша Милић, Јоца Јовановић, Алимпије
Поповић, др Јован Стејић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Рацко Поповић, Милутин П. Стојаковић, Радован Вујошевић, Паја Ст. Јаковљевић,
Љубомир Ђукић, Милан Попић, Миша Георгијевић,
Јоца Антоновић, Душан Атанацковић, Миша Милићев, Васа Крендић, Миша Динић, Гига Латинчић,
Танасија Белеслијин, Милан Каћански, Јован Максимовић, Светозар Ивић, Урош Ружић, Васа Јовановић-Вакин, Аца Евић, Милан Антонић, Душан
Перлић, Глиша Ракић, Пера Савић, Дамјан Асурџић, Јоца Милана Кузманов, Ђока Чачулић, Ђока
Мунћан, Стева Летић - Милин, Јован Башић, Ђка
Милић - Шумарев, Владислав Миодраговић, Ђока
Степанов, Лука Бајић - Стевин, др Милош Бокшан,
Никола Ивковић, др Јован Латинчић, др Милан
Матић, др Александар Моч, др Јован Ненадовић,
др Бранко Николић, Павле Обрадовић, др Миливоје Поповић, Душан Ружић, Сава Стојковић, Јован
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Храниловић, Марко Нешић, др Милан Секулић, Васа Стајић, Павле Татић, Јосип Франк, Ђура Хаднађев, Јосип Менрат, Фрања Цидлик, Фрања Бауер,
Стеван Бахингер, Бернат Ернст, Душан Кенигштетлер, Фрања Фат, Јован Гросингер, Јулије Фајт,
Леополд Франк, Јулије Франк, Јосип Лудвик, Имре
Вахтл, Лео Вајс, Коста Миросављевић, Влада Стефановић, Андрија Мудрох, прота Милан Ћирић, др
Ђорђе Трифковић и др Стева Адамовић.25 Новоизабране чланове поздравио је на ванредној седници,
која је одржана 8. фебруара, градоначелник др Жарко Стефановић с уверењем „да ће сви порадити
добру града и миле нам отаџбине”.26
Током 1923. године, као и у 1922. години градски оци на дневном реду скупштинских заседања
најчешће су разматрали питања продаје градског
земљишта како за подизање стамбених објеката
тако и за изградњу фабричких погона. Једна од
молби за продају градског земљишта била је упућена од стране Министарства народног здраваља –
Здравственог одсека за Банат Бачку и Барању из
Новог Сада и разматрана је као 4. тачка дневног
реда на седници од 26. јануара 1923. године, када
је Проширени градски савет одлучио да им прода
земљиште за подизање здравственог дома, у који
би биле смештене канцеларије средишњег звања
за сузбијање маларије у Војводини, Мачви и Босанској посавини, затим амбуланте, диспанзери,
дворана за хигијенску изложбу и друге санитетске
установе.27
Разматран је и прорачун градске благајне о
коме су се чула опречна мишљења чланова Проширеног савета, који су тада расправљали о положају
чиновника, раду градских служби, хигијени у граду, калдрмисању улица и низу других комуналних
проблема који су притискали град. Том приликом
др Миладин Величковић члан Проширеног савета
је у свом излагању рекао следеће: „Чиновнички
кадар града је велики и могао би се са мало добре
воље смањити. Прорачун у начелу прихваћа и нада
се, да ће боље бити, да ће чиновници са више воље
радити и да ће према грађанима бити предусретљивији. Многи се туже, да морају по више сати чекати док не сврше свој посао. Баш виши чиновници
су за време званичних часова на улици или на коме другом месту. Незна, да ли је виц – али се приповеда да некоји чиновници имају два шешира и
један им је стално у канцеларији у знак да су и они
овде.”28
На седници од 15. маја, 30. тачка била је посвећена одређивању школског приреза, указано је
да је дотадашњи прирез мали и да га треба повећати, пошто је ситуација у школама веома тешка.
Школске зграде су доста страдале за време рата
јер је у њима коначила војска, а поред тога био је
велики недостатак наставних средстава. Све то је
изискивало већа материјална улагања за оправку
школа.29
Покушај атентата на председника владе Николу Пашића, 27. јуна 1923. године, изазвао је гнушање међу Новосађанима и на предлог Мите Ђорђевића сазвана је свечана скупштина за 4. јули, на
којој је осуђен нечовечни чин атентатора. Др Миладин Величковић изразио је огорчење речима: „Од-

јек пуцња из смртоносног оружја, којим је атентатор Рајић наумио, да са управе земље уклони г.
Николу Пашића, потресао је до дна душе и начелне противнике г. Пашића, не само зато што се гнушају зликовачког дела Рајићева и зато што знају
да г. Никола Пашић не припада само једној странци, него је он дика и понос целог нашег народа.”
После њега је и Јован Храниловић рекао следеће:
„У име мојих другова чланова проширеног градског
Савета, који припадају Демократској странци, придружујем се изјави огорчења на атентатора и атентат којим је зликовац покушао у крви угасити живот
седог прочелника наше владе, који је стекао неоспориво великих заслуга за државно и народно
уједињење нашег народа.”30
Новосађани су неколико месеци касније, 8.
септембра 1923. године, поново сазвали свечану
седницу, и у присуству представника војних, црквених и цивилних власти, представника просветних и културних удружења, прославили рођење
престолонаследника. Андрија Варићак, члан Проширеног савета се својим речима прикључио слављеничком расположењу које је захватило грађанство на вест о рођењу наследника престола и том
приликом рекао је: „Неизмерној овој радости народ
даје одушке манифестујући; надмећу се села и
градови све до задње потлеушице, да искажу своју
приврженост Династији и да свечано прославе
овај историјски догађај. И наш Нови Сад, наша
Српска Атина и њено родољубно грађанство није
заостало у овом натецању, па је прекјучерашња и
данашња манифестација жив одсјај радости унутрашњег бића нашег и љубави наше за новорођенче, Његово Височанство Престолонаследника.”31
Крајем 1923. године влада је изнела на јавну
расправу Закон о самоуправним градским општинама, јединственог за целу Краљевину СХС. Критика јавности била је уперена према великим овлашћењима која су давана Министарству унутрашњих
дела у контроли градске управе, којој се тиме ограничавала самосталност.32 Тим поводом су градови
Загреб, Љубљана, Цеље, Птуј и Марибор упутили
допис Новом Саду у коме су позвали Новосађане
на сарадњу у борби против актуелног нацрта закона, али су чланови Проширеног савета на седници
одржаној 19. новембра одбацили предлог. У скупштинској сали су се око тог питања могли чути дисонантни тонови приликом расправе. Радован Вујошевић је сматрао: „Град Загреб неће да зна за
наш Устав и парламент и сада је управо дрско, да
нас зове на сарадњу. Ми смо приликом избора послали у парламент наше најбоље људе па и у законодавном одбору је Војводина заступљена са три
врло добра правника, те није потребно, да ми поред њих претресамо зак. пројекте.” Затим је уследила реч Јована Храниловића: „Овде није у питању
политика. Ради се о томе, да се очува самоуправа
градова. Загреб хоће да очува своју самоуправу па
позива и нас, да и ми то учинимо. Одбити позив
значи не бити европејац – значи бити сепаратиста.”33
Записници Проширеног савета града Новог
Сада из 1922. и 1923. године, део су архивске грађе из Фонда број 150. Градско поглаварство Нови
Сад. Записници из 1922. године су вођени у једној

ПРЕДГОВОР

књизи која садржи 302 листа писаних машином. У
1923. години записници су, такође, вођени у једној
књизи, на 170 листова писаних машином.
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Приређивачи су израдили табеларни приказ
тачака дневног реда седница које су одржане у тој
години. Записнике смо публиковали тако што смо
у потпуности задржали изворну правописну форму
текста.
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Приређивачи
Тања Вељковски, виши архивиста
Душко Пантелић, виши архивиста

ЗАПИСНИЦИ
1922

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног кругом рада муниципалног већа снабдевеног Савета града
НОВОГ САДА, која је држана 24. јануара 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан и вршиоц дужност гр. начеоника
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, зам. гр. начеоника, вел. бележник, Др. Ђорђе
Тапавица гр. саветник, Миливој Вучетић гр. саветник, Јован Бањанин вел. капетан, Александар Поповић
гр. саветник, Јован Лакић гр. саветник, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Др. Карло Вагнер
гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Јосиф Пајц гл. благајник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа,
Никола Лебхерц гр. подбележник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Александар Нађ сиротињски отац,
Аладар Тришлер гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца
Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Мунћан, Лазар Балаш, Павле Поповицки,
Никола Ћурчић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Прелић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић,
Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Сава Стојковић, Фрања
Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 1.
Председник госп. вел. жупан поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара
за данас сазвану редовну главну скупштину; вођење
записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу
вел. бележнику а говорнике да бележи Никола Лебхерц, подбележник.
Уједно пријављује, да је као накнадни предмет
стављен на дневни ред „Предлог градског Савета у
предмету купа уметничке творевине Ђоке Јовановића вајара.”
Узима се на знање
Референт: Никола Лебхерц гр. подбележник.
Број 2.
адм.
Градски Савет из своје седнице држане 24. јануара о.г. подноси свој предлог у предмету избора
5 чланова Управног Одбора путем тајног гласања
листићима без кандидације у смислу 4. §-а V1. зак.
чл. од 1876. год. даље да се у надпрегледачки сто
изаберу два члана у смислу В.) а) 57.§ ХХ1. зак. чл.
1886. год. и да се изаберу нови чланови осталих одбора на место оних, који су иступили.
Госп. Милан Слиепчевић вел. жупан - с обзиром, да се избор чланова Управног Одбора мора путем тајног гласања листићима извршити - именује
према 28.§-у гр. статута за председника изасланства за скупљање листића Јована Храниловића а
за чланове Др. Миливоја Поповића и Др. Јована
Ненадовића, чланове проширеног Савета.
После овога је госп. председник одредио гласање.
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Листиће за гласање су предали:
Од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Филип
Богдановић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Прелић, Аца Евић,
Мита Косировић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Јован Храниловић,
Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлић, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Глиша Марковић Др. Александар Нађ Аладар Тришлер.
По изјави председника одбора за прикупљање
гласаница г. Милан Слиепчевић, вел. жупан установљује, да су 55 листића за гласање предати.
Од гласова су добили:
Давид Поповић 55
Марко Вилић 50
Миша Георгијевић 53
прота Милан Ћирић 55
прота Јован Храниловић 55
Павле Татић 5
Др. Бранко Николић 1
Јован Јовановић 1
Према томе изјављује госп. вел. жупан, да су у смислу 4. §-а V1. зак. чл. од 1876. за чланове
Управног Одбора изабрати: Давид Поповић,
Марко Вилић, Миша Георгијевић, прота Милан Ћирић, прота Јован Храниловић, чланови проширеног Савета.
У надпрегледачки сто: су изабрати: Др. Бранко
Николић и Тодор Милић чланови проширеног Савета.
У економски одбор на место Др. Геза Брука и
Антала Иршаија - Јосиф Менрат и Јанош Сабо.
У надзирачки одбор за зидање на место Павла
Ћурчића - Др. Миладин Величковић.
У одбор за надзор доходаринског звања на
место Антала Иршаија - Стеван Бахингер.
У одбор за одбрану од поплава на место Антала Иршаија - Фрања Цидлик.
У позоришни одбор на место Др. Гезе Брука Матија Леви.
У одбор за прегледање благајнице на место
Паје Чурћића - Марко Марцикић.
У одбор за мировину на место Др. Гезе Брука
- Марко Нешић.
За приседника сирочадског стола на место
Др. Гезе Брука - Матија Леви.
У окружни школски одбор на место Душана
С. Монашевића - Павле Поповицки.
О томе се градски Савет изводом из записнка
извештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 3.
адм. 27039, 28452, 29107, 27197, 29198/1921.
463, 241, 502. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси свој предлог - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - у предмету: 1. варошког економског програма за 1922.
економску годину. 2. Представке Др. Миладина Величковића и др. у ствари варошког рита и земљишта између канала и алмашког гробља. 3. Представке Пољопривредног Друштва у Новом Саду ради оси-

24. ЈАНУАР 1922.

гурања пашњака у риту за салашку стоку у 1922.
години. 4. Представке Пољопривредног Друштва у
Новом Саду ради поделе кућишта Клисанима на
Сланој Бари а варошанима између канала и алмашког гробља. 5. Представка Др. Стевана Адамовића
у ствари продаје 600 јутара гр. земљишта за изградњу кућа за чиновнике.
Тодор Милић члан проширеног Савета моли,
да се ова тачка подели у три дела, јер је и у економском одбору дошло до забуне.
Економски Саветник госп. Др. Ђорђе Тапавица чита први део свога извештаја, који гласи.
Жупанијски Аграрни Уред у Новом Саду 7.
Х11. 1921. год. известио је под. Бр. 6710/1921. гр.
Савет, да за 1921/22. економску годину под удар
Аграрне Реформе узима онај исти гр. комплекс који је узео и прошле године.
Према томе град Нови Сад за 1922. годину отпада од прихода следећих гр. земаља:
А.) Површине које уживају добровољци:
Дољња Шума, Горње Сајлово и земљиште у Великом Риту ............................... 1025 ј 200 кв.хв.
Б.) Површине што уживају новосадске сиромашне бостанџије и сиротиња:
1) Детелинаре на Пирошком друму
.............................................. 161 ј 1100 кв.хв.
2) Баште иза Алмашког гробља:
.............................................. 61 ј 1360 кв.хв.
3) Баште иза канала ............. 63 јутра
4) Баште поред Бахрахове сушаре:
.............................................. 14 јутара
5) Баште уз Темерински друм:
.............................................. 101 ј 627 кв.хв.
6) Баште на Воларској пустари:
.............................................. 35 ј 700 кв.хв.
Укупно : .................... 1462 јутара 787 кв.хв.
Пошто према горњем од ове земље 1025 јутара 200 кв.хв. уживају добровољци и тек 437 јутра
587 кв.хв. новосадске сиромашне бостанџије и сиротиња; на даље пошто се гр. Савет на основу од
Новосадског Аграрног Уреда добивених званичних
информација уверио, да међу овим добровољцима
има сто и једна особа, који нису сиромашни земљорадници, него су делимице интелектуалци и професионисте - против решења Агр. Уреда у предмету поделе ове земље у законтом року поднео је на
Аграрну Дирекцију жалбу са молбом, да се од вароши одузме у место 1400 јутара само 516 јутара,
а на 101 добровољца илегално одузетих 884 јутра
да се поврати, јер је иста на овај начин за ову годину неоправдано оштећена најмање са преко два
и пола милиона круна.
Градски Савет у својој жалби позива се на закон т.ј. на 13.14. и 18. члан уредбе о добровољцима од 18. Х11. 1919. год. по којој уредби, земљу може добити на уживање и употребу само онај добровољац који је сиромах, који је земљорадник и који
је сам обрађује. Свима осталима пак који немају ову
квалификацију земља се има одузети.
Гр. Савет у својој жалби тражи само једно, а
то је, да се строго примењује закон. Да се на штету
земљорадничког сталежа проту законито не издаје
земља онима, који је не обрађују, него са њоме тргују. Закон је обавезан за сваког, а у првом реду за
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онога, који је позван, да тај закон и извршава. Ово
прописује Устав, а штити га потребна судска заштита. А одговорни су за нанету штету сви, који руше
закон и то солидарно за свако протузаконито деловање.
Пошто ова жалба до данас није још окончана,
варош - осим пашњака прве, друге, треће и четврте четврти, и пашњака за клисане - бар за сада располаже са следећим гр. земљиштем:
1. У великом риту усљед нефункционисања
канала поплави изложених око 1100 јут.
2. У касапској ади оранице
169 ј 1000 кв. хв.
3. У горњој шуми над клисом - оранице
139 ј 1309 кв.хв.
4. Угао између града и канала/бивши Шварцов
закуп )
71 ј
39 ј 500 кв. хв.
5. Слана Бара дуж канала
6. Од Адамовићевог салаша 15 ј
9 ј 1400 кв.хв.
7. У старој гр. башти
8. На старој стрељачници
8 ј 700 кв.хв.
6 ј 600 кв.хв.
9. У великом лиману
10. Прва Бела Чарда
6 ј 760 кв.хв.
11. У великом риту оранице ( добровољцима додељено но од њих не обрађено земљиште )
3 ј 1200 кв.хв.
12. Четири крајцаре бедем: ( бивши закуп Б. Ковача )
2 ј 800 кв.хв.
13. С леве стране футошкога пута:
( чело шумареве куће )
62 јутра
14. Гувна поред футошког пута с десне стране
1 јутра
15. Лиман ( Кицвегеров и Лимарићев бивши закуп )
1 ј 1000 кв.хв.
Милан Антонић, члан проширеног Савета вели, да ће добровољци уступити земљу граду али неће
даље. По уредби, коју је издао Министар Кризман
могу и неземљорадници добровољци добити земље,
ако се склопе у задругу.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да по
уредби о аграрној реформи која је добила силу закона, могу земљу добити прво сиромашни земљорадници и друго добровољци земљорадници, који земљу
сами обрађују.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета примећује, да су овде две врсте појмова.
Наредба није закон а има наредаба са законском
силом. По првобитној уредби добровољци неземљорадници нису могли добити земљу а после је то повучено и дата им је земља за ову годину. Држи, да
није право да се добровољцима неда земља, јер им
је обећано са највишег места. С другог гледишта
опет настаје питање, да ли ти људи рационално обрађују добивену земљу да неби остала у парлогу.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да је
дужност гр. Савета да чува интересе града. Истина
наредба није закон и ако се хоће легално онда би
се у овом предмету морао донети закон, јер приватна
својина се не може скучавати уредбом. По поднетој
уредби о Аграрној Реформи, која је од законодавног
одбора добила санкцију закона, има се интелектуалцима дати званије, занатлији алат, а трговцу кредит. Први део представке Савета се мора узети на
знање. Преосталу земљу која није потпала по удар
аграрне реформе ће Савет издати под закуп.

24. ЈАНУАР 1922.

Миша Милићев члан проширеног Савета вели, да се добровољцима за ову годину остави онако
како је сада. Не каже, да је оправдано да и интелектуалци добију земљу али видимо да држава нема
новаца а мора све задовољити. Када је добровољцима земља обећана била није се знало, да ће добровољачко питање кочити точак државне консолидације.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета предлаже, да се први део представке узме на
знање, јер је ствар под апелатом, и да се пређе на
други део. Проширени Савет нема права дебатовати о добровољачком питању.
После овога се прешло на расправу другог дела извештаја, који гласи:
Од ових преосталих гр. земаља велики гр. рит
био би први од оних комплекса у које би требало у
сврху пољопривредне експлоатације велике своте
улагати. Но, да се ово спроведе прво би се ово земљиште морало обезбедити против удара Аграрне
Реформе. На даље требало би дочекати нешто срећније прилике, да би се рентабилитет ових инвестиција успешно мгао и осигурати.
Градски рит изности 1598 кат. јутра. Од овог
дана уживају добровољци 221 јутро, гр. економија
око 50 јутара. Ови терени пошто високо леже у опште не спадају под сферу пумпе. Кад овоме додамо
од Касапске аде 169 јутара 1000 кв.хв. од бивше
Шварцове аренде угао између града и канала површину од 71 јутра, на које такође не допире утицај
пумпе, и на послетку ритско језеро од 30 јутара,
које је увек под водом, око 1100 јутара износи дакле онај ритски комплекс, којем је пумпа на Јосимовом фоку безусловно потребна.
По рачуну гр. мерничког звања канали у риту
и погон пумпе на Јосимовом фоку данас потребовали би следеће инвестиције односно режије:
1. Вађење земље
910.000.- Кр.
270.000.2. Осигурање гр. канала
3. Продужење гл. пута
290.000.30.000.4. Одржавање гл. пута
5. Изградња и издржавање
потребних нових путева
1.260.000.6. Издржавање потребна два
стална моста
100.000.7. Један сталан машиниста
39.420.50.000.8. Два ложача
9. Горива за пумпу 38 вагона
угља по 150 К
570.000.10. хвати дрва
21.000.175.000.11. Оправка димњака
12. Уље, справе за чишћење
20.000.30.000.13. За репарације и алате
14. Четири чувара за стално
чишћење канала
76.650.Укупно:
3,780.870.- Кр.
Издражавање ове ритске земље стало би по
јутру дакле 3.444:- круне.
Истина да се ове инвестиције прве године
спроведу, трошкови идућих година износили би по
јутру око 1000.- Кр. Но овим још није постигнуто
све, јер треба да знамо да је ово земљиште већ четири године економски запарложено. На њему расте данас већим делом трска. Зато и неотице наба-
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цује нам се питање дали би било рентабилно према
овој огромној инвестицији и режији данас упустити
у оваку трговину. Или би економичније било већим
делом предати га сточарству и са стоком уништити
и угазити ову ритску трску, и ситу, него загазити у
једно сасма несигурно подузеће. Нарочито кад из
искуства знамо да за наш рит треба најмање четири
године тешкога рада, жртвовање силне стоке да му
се терен плугом честито преради и да се из њега постигне годишња аренда од 3000 круна, по јутру коју вредност данас наше горке земље представљају.
Дабоме, све ово претпоставља, као што су то
Др. Величковић и другови нагласили осигурање
истога терена испод удара Аграрне Реформе. А ово
је бар моментално неспроведимо, јер варош пред
Аграрним Министарством данас има већ једну још
нерешену молбу у предмету продаје горње шуме,
прве и друге чарде, односно резрешивања 600 јутара
гр. земљиша испод удара аграрне реформе у сврху
зидања кућа за чиновнике, - па би лако могуће
било да би се овим покушајем без реконпензације
Аграрне Реформе у Новом Саду угрожавало решење ове прве замолбе у корист чиновништва.
Ово је једино дакле правилно сваћање овог
предмета. Из чега следи да варош у овом правцу
треба да води своју аграрну политику. Но ово се може односити само у будуће. Данас пак, ове 1922.
економске године ово је неспроведимо. Јер ако се
хтело овај рит урбарним учинити потребни посао
требао се отпочети још октобра месеца лајнске године. А данас треба да је у велико готов, пошто без
сваке сумње инволвира један рад од најмање три
месеца. А да се данас отпочне, могао би се довршити тек око половине маја месеца - а онда се као
што сви и лајици знамо њиве не ору, нарочито не
трском обрастао терен. Зато не преостаје вароши
ништа друго за ову економску годину него да се
држи лајнског свога програма. У великом риту у
првом реду има се осигурати пића за гр. економију. Касапску аду и оне делове рита које не топи вода
треба издати бостанџијама. А преостали део поново
употребити за сточарство пошто и ову грану пољске
привреде дужна је варош потпомагати и то тим пре
пошто забраном клања младе стоке у недостатку
потребних пашњака угрожавано је одгајивање исте,
и тиме се огромне неправде чине нашим пољопривредницима и сточарима.
Оволико о гр. риту.
А што се тиче представке Др. Величковића и
другова, да се земљиште између канала и алмашког
гробља канализира и употреби за пољопривредне
сврхе а претходно да се извуче испод удара аграрне реформе, без сваке сумње је да је ово један врло
умесан предлог - и који камо срећа за наш град да
је ово још пре 11 година спроведено, као што је од
појединих пројектирано било. Но дабоме трошкови
овог узорног бугарског баштованства пре једанајст
година стали би око 30.000 круна укупно. Данас пак
копање самих главних канала по прорачуну гр. мерничког звања стаје 975.000 К. Дабоме овде нису
урачунати трошкови споредних канала за наводњавање и одводњавање а ни потребно планирање,
што такође врло много кошта данас.

24. ЈАНУАР 1922.

Но пошто је велика штета за варош да једва
терен данас у непосредној близини остане неискоришћен, прихватити би се могао предлог новосадског пољопривредног друштва, наиме да се ово
земљиште уколико се одводњавање може спровести
успешно подели на плацеве, заједно са земљиштем
иза Војина Јовановића, Шулцове млине и Трговачке Банке нуз канал према цигљани. Овде би се могло у проширењу саме вароши - уз инвестицију од
975.000 К - створити око 200 кућишта у површини
од 400 кв.хв. за наше варошане. Тиме би решен био
и проблем слане баре, који нарочито у томе кулминира што наши варошани сељаци неће да се селе на
клису. А тако клисани добили би на клиси по 400
кв.хв. а варошани поред вароши исте површине,
спор би био решен. А осим тога ови варошани између алмашког гробља и канала временом у задругу
удружени сами би могли спровести оно што је пре
једанајст година замишљено - подићи првокласно
баштованство са вештачким заливањем. За ово данас нема никаквих тешкоћа, јер ова земља данас
ни не спада под удар Аграрне реформе, а никада
неће ни спадати ако је употребимо за изградњу вароши за кућне плацеве.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета када је поднео ову представку лебдела му је
пред очима глад наших земљорадника за земљом.
Кадгод је пролазио поред рита сећао се је горштака, који носе земљу на брдо, да би могли засадити
кртолу. Болело га је што је рит необрађен и отпочео
је акцију. Пошто ће исушење рита много трошкова
стати то предлаже, да се путем једне депутације
поднесе позваним Министрима представка и да
им се предочи штета, од неисушеног рита. Корист
од рита је данас врло мршава а када га вода преплави није низашто. Предлаже, да се представка
одмах однесе и замоли хитно решење тако да радови на исушењу већ кроз 3 - 4 недеље могу почети.
Ове године се рит неће моћи орати, али ће за пашу
бити бољи. Аграрна Реформа неће од рита имати
користи. За исушење његово мора град много инвестирати и те инвестиције треба да се и отплате.
Добро је да се земљиште поред Алмашког гробља издели за кућишта, али треба условити да се
ту виле изграде, да се нешто лепо види, када се иде
на гробље а не да буде селендра.
Павле Поповицки члан проширеног Савета пита, да ли се предвидело друго земљиште за пландовање свиња?
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да је
земљиште поред Алмашког гробља рђаво, јер нема
канала. Када буде питање расподеле земљишта
актуално онда ће гр. Савет пландиште споразумно
са заинтересованима определити.
Мита Ђорђевић члан проширеног Савета пита,
да ли ће рит после 1. октобра о.г. доћи под плуг?
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник му одговара
да хоће.
Мита Ђорђевић члан проширеног Савета је
ставио ово питање, јер се неки боје да ће се одуговлачити. У једно предлаже у депутацију господу вел.
жупана, три посланика Марка Вилића, Др. Милоша Бокшана, Др. Милана Секулића и од економа
Лазара Балаша и Ацу Евића.
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Трећи део извештаја економског саветника је:
И на послетку поднашамо представку Др. Стевана Адамовића, члан проширеног Савета у предмету продаје 600 јутара гр. земље за изградњу кућа
за чиновништво. Према овој представци а и према
фактичном стању ствари решио је гр. Савет јуна
месеца прошле године да од гр. земаља прода око
шест стотина јутара и новац да утроши на подизање зграда са становима за чиновништво.
Како је за извршење овог закључка потребна
била и дозвола Министарства за Аграрну Реформу
то је магистрат исту уз препоруку Министарства за
Социјалну Политику затражио. Ову своју молбу више
пута депуталитер ургирао, но решење у овој ствари
ни до данас није пало. Изгубљено је и пропуштено
силно време. Ова економска година пропала је, јер
је упитно земљиште поново издељено питомцима
аграрне реформе.
По нацрту закона за поделу државе на области, у Новом Саду треба да буде смештена Обласна
Управа за Бачку. Дакле ускоро треба да наступи
нов прилив чиновништва у наш град, значи још
веће погоршање станбених прилика. Значи један
ужасан каос, када би то време потпуно неспремни
дочекали.
Наш град мора дакле све учинити, да нову
обласну управу дочека са спремним становима. А
ово се има извршити најдаље до септембра месеца
ове године. Зато нема даљњег одлагања, ако мислимо новим градњама ствар подпомоћи. А пошто
наш град нема новаца, а новчане прилике су данас
таке, да је искључена могућност ма по коју цену
наћи зајам од 20,000.000 круна - не преостаје нам
друго ко поменутих 600 јутара земље продати и
новац у градњу кућа утрошити, односно хитно и
извршити закључак проширеног Савета, који је у
том смислу донешен.
Предлаже Др. Адамовић да скупштина упути
гр. Савет да хитно и путем изасланства тражи одобрење, односно за извршење овога закључка Бр.
63/1921. од Министарства Аграрне Реформе у погледу продаје земље ради зидања кућа односно станова за чиновништво с тиме, да ће упитно земљиште најдаље са 1. октобром 1922 године бити разрешено од удара аграрне реформе, те би се дражба
по одобрењу одма могла и одржати.
Пошто оправданост и овог предлога не захтева даљег образложења у целости се препоручује и
то у првом реду из државног интереса пошто градње зграде за надлештва и државно чиновништво је
у првом реду и искључиво државни задатак а награде и потпоре је достојан сваки потхват једне
муниципије која из својих средстава без икаквих
државних жртава жели исту на овај начин да потпомогне.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног Савета вели, да граду у продају упитних 600 јутара земље највеће тешкоће прави овдашњи аграрни уред.
Он непрестано јаши на томе риту. Тражи исушење
рита и од исушеног рита толико земље колико се
прода. Има много од добровољаца, који нису ратари, па ни одавде. Зашто се добровољци неби могли
склонити у оближња несловенска места, где би наш
елемент појачали. Али то аграрни уред неће. Нема
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смисла да град исушује рит уз малу аренду. Предлаже да се изашаље иста депутација, која иде и ради
ослобођења рита испод удара аграрне реформе.
После овога је једногласно донесена ова
ОДЛУКА :
1.) Проширени Савет узима на знање извештај гр. Савета у предмету жалбе гр. Савета против
издавања гр. земље добровољцима неземљорадницима.
2.) До дефинитивног решења ове жалбе имају
се што пре преостале гр. земље према њиховим економским потребама у парцелама од пола односно
једног јутра издати на јавној усменој дражби на
једну годину дана под закуп уз прописане услове.
3.) Пошто је за ову економску годину неспроведимо канализирање варошкога великог рита,
Касапску Аду и оне делове рита које не топи вода
треба издати новосадским бостанџијама, а осим
тога од овога земљишта у првом реду треба осигурати пићу за градску економију. Преостали део,
као и прошле године има се употребити уз повишену попашу за сточарство, пошто и ову грану
пољске привреде дужна је потпомагати варош и то
нарочито и зато што забраном клања младе стоке у
недостатку потребних пашњака јако је угрожено
одгајање марвенског подмладка.
Но осим тога пошто је првокласни гр задатак
што рационалнија експлоатација гр. ритске земље
то се у сходној форми већ сада код Министарства
за Аграрну Реформу треба порадити, да се овај гр.
комплекс разреши испод удара Аграрне Реформе.
И напослетку пошто је гр. интерес да се што
пре доврши прошле године започета изградња путева и ћуприја у гр. риту то се покрића за потребне
инвестиције имају узети у прорачун за ову годину.
4.) Земљиште између алмашког гробља и канала у продужењу вароши има се канализирати и
у парцелама од 400 кв.хв. уз умерену цену продати
мештанима заједно са земљиште иза Војина Јовановића, Шулцове млине и Трговачке Банке нуз канал према цигљани уколико се одводњавање овде
може спровести успешно и - уколико се ово земљиште у ту сврху згодно пронађе.
Скупштина упућује гр. Савет да хитно и путем изасланства а уз претходно ангажовање свију
јавних надлештава у Новом Саду исходи код Министарства за Аграрну Реформу одобрење закључка проширеног гр. Савета од 24 јуна 1921. год.
број 63/1921. у предмету продаје гр. земљишта за
зидање кућа односно станова за чиновништво.
Претходни радови на исушењу рита као израда планова, одобрење кредита и т.д. имају отпочети
одмах по одобрењу Министарства за Аграрну Реформу а сами радови на исушењу пак 1. октобра о.г.
У изасланство за поднашање преставке надлежним Министарствима у предмету ослобађања
великог рита испод удара Аграрне Реформе као и у
предмету продаје 600 јутара гр. земљишта за изградњу кућа за чиновнике се изашиљу Милан Слиепчевић вел. жупан, Марко Вилић, Др. Милош Бокшан,
Др. Милан Секулић, Лазар Балаш и Аца Евић чланови проширеног Савета.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
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Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 4.
адм. 884. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету продаје гр. земљишта Министарству за Социјалну Политику у сврху градње Инвалидског Дома.
Министарство за Социјалну Политику Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца добило је од проширеног гр. Савета решењем бр. 184/адм. 26659
од 1920. гр. земљиште т.з. Трендепо са зградама у
закуп у сврху подизања Инвалидског Дома, коју је
одлуку и Министарство Унутрашњих Дела Бројем
2142/1921. а одобрењем узело на знање.
Како ово земљиште не одговара потпуно горњој сврси, то се Инвалидски Одсек за Б.Б.Б. у два
поднеска Бр. 3102. и 4438 од 1921. год. обратио
гр. Савету и тражи друго земљиште и то оно поред
новог гр. мајура на путу Хајдук Вељка, поглавито
из разлога, што би на овом већем и празном земљишту могао подесније нов Дом за Инвалиде саградити, као и потребне зграде и школу за вртарство,
за узоран одгој поврћа и друге гране пољопривреде
установити.
Предлог градског Савета је једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет издаје Министарству за Социјалну Политику Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца заступаног у овом случају Дирекцијом Инвалида при Министарству за Социјалну
Политику, под закуп гр. земљиште под следећим
условима, и то:
1. Земљиште се налази на путу Хајдук Вељка
поред новог гр. мајура и има површину од 14250
м2 или 2 кат јутра и 762 кв.хв. ( види приложен нацрт ) а означено је у грунт. улошку бр. 1 кат. чест.
5011/2, 5021/3 и 5022/1.
2. Закупни уговор траје све док на овом земљишту буде постајао Дом за Инвалиде.
3. Закупнина је годишње Дин. 100.- ( једна
стотина динара ) која се свота има сваке године
унапред у гр. благајну уплатити.
4. Закупни уговор гледе Трендепоа, који је у
горњу сврху већ уступљен био, неће се закључити,
но Дирекција Инвалида добија и надаље цео материјал зграда Трендепоа, да исти при градњи на новом земљишту употреби.
5. Ако би ма кад дом, санаторијум или завод
за Инвалиде, који ће се на овом земљишту подићи,
престао деловати или би се на друго место преместио, то ће и овај закупни уговор престати, те ће
зграде и инвестиије које се морају до престанка
уговора у добром стању одржавати, прећи у неограничену властитост града Новог Сада, те моћи
цео објект у свој посед преузети и са њиме по својој вољи располагати, без икакве дужности на отштету према закупнику. Зграде трендепоа имају се
у року од 90 дана после извршене предаје порушити и материјал однети.
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6. Све трошкове, биљеговне таксе и пристојбе
овог уговора дужан је закупац сам сносити.
7. За случај спора уговара се надлежност Кр.
Среског Суда у Новом Саду.
Извршење овог закључка поверава се градском Савету.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 5.
адм. 798. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси представку Павла Поповицког и др.
чланова проширеног гр. Савета у предмету расподеле кућишта на појединим деловима гр. земљишта
око вароши.
Економски саветник Др. Ђорђе Тапавица чита
свој извештај:
У представци се тврди, да је проширени гр.
Савет 3. Х1. пр. год. решио да се у питању колонизације између Клисе и Новог Сада на т. зв. Сланој
Бари затражи мишљење стручне комисије уз суделовање изасланика Мин. Ун. Дела и Мин. Нар. Здравља, да ли исто земљиште одговара свима условима
у сврху насељивања 500-600 породица.
Будући да до данас потребно мишљење није
пало, а они који су пређе хтели на истом земљишту
да се населе, сами су дошли до уверења да то земљиште непогодно је за колонизацију, то потписивачи ове представке предлажу, да се за овај мах
насељивање слане баре одбаци, надаље да се нађе
пута и начина како би заинтересовни што пре дошли до подесна земљишта, на коме би могли већ
почеткокм пролећа почети и изграђивати домове,
а Слана Бара да се према приликама и указаној
потреби употреби за друге сврхе.
У место насељивања Слане Баре по представци
један део кућишта могао би се одредити на терену
између обора и гр. купатила и вашаришта. Други
део на земљишту кисачког и темеринског друма
између канала и самог града. А трећи на земљишту,
на коме се налазе дрваре између свиларе, рибне
пијаце и града, да се исте уклоне, без обзира на то
да ли је то земљиште приватна или гр. својина, и
да се исто употреби за изградњу кућишта.
На ову представку, пре него што би се прешло
на поједине делове исте, има се утврдити:
1. Да решењу проширеног гр. Савета у предмету комисионалног прегледа Слане Баре до данас
удовољити сасма немогуће је било, јер одлука исте
пала је тек 3. Х1. прошле год. а од онога доба у Новом Саду стално је падала и пада киша или снег. А
осим тога пошто се у ову комисију имају позвати и
делегати Мин. Ун. Дела и Мин- Здравља, пре наступања бољег времена сасма је немогуће утврдити
погодно време за овај комисијски рад.
2. Да услед одлагања позива комисије ова
општа ствар апсолуте не трпи никаква уштрба, јер
пре 1. априла услед наших климатичких незгода
сасма је немогуће отпочети икакав грађевински
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рад, а донде без сваке сумње биће доста времена
да се одређени комисијски преглед и одржи.
Што се тиче:
А.)
„Слане Баре” не упуштајући се у то питање
јели она данас погодна за иградњу кућа или није,
имамо да констатујемо следеће:
1. Да је колонизација Слане Баре трипута била пред гр. економским и финансијским одбором,
три пута пред ужим гр. Саветом и три пута пред
прош. гр. Саветом. Да су одлуке у овом предмету
свагда једногласно донете. Да је Мин. Ун. Дела у
три маха на основу ових једногласних закључака
одобрила за регулисање Слане Баре утрошени кредит од 2 милиона круна.
2. Да не стоји она тврдња, која се у представци наглашава да су сви заинтересовани одступили
од тражења плацева на Сланој Бари. Јер поред
свих инспирација на интересоване да одступе од
тражења кућишта на Сланој Бари, уз обећање да
ће им се у место ових набавити за кућишта стара
гувна па и поједине делове од приватних башта
наших бостанџија, 16. Х. приликом званичне поделе плацева на Сланој Бари, према званичној документарној констатацији пријавило се 174 рефлектаната, а од ових је одступило међу времено 25, а
пријавило се до сада нових 23. Према томе нетачне
су тврдње Павла Поповицког и другова, да на колонизацију Слане Баре данас не рефлектује нико,
јер већ сада на овом земљишту желе њих 172 подићи своје куће.
На даље, у овом предмету званично је и то
констатовано, да је опредељени терен од 200 кв.хв.
за изградњу кућа на Сланој Бари према потребама
рефлектаната који су економи премален. Пре поделе, пошто је било преко 500 рефлектаната већа
се површина није могла поделити. Данас пак пошто
је од ових један део одступио може се по плацу и
400 кв.хв. изделити. Те према томе по исказу самих
заинтересованих, ако се овака солуција спроведе,
набрзо ће цело ово земљиште бити поседнуто.
3. Да за колонизацију опредељени терен Слане
Баре лежи под котом 77.20 а Брукшанац под котом
76.50, дакле више него ма који гр. терен који би се
могао употребити за изградњу кућа. И
4. Пре саслушања садашњих 172 рефлектаната за земљиште Слане Баре и пре конштатације
званичног изасланства проширеног гр. Савета уз
суделовање делегата Мин. Здравља и Мин. Ун. Дела.
У овом предмету не може се донети никакво коначно решење, а најмање може се по предлогу Павла
Поповицког и др. ова колонизација просто одбацити јер у ову сврху је од вар. новца на основу једногласних закључака утрошено 2 милиона круна, за
коју исправну употребу одговарају, и то како материјално тако и криминално сви чланови ужег и
проширеног гр. Савета који су овај кредит изгласасли.
Оволико о Сланој Бар.
Б.)
А што се тиче колонизације гр. терена између
обора и гр. купатила и вашаришта; на земљишту
кисачког и темеринског друма и између канала и
самог града и на послетку на земљилшту где се на-
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лазе дрваре, између свиларе, рибње пијаце и града,
имамо да утврдимо следеће:
Проширени гр. Савет у последњој години дана осим колонизације Слане Баре, земљишта поред
каменичког пута, 50 јутара поред пута који води
на купатило „Штранд” за 220 чиновничких насеља,
продаје 600 јутара гр. земљишта за изградњу 80
кућа за чиновништво, одобрио је односно продао
је 12 плацева за фабричке сврхе, у малом лиману
поред старе гр. штале 46 кућишта за изградњу кућа, а на терену данашњих дрвара 19 плацева за
кућишта и индустријске сврхе. Према томе јасно је
да је од стране гр. Савета у сврху проширења и
унапређења вароши све могуће учињено. Ни један
индустријалац ни један фабрикант и ни један приватни ако је затражио продају гр. земљишта за
фабричке, индустријске сврхе и за изградњу кућа
није био одбијен, него је напротив најпредусретљивије био примљен и молба му је по могућности и
извршена - што напослетку и резултат последње
године дана потврђује.
Те према томе
1.
Колонизација дрвара данас делимице је већ
извршена, јер на овом терену за ову последњну годину продато је 19 плацева за изградњу кућа и индустријске сврху и то уз просечну цену од 200.000
круна по јутру.
Истина, коначан премештај дрвара још није
спроведен и то зато, што на овом терену има не само варшких него и приватних поседа, надаље што
за премештај потребна комуникациона средства
данас још нису изграђена.
А што је ово један битни услов премештаја
дрвара, пошто за грађанство не може бити свеједно дали је један хват огрева услед комуникације са
200-400 круна скупљи или јефтинији, до коначне
солуције овог питања који се на пожурбу званичних
органа а на замолбу интересованих има да реши у
утврђеном року од 60 дана, данашње стање донде
има се задржати, са том напоменом да ни ова ствар
не трпи никаква одгађања, јер се већ данас земљиште дрвара одузима и колонизација на овом терену
према горњем у велико врши.
Дабоме ово се односи на оно земљиште које је
градска својина. А што се тиче приватне својине
за ову важи постојећи закон експропријације, који
не познаје никаква ограничења у погледу приватног
располагања и употребе и баш због тога без приволе заинтересованих приватних дрвара односно сходен солуције не може се ни ово питање решити.
2.
Колонизација земљишта Кисачког и Темеринског друма између канала и самог града, стоји међутим сасма друкчије. Ово је терен, виши делови
његови иза Војина Јовановића, Шулцове млине и
Трговачке Банке нуз канал према цигљани за колонизацију сиромашног грађанства врло подесан.
И то прво, што лежи непосредно поред вароши
дакле зидање кућишта на овом терену значило би
природно разграничавање самога нашег града.
На регулисање односно канализацију овог терена према зготовљеном прорачуну и плановима
имала би се уложити свота од 975.000 круна.
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Овим у вези путем одводњавања регулисати
треба цео подводни и мочварни терен испод Салајке и Подбарског краја. Улагање ових инвестиција,
важно је нарочито са хигијенске стране, јер на овај
начин варош би се ослободила баруштина које трују
салајку, подбарски крај, а боме и старе дрваре односно земљилште између свиларе и газне фабрике.
3.
А што се тиче колонизације гр. земљишта између обора и гр. купатила и вашаришта имамо да
установимо, да је и овај терен услед свога положаја, близине вароши, а делимице и квалитета један
од најскупљих гр. земаља, који вреди просечно по
јутру најмање 200.000 К - према томе, може се издати за изградњу малих кућица од бивших детелинара највише оно земљиште што лежи са десне
стране бившег младеновог пута преко пута од магаза државног монопола. А што се тиче осталог, ово
има да служи већ опредељеној сврси. Наиме на овом
терену, поред артеског купатила, на земљишту данашњег Трен депоа има да се сагради или Инвалидски Дом или хотел артеског купатила, а поред
овог земљишта, имао би се по регулационом плану
створити једна улица, Земљиште гимнастичког
друштва у артеском парку, а и непосредни суседи
гр. терени имали би се парцелирати и на јавној лицитацији продати за изградњу вила. На даље, пошто
је Здравствени Одсек један добар део артеског
парка употребио за летњиковање болешљиве деце,
највећи део суседног земљишта које употребљује
гр. баштованство имао би да служи за проширење
купалишног парка. А гр. баштованство у место тога које и онако не одговара баштованским сврхама
заузело би цео терен гр. гувна - који је по каквоћи
првокласно баштованско земљиште - и које се налазе у непосредној позадини артеског купатила. На
овај нов терен дужни ће бити према уговору данашњи закупници артеског купатила о свом трошку
пренети на захтев гр. Савета све зграде гр. баштованства које се налазе непосредно око гр. артеског
бунара. Овамо гр. баштованство пренело би и стакларе које су сада у близини јеврејскога гробља. А
стара гр. башта односно терени данашњих њених
стаклара заједно са земљиштем које је до сада уживало бесплатно виноградарско удружење, имали би
се парцелисати за изградњу кућа.
На даље поред држ. шпитаља са леве стране
имала би се сместити државна градинарска ( бостанџијска ) школа. А иза шпитаља непосредно нуз данашњу нову гр. шталу - ако би се данашњи Трендепо уступио за хотел артеског купатила, има доћи
Инвалидски Дом, а до њега сва новосадска шпортска друштва, пошто игралиште у артеском парку и
шпортско тркалиште поред електричне фабрике
треба служе другој а не данашњој сврси.
А сви остали гр. терени у овом крају, осим терена бившег младеновог пута од магаза државних
монопола, које би служило за плацеве малих људи
тако зване „Детелинаре„, имају да се употребе по
могућности за индустријске сврхе, искоришћујући
главну жељезничку пругу и вицилну пругу која води до обора, но то могу бити само они терени, који
по регулационом плану и гр. грађевинском штатуту немају да служе општој сврси.

24. ЈАНУАР 1922.

4.
И на послетку резумирајући све досадање имамо да утврдимо, да према регулационом плану, а и
према предспремама које су у току, кроз најкраће
време има да се створи и спроведе:
1. Насељавање бивших шанчева, на истима
изградња путева, осветлења и осталих потребних
иншталација.
2. Изградња Дунавског кеја.
3. Продужење насељавања малог лимана за
изградњу вила и палата и то од гр. шеталишта до
жељезничке пруге уз подизање потребних путева,
осветлења и осталих инвестиција.
4. Отварање и изградња главног друма од новог моста до Трга Ослобођења и са овим скопчане
инсталације и експропријације неколико приватних
великих зграда.
5. Продужење насељавања старе дрваре за
изградњу кућа и индустрије сврхе скопчано са изградњом потребних путева, осветлењем, и осталим
иншталацијама.
6. Регулисање терена између Обора гр. купатила и вашаришта, колонизација детелинара поред
бившег Младеновог пута преко пута од Магаза државног Монопола, скопчано са зидањем путева иншталацијом осветлења и другим инвестицијама.
7. Колонизација земљишта Кисачког и темеринског друма, између канала и самог града, одводњавање баруштина из околине Салајке, изградња
путева, осветлења и других потреба.
8. Премештање дрвара и у ту сврху изградња
потребних каменитих путева и иншталација.
9. Одводњавање пашњака „Четири крајцаре”
дама, изградња потребних путева осветлење и т.д.
10. Колонизација Слане Баре, калдрмисање
потребних путева, осветлења и других потреба.
11. Колонизација чиновничке колоније изградња путева, и потребних иншталација.
12. Регулисање терена са десне стране пута
који води на Штранд све до елеватора и терена речне флотиле у сврху подизања фабричких подузећа,
а са овим скопчано калдрмисање, осветлење и остале инвестиције:
13. Регулисање терена преко канала у сврху
стварања фабричких подузећа, калдрмисање путева и спровађање потребних иншталација.
14. Канализација великог рита.
15. Задолмљивање дунавске обале од канала
до малог Дунавца и споразумно са Петроварадинском општином.
16. Регулисање обале и гр. долме од жељезничке ћуприје до футошког хатара.
17. Спровађање гр. водовода и канализације.
18. Подизање зграда за нашу нову област, градска зграда за поједина нова надлештва и куће за
чиновништво.
19. Градња појединих јавних зграда.
20. Градња гр. позоришта.
За све ово, као што сви знамо треба данас
много и много милиона. А створиће се једино само
тако, ако продамо гр. шпитаљ, гр. телепе, земљиште
између гр. купатила и вашаришта, горњу шуму,
прву и другу чарду, земљиште с десне стране пута
који води на штранд, све до елеватора, задолмљено
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земљиште врбака - за скупе, врло скупе новце, за
праву њихову вредност а не у бесцење.
Предлог за одлуку:
Поднаша се проширеног гр. Савету са предлогом:
Проширени Савет узима на знање у целини
извештај гр. Савета те наређује, да:
1. Сви они сиромашни грађани који имају прописану квалификацију за додељивање плацева,
могу добити на Сланој Бари ушорено сваки по 400
кв.хв. од парцеле уз досадање прописе.
2. У исту сврху има да се парцелира са десне
стране бившег Младеновог пута преко пута од магаза државних монопола налазеће се гр. земљиште
у парцелама од 400 кв.хв. за гр. плацеве.
3. Исто тако и гр. земљиште иза Војина Јовановића, Шулцове млине, Трговачке Банке, у продужетку нуз канал према цигљани уз прописане
услове има да служи истој сврси.
4. Према већ доношеном решењу у продужењу Каменичког пута на гр. терену има се поделити
око 100 плацева у парцелама од 200 кв.хв. према
већ установљеним прописима.
5. Стручна комисија изаслати 3. Х1. прошле
год. у предмету колонизације Слане Баре отпада.
Све потребне предрадње имају се у току фебруара месеца свршити и истовремено гр. Савету на
одобрење поднети, тако да се подела свију горњих
терена у току марта месеца о.г. и обавити може.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
не прима извештај известиоца. У економском одбору је донесе предлог једногласно а у предлогу известиоца то не стоји. Известиоц вели, да је Слана
Бара виша него Лиман а одмах затим наводи, да
комисија није могла изаћи због кише. Слана Бара
је нездрава а и национални интерес се мора имати
у виду. Нови Сад мора бити српски - не силом - али
се неможе дозволити отсрбљавање. Што се тиче
интересената - није рекао да сви одбацују, али већина неће да иде на Слану Бару. Да су се за време
рата питале војске желе ли да се свршти рат, све
би одговориле са да. Тако и наш ратар. Али ми морамо имати виши циљ - морамо даље видети. Ако
се колонизација на Сланој Бари концентира онда
ће град имати велике инвестиције као осветлење,
школа, полиција, калдрма. Данашње вашариште
би се могло изделити за кућишта. (Др. Адамовић
примећује, да је вашариште предато војсци на употребу за вежбалиште.) дрваре се морају са њиховог
места уклонити. Известиоц жели, да на 4-5 места
око града постави индустрију. То није систематски.
Предлаже, да се дрваре уклоне и да се земљиште
поред темеринског друма испарцелира.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да је експозе лепо израђен али за овај
мах мора се Слана Бара напустити и ново место
одредити. У извештају се вели, да су неки испирисали људе. Само неваљао човек (и слични увредљиви изрази)1 може да тврди, да сам је и моји пријатељи одговарали свет од насељавања Слане Баре.
Радикална странка је под притиском јавнога мњеНапомена на маргини: „превучено” и потписи оверача
записника Ђ. Петровића и М. Поповића (?)

1
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ња тражила промену. Предлаже да се за кућишта
определи 400 кв.хв. Поповицки је добро рекао: „да
ли је паметно насељавати људе на земљишту где нема свих услова. Наши стари су срљали у мочваре и
болест их је морила. Дрваре треба одмах преселити
исто и јавне куће. Око алмашког гробља би се могло
испарцелирати око 70 јутара а иза Шулцове млине
око 50 јутара. Осим тога могло би се покушати са
људима, који имају велике баште у вароши, да их
измену са градским земљиштем изван вароши. Ми
усред града њиве осветљавамо. То да се ради не насилно него лепо покушати”.
Миту Ђорђевића члана проширеног Савета је
изненадио извештај. У економском одбору се највише расправљало о Сланој Бари и известилац подноси опет свој извештај у првобитној форми. Извештај
не може узети на знање. Треба констатовати, да
моји другови - који су и пре били чланови овога
Савета нису знали где је Слана Бара. Др. Тапавица
нема мира. Ухватио се за то, да је кредит за планирање Слане Баре већ више пута био изгласан и
износи да њих 172 желе, да се онде настану. То је
несретни број и већ је у економском одбору у њега
посумњао. Одбија тврдњу да је радикална странка
свет одговарала. Наводи, да је г. Др. Тапавица ишао
по тргу и бунио народ против радикала - велећи да они хоће свету да одузму баште. Из извештаја
излази, да г. Др. Тапавица није расположен, да се
сиротиња око града насели. ( Др. Тапавица се против ових тврдњи ограђује ). Моли да се изашаљу
два члана економског одбора, да испитају колико
њих хоће да се населе на Сланој Бари и да установе, да ли је г. Др. Тапавица провоцирао радикале
говорећи, да радикали хоће нашим људима да одузму баште. За последње наводи Д.С. Монашевића и
Димитријевића за сведоке.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели да је
проширени гр. Савет одговоран за руковођење
варошког иметка. За нивелирање Слане Баре је
изгласан кредит од 2 мил. круна због чега се морао
и варошки прирез подићи. ( Др. Адамовић примећује, да је варошки прирез подигнут због чиновничких плата а не због невелирања Слане Баре. )
Сами људи су тражили земљу за изградњу кућа на
Сланој Бари. У почетку се јавило 500 људи а после
све више тако да један није могао добити више од
200 кв.хв. Сада пошто је један део одустао може се
једном дати 400 кв.хв. Није упутно сиромаху поклањати скупе земље, али ако приширени Савет
жели он нема ништа против. Поред дрвара и обора
није могуће пошто те земље су за друго опредељене, него мало даље.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета делимице усваја предлог и фиксира земљишта за сиротињу: Клисанима који желе на Сланој
Бари с тим, да мора бити ушорено; иза Шулцова
млина и у близини обора. Свима по 400 кв.хв. Пошто оведе нема плана то предлаже, да се овласти
гр. Савет да учини распоред, али тако да не буду
земљишта далеко од вароши. Друго да се дрваре
имају за три месеца уклонити.
Тодор Милић члан проширеног Савета вели,
да два милиона круна за планирање Слане Баре
нису избачена. Ту се може индустрија подићи. Ко-
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лонизација дрвара већ је отпочела и довољно је да
им се за преселење остави рок од 60 дана.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног Савета наводи, да изнесени програм изградње вароши
није тачан. Пред нама је лебдела перспектива изградње фабрика поред канала и уз то будуће село
би био фабрички део. Па није се хтело само на томе месту ограничити. Новац издат за планирања
Слане Баре није избачен. Ово земљиште вредиће
увек па вреди и данас. Воларима и т.д. треба дати
земљиште ближе вароши и то по 200 кв.хв. Ко хоће
одмах да зида треба га помоћи а ко не сазида ове
године нека му се земља одузме. Ако дрваре морају
тако брзо се преселити онда ће нам свима тешко
пасти. Прво би требало до дрвара друм изградити.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета
жели, да се питање Слане Баре коначно реши. Расположење је тако, да се сваком по 400 кв.хв. да. На
Сланој Бари дати у првом реду онима, који хоће и
који су тражили. Предлаже да се читава ствар уступи правном одбору, који ће да стипулира услове и
споразумно са економским одбором коначно и да
реши. Што се тиче расподеле других земљишта
предлаже, да се то уступи гр. Савету да до 10. фебруара конкретан предлог поднесе. Сваки има жеља, које нису доведене у склад са осталим.
Др. Јован Латинчић члан проширеног Савета
вели, да би рђаво било, да се са партијског гледишта
ово питање расправља. Предлаже, да се и чиновницима да земљиште а не само ратарима. Чиновницима треба дати земљиште иза алмашког гробља а
помоћу представника би они дошли до зајма.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета предлаже овај споразум: да се Клисанима да на
Сланој Бари по 400 кв.хв. а о земљишту за осталу
сиротињу да гр. Савет предлог поднесе. Економски
и правни одбор да се овласте, да расподелу већ правомоћних одлука о продаји земље, одмах спроведу,
власници дрвара, да се до 1. V. преселе на земљиште, које им град у споразуму са њима определио
буде а гр. Савет да се упути, да поднесе прорачун
о изградњи пута према дрварама.
Мита Ђорђевић члан проширеног Савета моли,
да се и његов предлог унесе у закључак.
Јован Храниловић члан проширеног Савета
вели, да су сви сретни, да је питање Слане Баре решено, па нека се и та персонална нота у бару затрпа.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета
је одлучно против тога, да се чиновници шиканирају. Предлажу се у одбор два партијска човека а
за сведоке такођер. Проширени Савет није ни надлежан за извиђаје такових ствари и моли, да се не
приморава гл. скупштина да санкционише оно што
је против морала.
Мита Ђорђевић члан проширеног Савета одустаје од свог предлога јер види, да се тежи за слогом.
После ових говора је једногласно донесена ова
ОДЛУКА :
Проширени градски Савет решава, да се питање Слане Баре ликвидира на тај начин, што ће
економски и правни одбор приступити расподели
кућишта на Сланој Бари у парцелама по 400 кв.хв.
а под условима, који су постављени у одлуци под
бр. 115/ад. 17303 до 1920. Осим тога се упућује

24. ЈАНУАР 1922.

21

градски Савет, да у року од тридесет дана поднесе
предлог о расподели осталих градских земљишта
потребних за изградњу кућа оних сиромашних лица, који хоће на Сланој Бари да граде. Земљиште
иза Каменичке улице, чија је продаја већ правомоћна, има се одмах поделити но с тим, да земљиште може добити само онај, који хоће још овога
пролећа да отпочне градњу и ако то не учини губи
право на земљиште, а губи и могућност, да у будуће
добије од града земљиште за кућу.
Власницима свих дрвара у граду се оставља
рок до 1. маја о.г. до којега рока мкорају своје дрваре пренети на оно место, које им гр. Савет споразумно с њима определио буде. Уједно се упућује
градски Савет, да најближој скупштинској седници
поднесе прорачун о изградњи пута према дрварама.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 6.
Председник госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, затвара седницу, и
продужење заказује за сутра у 3 сата после
подне.

ЗАПИСНИК
вођен у продуженој редовној седници проширеног кругом рада муниципалног већа снабдевеног Савета
града НОВОГ САДА, која је држана 25. јануара 1922. године
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић вел. бележник, зам. гр. начеоника, Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник, Миливој Вучетић гр. саветник, Јован Бањанин ред. вел. капетан, Александар Поповић гр. саветник, Јован Лакић гр. саветник, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Др. Карло Вагнер
гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Јосиф Пајц гл. благајник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа,
Никола Лебхерц гр. подбележник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Александар Нађ сир. отац, Аладар
Тришлер гр. рачуновођа.
Од стране Муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Др. Иван Кобал, Ђока Летић, Тоша Милић,
Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Милан Радонић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин
Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић,
Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић,
Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Број 7.
Председник поздравља присутне чланове и
отвара за данас сазвану продужену седницу проширеног Савета; вођење записника поверава Др.
Имри Марцековићу вел. бележнику, а говорнике да
бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
Број 8.
адм. 25784. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
продаје градског земљишта, Ловрековићу и Шицеру.
Пошто се нико није пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног одбора: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита
Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић,
Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија
Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје празно гр.
земљиште на Малом Лиману између творнице теста
и сапуна, означено у гр. улошку бр. 1, а које чине
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делове кат. честице 4801/1-б, 8203. и 8204/1, Фрањи Ловрековићу и Јакову Шицеру и сину, према
резултатима јавне дражбе одржане 24. новембра
1921. год. и то на следећи начин:
1. Фрања Ловрековић власник творнице теста
купује кат. честице 8204/1-б = 1057 кв.хв. 8204/1д = 1012 кв.хв. 8203/8 = 25 кв.хв. и 4801/1-б-3 =
207 кв.хв. укупно 1 кат. јутро и 701 кв.хв. по цени
од К 200.000 или Дин. 50.000 за свако кат. јутро и
то у овом случају износи укупно 287.625 или Дин.
71.906,25
2. Јаков Шицер и син власници творнице
сапуна купују кат. чест. 8204/1-е = 561 кв.хв.,
8203/7 = 177 кв.хв. и 4801/1-б-2 = 506 кв.хв.
укупно 1244 кв.хв. по цени од К 200.000 или Дин.
50.000.- за кат. јутро, што у овом случају износи К
155.500 или Дин. 38.875.3. Купац Фрања Ловрековић је положио при
лицитацији вадијум од 32.000 К а Јаков Шицер К
16.000 укупно дакле К 48.000.- која је свота према
званичној потврди ставка 61 од 24/Х1. 1921. у гр.
благајну положена.
4. За купљено земљиште је гр. Савет још у
дражбеном записнику установио услов, да за на
исто подигнуте зграде, у случају да град остале
творнице те и ову измести, неће платити никакву
отштету, као и да за нове зграде важе прописи гр.
грађ. штатута, које су услове и купци прихватили.
5. Слободан простор између овог гр. земљишта,
који је обележен кат. чест. 8204/1-с = 413 кв.хв. и
4801/1-б-4 = 4 кв.хв. укупно 417 кв.хвати остаје и
даље својина града, а употребиће се за нову улицу,
како то регулациони план прописује.
6. Купци имају купљено земљиште употребити искључиво за проширење својих творница, а
по одобрењу купопродаје од стране Министарства
Ун. Дела а на позив гр. Савета имају, поред већ
уплаћеног вадијума, целу куповнину у року од 30
дана уплатити иначе им пропада вадијум у корист
гр. коренитог иметка.
7. Сви трошкови око склапања уговора терете искључиво купце.
8. У случају парнице признаје се надлежност
овд. Среског Суда.
Против ове дражбе уложио је овд. трговац
Данило Поповић уток, но како исти није хтео удовољити условима, које је сам у призиву понудио, то
гр. Савет није расписао нову дражбу, већ је решење
Бр. 27848/ад. 1921. дражбу од 24. новембра 1921.
год. узео на знање.
Ова се одлука има ради одобрења подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 9.
ад. 26280. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету продаје гр. земљишта Бошку Драгићу у сврху
подизања фабрике сира ементалера.
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Тодор Милић, члан проширеног Савета примећује, да се сиротињи даје земљиште с тим, да
морају одмах у пролеће отпочети градњу а богатима се даје рок од 2 године. Зато захтева, да се обавежу сви купци да градњу морају најдаље 1. маја
отпочети.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета
с обзиром, да се незна када ће бити одлуке одобрене предлаже, да се обавежу купци градских земаља,
да изградње морају отпочети 60 дана након правомоћности одлуке и да се овај услов у будуће унесе у
све одлуке о продаји гр. земаља.
Пошто се више није нико пријавио да говори,
а реч је о уступању гр. земљишта, председник вел.
жупан одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног одбора: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока
Фратуцан, Душан Атанацковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања
Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар
Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Бранка Николића једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје Бошку
Драгићу 348 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
фабрике сира ементалера под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у гр. улошку новосадском топ. бр. 4815/3ј-2 укупно 348 кв.хв. гр. земљишта за 200.000 Кр.
по јутру, односно 13.250 ( тринајстхиљададвестотинепедесет ) динара.
2. Бошко Драгић обвезује се потребне градње
тако извести, да из овог индустријског подузећа,
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за подизање
фабрике ементалера сме употребити, као и она
ограничења која су таксативно утврђена у 2. 3. и
4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику за 60
дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке на купљеном земљишту неби отпочели градити
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и за годину дана саградили или ако би у фабрици
ементалера без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески Суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
11. Извршење овог закључка поверава се градском Савету.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 10.
адм. 26965. од 1921.
Градски Савет подноси из своје седнице од 24.
јануара о.г. предлог - на основу мњења економског
и одбора за финансије и прорачун - у предмету продаје градског земљишта Авраму Пејиновом, берберину.
Тодор Милић члан проширеног Савета предлаже, да се молба одбије пошто молитељ на траженом
земљишту хоће да продигне биртију.
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
не може да усвоји предлог предговорника док се
не прочита молба.
ОДЛУКА :
Ова се тачка оставља и расправиће се са 12
тачкокм дневнога реда заједно.
Број 11.
адм. 16141, 19135. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету продаје гр. земљишта Новосадској Окружној
Благајни за осигурање раденика у сврху подизања
дома окружне благајне.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета је мишљења, да молбу треба у целости уважити,
јер је о једној социјалној установи реч, која служи
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хуманим сврхама. Не треба јој правити тешкоће и
тражити велике своте, јер она нема никакве везе
са трговином и спекулацијом. Предлаже, да се о
овом предмету решава када буду и социјалнисти
овде. Из поднеска њиховог види да држава сама
зида а с њом не треба тако поступати. Држава плаћа и наше чиновнике, она намерава овде да смести
област.
Тодор Милић члан проширеног Савета је противан, јер је то институција, која немилосрдно истерује своја потраживања. Др. Николић је вероватно
од социјалиста инспирисан. И код њега су били и
питали шта ће бити онда када буду тражили земљште за раденички дом. Против раденичког дома
нема ништа и може им је дати. Моли, да се предлог
одбора усвоји.
После овога је председник одредио поименично гласање тако, да они који примају предлог гр.
Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног одбора: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић,
Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле
Поповицки, Никола Ћурчић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Веселин Летић,
Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц,
Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” су гласали од стране муниципалног
већа:
Др. Јован Ненадовић
Др. Бранко Николић
Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје новосадској окружној благајни за осигурање радника 550
кв.хв. градског земљишта под следећим условима:
1. Варош Нови Сад уступа за 30.000 ( тридесетхиљада ) динара од гр. земљишта, уведеног у
новосадском гр. улошку број 1. топ. бр. 8181/3 20
кв.хв. 8182/4 = 530 кв.хв. укупно 550 кв.хв. новосадској окружној благајни за осигурање радника, у
сврху подизања дома окружне благајне.
2. Новосадска окружна благајна за осигурање
радника обавезује се потребне градње тако извести, да ове не смеју бити на штету здравствених
одношаја у опће. Саме зграде морају одговарати
естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе ставила буде.
4. Ако би купац или његови насљедници или
правни посљедници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали или пројектовану зграду од
дана наступања у посед за 60 дана рачунајући од
правомоћности ове одлуке на добивеном земљишту
неби отпочели градити и за годину дана неби саградили, биће град властан да уступљено земљиште
натраг узме и власника позове да у року од године
дана све зграде и опреме са градског земљишта
однесе, јер ће иначе сви без икакве отштете или
откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.

25. ЈАНУАР 1922.
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Ово право града Новог Сада, односно ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
5. Новосадска окружна благајна за осигурање
раденика или његов правни посљедник дужни су
одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
6. Сви трошкови овога купа, односно продаје, уговор, биљеге и пристојбе, терете купца.
7. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
8. Извршење овог закључка поверава се гр.
Савету.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника - ради извршења - обавештава.
Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 12.
адм. 24507. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
продаје блока од 13 парцела на малом Лиману у
сврху изградње кућа за становање.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног одбора: Ђока Летић, Тоша Милић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Никола Ћурчић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан
Перлић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Фрања Цидлик,
Стеван Бахингер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц,
Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет закључује, да се
грађевни блок регулационог плана, који је уведен у
гр. ул. бр. 1. и садржи делове кат. чест. 8181, 8182,
8205, и 8204/1 и који се налази на малом лиману
између постојеће творнице кола и већ продатих
грађевних блокова - парцелише у 13 кућишта, како је то у приложеном плану под 1.) означено и на
јавној дражби најбољим нудиоцима прода уз следеће услове:
1. Дражба се има одржати у просторијама гр.
грађ. одељка у унапред заказан рок.
2. Исклична цена је за сваку парцелу К 40.000.Испод ове своте несме се ниједан плац продати.
3. При дражби полажу рефлектанти за сваку
парцелу К 10.000 као вадијум.
4. Куповина се има на позив гр. Савета у року од 30 дана у гр. благајну уплатити, кад купопродаја постане правомоћна, иначе положен вадијум
пропада у корист гр. коренитог иметка.
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5. Сваки купац је дужан на купљеном земљишту у року од 2 ( две ) године почети зидати кућу
за станове према прописима гр. грађ. штатута и
приложеног нацрта. Ако то не учини, дужан је даљих
20 % од куповнине у корист гр. коренитог иметка
уплатити и онда ће се рок за градњу за даље 2 ( две
) године продужити. Ако купац ових 20 % неуплати
губи сву уплаћену куповнину и град слободно располаже са плацом. Исто тако губи и свако право на
плац и на уплаћен новац онај купац, који у продуженом року не сазида кућу на купљеном земљишту.
6. Град ће о свом трошку све улице око блока
насути и колски пут калдрмисати, а купци су дужни сваки своје земљиште о свом трошку насути, до
висине коју нивелациони план прописује.
7. Препис земљишта извршиће се тек кад купци зграду озидају и под кров доведу.
8. Куп је за купце одмах обавезан а за град
након одобрења по гр. Савету и Министарству Унутрашњих Дела.
9. Трошкови уговора и преписа земљишта терете једино купце.
10. У случају спора признаје се надлежност
овд. Среског Суда. Како је дражба овог земљишта
одржана 25. октобра и 29. новембра 1921. г. и како је гр. Савет исте као исправне узео на знање,
одлукама бр. 23353 и 26754/адм. 1921. то проширени гр. Савет према овим условима закључује да
продаје упитно гр. земљиште најбољим нудиоцима,
и то:
1. Парцелу бр. 2. Др. Томи Јовановићу са 841
м2 за К 49.500.2. Парцелу бр. 3. Др. Игњату Павласу са 837
м2 К 44.000.3. Парцелу бр. 4. Славку Рогулићу са 900 м2
за 40.000.4. Парцелу бр. 5. Ђурици Лишићу са 900 м2 за
К 51.500.5. Парцелу бр. 6. Бошку Мештеровићу са 900
м2 за К 41.000.6. Парцелу бр. 7. Николи Танурџићу са 1685
м2 за К 92.500.7. Парцелу бр. 8. Др. Бориславу Мирићу са
1000 м2 за К 59.000.8. Парцелу бр. 9. Фрањи Воруди са 900 м2 за
К 40.000.9. Парцелу бр. 10. овд. Грађанској Банци са
900 м2 за К 40.000.10. Парцелу бр. 11. овд. Грађанској Банци са
900 м2 за К 40.000.11. Парцелу бр. 12. Армину Хиршлу са 855 м2
за К 40.000.и 12. Парцелу бр. 13. Исидору Левингеру са
855 м2 за К 40.000.Прописани вадијум су купци - сваки по К
10.000 - у готовом новцу положили укупно 120.000
Кр. - која је свота према приложеним званичним
потврдама под ставком 56 и 63 од 1921. предата
гр. благајни.
Извршење овог закључка поверава се гр. Савету с тим, да га има Министарству Унутрашњих
Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању на одобрење подастрети.

25. ЈАНУАР 1922.
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О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 13.
адм. 21965. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Господарске Банке д.д. ради продаје гр. земљишта у сврху проширења творнице намештаја.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” , а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој
Вучетић, Јован Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар
Нађ, Аладар Тришлер.
Од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца
Антоновић, Филип Богдановић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан
Перлић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Јован Храниловић,
Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје Господарској Банци д.д. за проширење творнице намештаја
369 кв.хв. градског земљишта под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку бр. 1. топ.бр.
4815/3-а-2 с укупном површином од 369 кв.хв.
Господарској Банци д.д. у сврху проширења творнице намештаја за 200.000 круна по јутру, односно једанајстхиљадапетстотнатридесеттри ( 11533 )
динара 75 пара.
2. Господарска Банка д.д. обавезује се потребне градња тако извести да из овог индустријског
подузећа, ни прљаве течности, ни дим, или други
продукти не семју бити на штету суседства или на
уштрб здравствених одношаја у опће. Саме зграде
морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за проширење фабрике намештаја сме употребити, као и она
ограничења, која су таксативно утврђена у 2.3.4. и
5. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни посљедници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику за 60 да-
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на рачунајући од дана правомоћности ове одлуке
на купљеном земљишту неби отпочели градити и за
годину дана неби саградили, или ако би у радионици намештаја без разлога и без пристанка града
рад обуставили и за две године ван промета ставили: биће град властан да продато земљиште уз
повратак куповнине без камате натраг узме, и
власника позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе
све то без икакве отштете или откупа припасти у
искључиву власност града Новог Сада. И ово право
града Новог Сада односно и ово право ограничења
права власништва на продато земљиште има се
грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се и градски Савет извршења ради изводом из записника обевештава.
Број 14.
адм. 21181. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - у предмету молбе Дејана Живановића из Новог Сада ради продаје гр.
земљишта у сврху подизања столарске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Јоца Антоновић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић,
Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик,
Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Јован Бањанин, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц,
Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет продаје Дејану Живановићу из Новог Сада 322 кв.хв. гр. земљишта у сврху
подизања столарске радионице под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4817/3с укупно 322 кв.хв. према прикљученом нацрту за
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200.000 К по јутру, односно 10.062 Дин. 50 п ( десетхиљадашестедесатдва динара 50 пара, 40250 ( четрдесетхиљададвестапедесет ) круна.
2. Дејан Живановић обвезује се потребне градње тако извести да из овог индустријског подузећа,
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој радионици за време трајања посла несме бити ни дима, нити смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за столарску
радионицу сме употребити, као и она ограничења
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његов наследник или
правни последник купљено земљиште на другу цељ
употребљавали, пројектовану фабрику за 60 дана
рачунајући од правомоћности ове одлуке на купљеном земљишту неби отпочели градити и за годину
дана неби саградили, или ако би у столарској радионици без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве оштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада, односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 15.
адм. 23872, 27198. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
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молбе Саве Радојевог из Новог Сада ради продаје
гр. земљишта у сврху изградње гостионице.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета предлаже, да се представком замоли Министарство Унутрашњих Дела и Министарство Финансија, да спрече нагло ширење крчми. Ово је срамота. Свака друга кућа је бирт. Оне руше морал у
Новом Саду. Путовао је кроз Јарак, Госпођинце,
Темерин. Од његове куће до краја Темеринске улице има мноштво крчми, у Јарку је видео две, а у
Госпођинци је начичкано. Наш народ има ту болест,
да воле да буде бирташ. Ово не води добру. Друге
културне државе сузбијају ширење биртија а код
нас их све више има. Наш народ кубури, али биртија мора бити. Овопредметни српски закон је рђав,
и бољи је од њега мађарски. Држава у којој се биртије шире нама будућности. Не треба гледати на
приход, који отуда држава има. Америка, Норвешка, Шведска умеле су да успоставе равнотежу буџета и без прихода од точења алкохола а народ им
је вредан и раден. Код нас човек чим изађе на улицу мора да се очеше о биртију. Раденик када иде с
посла уместо да отиде кући својој породици, он
сврне у биртију и онда остане до касно доба ноћи.
Ратар такођер када иде куда колима он сврне у
биртију. Коњи напоље до 9 сати у вече зебу а газда
им унутри прекраћује кесу и здравље. Препоручује
полицији, да забрани стојање коња пред биртијама.
Предлаже, да се Мин. Ун. Дела и Мин. Финансија
упозоре на зло, које отуда потиче. Наводи како је у
једној Шајкашкој општини отворена једна нова
апотека; како је власник куће где је апотека добио
дозволу да може отворити биртију, и сада тера апотекара напоље. Овај опет несме апотеку да остави
а боји се газде. Тужио се њему и он је покушао и
код Здравственог Одсека и код Финансијске Дирекције да то спречи, али све бадава. Моли, да се у
представци нарочито нагласи, да је наш народ наклоњен биртијама и да му ту слабост не треба потпомагати.
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник
не може да усвоји изјаву Тодора Милића већ тражи, да се молба Пејиновог прочита. За решавање
није меродавно оно што се усмено изјави, већ што
је писмено поднесено.
Тодор Милић, члан проширеног Савета, нема
ништа против ако Пејинов хоће да гради себи кућу
за становање. Сада му је Пејинов изјавио, да неће
ни узети земљиште ако му не буде дозвољено, да
отвори биртију.
После овога је једногласно донесена следећа
ОДЛУКА :
Молбе Аврама Пејиновог и Саве Радојевог се
скидају с дневног реда с тим, да градски Савет
представком замоли Мин. Унутрашњих Дела и
Мин. Финансија, да ограниче издавање дозвола за
отварање биртија упозоривши их на то, да је наш
народ склон биртијама а и на последице, издавања
многих дозвола за отварање биртија.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
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Број 16.
адм. 21977. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
измене 5. §-а градског грађевног штатута.
5.§. гр. грађ. статута гласи у преводу овако:
„Привремена забрана, грађења на просторима,
које су за јавне сврхе означени.
На оним просторима, који су према одобреном регулационом плану означене за јавне зграде,
тргове, улице или друге јавне сврхе, неможе се у
року од 3 године од дана кад је грађевински статут
у живот ступио, издавати дозвола за нове градње,
нити за преоправке већ постојећих зграда, ако би
се овим радовима вредност зграде знатно повећала. Само обичне, мање и нужне оправке могу се на
оваким већ постојећим зградама дозволити.”
Како горе поменути рок од 3 године према
извештају гр. грађ. одељка од 12. Х. о.г. истиче даном 22. октобром 1921. год. а како гр. Савет усљед
ратних и послератних још непотпуно сређених прилика није могао створити фонд за експропријацију
оних гр. земљишта, која су према регулационом
плану опредељена за јавне сврхе, то би се овај рок
имао за даљних 3 године продужити, те се извештај поднаша проширеном гр. Савету са предлогом
на одобрење.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет решава, да се 5.§. гр.
грађ. статута има тако изменути, да се у истом параграфу утврђен рок забране градње на просторима, који су за јавне сврхе означени, за даљих 3
године дана, од дана да је статут у крепост ступио,
има продужити т.ј. до 22. октобра 1924. год. из
разлога што за прошле 3 године није могао гр. Савет створити фонд за експропријацију земљишта,
опредељених за јавне сврхе, а без оваког фонда
није могао и неможе приступити извађању регулационог плана у оним деловима града, где је је на
месту, означено за јавне сврхе данас постављена
каква зграда, коју власник жели темељно преоправити или из темеља ново озидати.
Извршење овог закључка поверава се гр. Савету с тим, да га има Министарству Унутрашњих
Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању подастрети на одобрење.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 17.
адм. 16438, 21964, 23647. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
оснивања градинарске ( баштованске ) школе у Новом Саду.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет на основу отписа Министарства Пољопривреде и Вода Бр. 25916/2. у
предмету оснивања градинарске ( баштованске )
школе ван крепости ставља у истом предмету 24.
јуна о.г. под бр. 64/адм. 6578. и 7053 од 1921.
донесену одлуку и уједно у сврху оснивања исте
школе уступа Министарству Пољопривреде и Вода
од гр. земљишта топ. бр. 5017/3-б = седам ( 7 ) јут.
965 кв.хв. 5027/1-а-2 = 52 кв.хв. 5058/1 = два ( 2 )
југра 582 кв.хв. укупно 10 јутара према под ./. прикљученом нацрту за градинарску школу бесплатно
све, док градинарска школа на њему као државна
установа постојала буде.
2. Министарство Пољопривреде и Вода има
да подигне на истом земљишту све потребне грађевине.
3. Целокупно издржавање школе пада на терет државног буџета.
4. Град Нови Сад има право да изабере сваке
године пет младића који одговарају условима, које
буде Министарство прописало за пријем у школу.
Тих пет младића школоваће се о државном трошку.
5. Министарство је дужно да најдаље у року
од 2 године од дана потписа уговора с градом о
уступању земљишта школу оснује и отвори. У противном град може тражити повраћај земљишта, у
коме случају нема права на какву било накнаду за
држање земљишта.
6. Ако ма из каквих разлога Министарство
буде на поменутом земљишту укинуло градинарску
школу, дужно је вратити граду уступљено му земљиште. У овом случају Министарство је дужно понудити грађевине, које се буду затекле, првенствено
граду Новом Саду на откуп по комисијској процени;
ако их град не хтедне откупити, онда Министарство располаже слободно са свима грађевинама,
које буде оно подигло.
7. Уговор има се начинити у три равногласна
примерка, од којих ће један чувати Министарство
Пољопривреде и Вода, други сенат града Новог
Сада а трећи управа градинарске школе у Новом
Саду.
8. Таксу за овај уговор, као и све порезе и прирезе сноси држава.
9. Уговор ступа на снагу кад га потпише Министар Пољопривреде и Вода и представници града Новог Сада.
Ова се одлука има на одобрење подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 18.
адм. 23751, 26237. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
бележења акција „Парагово” каменоломног и грађевинског д.д. у Сомбору.
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На позив Управног Одбора „Парагово” д.д. да
град бележи акције овог подузећа, сазвао је гр. Савет 21. јануара о.г. правни одбор и стручну анкету
ради испитивања овог предмета.
Према информацијама које је гр. Савет стекао
и мњењу правног одбора и стручне анкете установљено је да овај део наше Краљевине нема у близини довољно развијених каменолома, који би могли
добрим каменом потребе овог предела снабдевати,
те је од преке потребе да се у Срему, где има довољно оваквог материјала, једно веће каменоломно
подузеће оснује. Како су стручњаци и геолози утврдили, да мајдан „Парагово” близу Каменице може
произвађати првокласни материјал за изградњу
путева, како је само Министарство Грађевина куп
овог каменолома у корист „Парагово” д:д:д одобрило, са условом да исто друштво има у првом реду
потребе овог Министарства снабдевати, то се овај
предлог поднаша проширеном гр. Савету на одобрење.
Предлог градског Савета је једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет решава, да град
Нови Сад ступи у „Парагово” каменоломно и грађевинско д.д. у Сомбору са 10 ( десет ) комада акција, свака по номиналној вредности и цени од Дин.
3.000.- Ова свота од Дин. 30.000.- нека се бележи
на терет друмаринског фонда.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 19.
адм. 26065. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Браће Станковић ради продаје гр. земљишта
у сврху изградње творнице за прераду вуне, тканина и пиротских ћилимова.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Миша Георгијевић, Јоца
Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Свињарев, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић,
Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик,
Стеван Бахингер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар
Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје Браћи Станковић 2924 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
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творнице за прераду вуне, тканина и пиротских
ћилимова под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4862/2
= 856 кв.хв. 4847/1 = 18 кв.хв. и 4848/1 = 2050
кв.хв. укупно 2924 кв.хв. гр. земљишта за 150.000
К по јутру, односно за 68567,75 Дин. 274.271 Кр.
2. Браћа Станковић обвезују се потребне градње тако извести да из овог индустријског подузећа
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има тако да ради, да у пројектованој фабрици за време трајања посла несме бити ни
дима, нити смрада нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као огарничење убележити: да се продато земљиште само за творницу
тканина сме употребити, као и она ограничења,
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за две године на купљеном земљишту неби саградили или ако би у творници тканина
без разлога и без пристанка града рад обуставили,
и за две године ван промета ставили: те уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право власништва на продато земљиште има се
грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 20.
адм. 23781. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
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за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Злате Могиног бравара ради продаје гр. земљишта у сврху подизања браварске радионице и
куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Божа Милић, Ђока
Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко
Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер.
од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Јован Бањанин, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет продаје Злати Могином
бравару 300 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
браварске радионице и куће, под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4815/3-с
укупно 300 кв.хв. гр. земљишта ради подизања
браварске радионице и куће за 200.000 К по јутру,
односно 11250 ( једанајстхиљададвестапедесет )
динара, 45.000 ( четрдесетпетхиљада ) К.
2. Злата Могин обвезује се потребне градње
тако извести да из овог индустријског подузећа,
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво са елек. струјом
да ради тако да у пројектованој фабрици за време
трајања посла несме бити ни дима, нити смрада,
нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за браварску радионицу и подизање куће сме употребити,
као и она ограничења, која су таксативно утврђена
у 2,3, и 4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његов наследник или
правни последник купљено земљиште на другу цељ
употребљавали, пројектовану фабрику за 60 дана
рачунајући од провомоћности ове одлуке на купљеном земљишту неби отпочели градити и за годину дана неби саградили, или ако би у браварској
радионици без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
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икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право власништва на продато земљиште има се
грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 21.
адм. 25277. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Марка Јанића бравара ради продаје гр.
земљишта у сврху подизања браварске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Божа Милић, Ђока
Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко
Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Лакић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар
Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет продаје Марку Јанићу
бравару 220 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
браварске радионице под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у гр. улошку топ. бр. 4315/3-ј-1 укупно
220 кв.хв. за изградњу браварске радионице за
200.000 К по јутру, односно 6875 ( шестхиљадаосамстотинаседамдесетпет ) динара, 27.500 ( двадесетседамхиљадапетстотина ) К.
2. Марко Јанић обвезује се потребне градње
извести да из овог индустријског подузећа, ни прљаве течности, ни дим, или други продукти не смеју
бити на штету суседства или на уштрб здравствених
одношаја у опће. Саме зграде морају одговарати
естетичким односно архитектонским захтевима.
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3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој радионици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за браварску
радионицу сме употребити, као и она ограничења,
која су таксативно утврђена у 2.3.4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану радионицу за 60
дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке на купљеном земљишту неби отпочели градити,
и за годину дана неби саградили, или ако би у браварској радионици без разлога и без пристанка
града рад обуставили и за две године ван промета
ставили: биће град властан да продато земљиште
уз повратак куповнине без камате натраг узме и
власника позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе
све то без икакве отштете или откупа припасти у
искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно и о свом трошку извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 22.
адм. 24594, 25369. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Карла Мелкуса фабриканта кајшева ради
продаје гр. земљишта у сврху подизања фабрике
кајшева.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Попо-
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вицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Веселин Летић, Божа
Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић,
Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени гр. Савет продаје Карлу Мелкусу,
фабриканту 343 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања фабрике машинских кајшева под следећим
условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4815/1-б,
4818/3-б, 4816/3, 4817/3-д укупно 343 кв.хв. гр.
земљишта за подизање фабрике кајшева за 200.000
К по јутру, односно 10812 Д 50 п ( десетхиљадаосамстотинадванајст ) динара 50 пара, 43250 ( четрдесеттрихиљадедвестотинепедесет ) Кр.
2. Карло Мелкус обавезује се потребне градње
тако извести да из овог индустријског подузећа,
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавњу грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за подизање
фабрике кајшева сме употребити, као и она ограничења која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци
овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику за 60
дана рачунајући од правомоћности ове одлуке на
купљеном земљишту неби отпочели градити и за
годину дана неби саградили, или ако би у фабрици
кајшева без разлога и без пристанка града рад обуставили: биће град властан да продато земљиште
уз повратак куповнине без камате натраг узме и
власника позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе
све то без икакве отштете или откупа припасти у
искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Но-
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ви Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 23.
адм. 23541, 26238. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Стандард Оил Компаније из Њујорка ради
продаје гр. земљишта у сврху изградње рафинерије уља.
Миша Георгијевић члан проширеног Савета
моли да се у одлуку стави рок за који компанија
има подићи рафинерију, јер од складилшта нећемо
имати много.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да компанија мора све па и рафинерију за пет година подићи.
После овога је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог
гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Ђока Летић, Тоша Милић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Свињарев, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Веселин Летић, Божа
Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић,
Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар
Тришлер.
Са „не” је гласао од стране муниципалног већа:
Др. Стеван Адамовић.
Према томе је предлог гр. Савета већином гласова усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширни гр. Савет продаје гр. земљиште на
великом Лиману на Париском кеју уведено у гр.
улошку бр. 4298 и кат. чест. Бр. 4790/2, 4802,
8198/2, 8199/2 и 8200 са укупном површином од
18 јутара 166 кв.хв. и према приложеним плановима 1.) и 2.) Стандард Оил Компанији из Њујорка
( Standard Oil Company New York ) - у будуће звано
„Компанија” - у сврху подизања централног етаблисмана за манипулисање и прераду минералних уља,
под следећим условима:
1.) Куповна цена земљишта је за свако кат.
јутро Дин. 50.000- која свота се има, након одобрења по Министарству Унутрашњих Дела и на позив
града најдуже у року од 8 дана у гр. благајну уплатити.
2. Трошак од Дин. 25.000.- који је град већ
досада имао за успостављање новог парка на овом
продатом земљишту има купац граду надокнадити
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и ову своту уједно са куповнином у гр. благајну
уплатити.
3. Купци имају у току времена купљено земљиште о свом трошку и по пропису регулационог и
нивелационог плана насути.
4.) Компанија се има као филијала у Новом
Саду протоколирати.
5. Компанија прима сву одговорност да Дунав
неће бити њиховом кривицом загађен.
6. Компанија прима сву одговорност за штету,
која би услед пожара или експлозије макар коме
нанешена била.
7. Компанија се обавезује да ће на купљеном
земљишту подићи у први мах резервоаре за смештање својих продуката и инвестиције за њихову
манипулацију и припреме за потрошњу а затим и
фабрику за рафинисање минералних уља. Овај рад
има се отпочети у року од 1 ( једне ) године дана, а
завршити у року од 5 ( пет ) година, све рачунато
од дана правомоћности купопродаје.
8. Компанија ће уложити у ово подузеће најмање два ( 2 ) милијона долара, а према потреби и
више, а одмах ће приступити подизању својих инсталација, које ће повећавати и допуњавати према
потрошњи њеног производа у земљи.
9. При подизању својих инсталација компанија ће предузети све мере да за варош не буде
никаквих незгода, од рђавих мириса и дима. Она
ће даље удесити своја постројења по свим условима модерне технике, тако да опасност од пожара
буде потпуно искључена. Рад овог осигурања Компанија се обавезује да, када гр. канализација буде
изграђена на позив града у року од 6 ( шест ) месеци и на свој трошак своје канале за одвођење прљавих течности и отпадака веже са истим.
10. Компанија има за своје чиновнике и раденике саградити потребне станове.
11. Компанија ће у овом подузећу у првом
реду запослити раденике из Новог Сада и околине,
са изузетком радничког персонала за које се тражи
персонална стручна спрема.
12. Компанија ће према купљеном земљишту
и регулационом плану подићи на Дунаву кеј за потребу свога подузећа и то о свом трошку.
13. При подизању зграда на купљеном земљишту компанија се има строго придржавати земаљских закона, гр. регулационог и нивелационог плана, као и гр. грађевинског штатута.
14. Сви трошкови око склапања уговора и преписа земљишта терете искључиво купца.
15. У случају спора који потекне из овог уговора установљује се обострано надлежност овдашњег
среског суда.
Како се овом купопродајом делом мења регулационим планом утврђен парк и чиновничка насеобина, то проширени гр. Савет закључује да гр.
Савет у овом предмету хитно нов парк установи и
за чиновничку колонију евентуално друго подесно
место утврди.
Граница продатог земљишта поред Дунава
иде само до подножја дунавске долме, но у колико
се буде пројектован део кеја изградио, то проширени гр. Савет већ сада решава, да ће компанија и
онај део гр. земљишта између садање горње грани-
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це све до новог кеја, по горе утврђеној цени продати.
За сада се ово упитно земљиште не може одстранити, јер би - ако би исто прешло у приватан
посед, саобраћај поред Дунава према долми, на самој долми и испод жељезничког моста - немогућан
био, а ово због угрожавања јавних интереса није
дозвољено.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 24.
адм. 23972. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Николе Радујкова, берберина ради продаје
гр. земљишта у сврху градње куће.
Пошто се нико није пријавио да говори а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Ђока Летић, Тоша Милић,
Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Свињарев, Лазар
Балаш, Павле Поповицки, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић,
Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић,
Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар
Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ :
Проширени градски Савет продаје Николи
Радујковом берберину 340 кв. хв. гр. земљишта у
сврху изградње куће под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4815/3-х,
4317/3-г укупно 340 кв. хв. гр. земљишта за подизање куће за 200.000 К по јутру односно 12.750 ( дванајстхиљадаседамстотинапедесет ) динара, 51.000
( педесетједнухиљаду ) круна.
2. Никола Радујков обавезује се потребне градње тако извести, да зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Ако би купац или његови наследници купљено земљиште на другу цељ употребљавали, пројектоване зграде за 60 дана рачунајући од дана
правомоћности ове одлуке на купљеном земљишту
неби отпочели градити и за годину дана неби саградили: биће град властан да продато земљиште
уз повратак куповнине без камате натраг узме и
власника позове, да у року од године дана све згра-
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де и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе
све то без икакве отштете или откупа припасти у
искључиву власност града Новог Сада.
5. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издана буде тачно о свом трошку
извађати.
6. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
8. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
не његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се гр. Савет изводом из записника обавештава.
Број 25
адм. 21286, 23971. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Силвестера Бернолда ради продаје гр. земљишта у сврху проширења браварске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Ђока Летић, Тоша Милић,
Марко Марцикић, Јоца Антоновић, Миша Георгијевић, Филип Богдановић, Др. Миладин Свињарев-Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан
Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић,
Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија
Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Силвестеру Бернолду из Новог Сада 684 кв.хв. гр. земљишта
у сврху проширења браварске радионице под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ.бр. 4315/3с, 4315/3-ф, 4317/3-е укупно 684 кв.хв. у сврху
проширења браварске радионице за 200.000 К по
јутру, односно 21375 ( двадесетједнахиљадатристаседамдесетпет ) динара 85500 ( осамдесетпетхиљадапетстотина ) круна.
2. Силвестер Бернолд обавезује се потребне
градње тако извести, да из овог индустријског подузећа ни прљава течност, ни дим, или други продукти не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опште. Саме зграде мора-
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ју одговарати естетичким односно архитектонски
захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за браварску
радионицу сме употребити, као и она ограничења
која су таксативно утврђена у 2.3.и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали и пројектовану фабрику за 60
дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке на купљеном земљишту неби почели градити, и
за годину дана неби саградили, или ако би у браварској радионици без разлога и без пристанка града
рад обуставили и за две године ван промета ставили: биће град властан да продато земљиште уз
повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове да у року од године дана све зграде и
опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то
без икакве отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно право
ограничења права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно и о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 26.
адм. 24048, 27049. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Антона Фотивеца шеширџије ради продаје
гр. земљишта у сврху подизања творнице шешира
и раденичких станова.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају,
да гласају са „не”.
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Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Ђока Летић, Тоша Милић,
Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Др. Миладин Свињарев-Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан
Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић,
Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван
Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебрехц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савете једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Антону Фотивецу шеширџији 720 кв.хв. гр. земљишта у сврху
подизања творнице шешира и раденичких станова
под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4821/3
укупно 720 кв.хв. гр. земљишта за подизање творнице шешира за 200 К по јутру, односно 22.500 ( двадесетдвехиљадепетстотина ) динара, 90.000 ( деведесетхиљада ) Кр.
2. Антон Фотивец обавезује се потребне градње
тако извести да из овог индустријског подузећа, ни
прљаве течности, ни дим, или други продукти не
смеју бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричном
струјом да ради тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за творницу
шешира сме употребити, као и она ограничења која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику за 60
дана рачунајући од правомоћности ове одлуке на
купљеном земљишту неби отпочели градити и за
годину дана неби саградили, или ако би у творници шешира без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно и о свом трошку
извађати.
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8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 27.
адм. 28456. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Илије Аврамовића зидарског подузетника
ради продаје гр. земљишта у сврху изградње куће.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета, гласају са „да” а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Стеван Адамовић, Ђока Летић, Тоша Милић, Марко
Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Андрија Сечујски, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић,
Аца Евић, Мита Косировић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић, Глиша Мирковић, Јован
Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебрехц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Илији Аврамовићу зидарском подузетнику 328 кв.хв. гр.
земљишта у сврху изградње куће под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у гр. новосадском улошку топ. бр. 4817/3-х
укупно 328 кв.хв. према прикљученом нацрту за
200.000 К по јутру, односно 10.250 ( десетхиљададвестотинепедесет ) динара, 41.000 ( четрдесетједнухиљаду ) К.
2. Илија Аврамовић обавезује се потребне
градње тако извести, да зграде морају одговарати
естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу цељ
употребљавали и пројектовану зграду за 60 дана
рачунајући од дана правомоћности ове одлуке на
купљеном земљишту неби отпочели градити и за
годину дана неби саградили биће град властан да
продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове да у року од
године дана све зграде и опреме са гр. земљишта
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однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или
откупа припасти у искључиву власност града Новог
Сада.
5. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
6. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
8. Све спорове из овога купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 28.
адм. 16442, 17258. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун свој предлог у предмету
молбе Милана Саратлића трговца намештаја ради
продаје гр. земљишта у сврху градње коларске и
столарске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Ђока Летић, Тоша Милић,
Миша Георгијевић, Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Андрија
Сечујски, Др. Миладин Величковић, Лазар Балаш, Павле Поповицки, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита
Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Веселин Летић, Божа Милић, Ђока Фратуцан, Душан Атанацковић,
Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Фрања Цидлик, Стеван
Бахингер, Матија Леви.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Јован
Бањанин, Александар Поповић, Јован Лакић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Милану
Саратлићу трговцу намештаја 409 кв.хв. гр. земљишта између фабрике гаса и ковачке радионице
Пере Гајдобранског у сврху градње коларске и
столарске радионице под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4818/3а-2-4 укупно 409 кв.хв. Милану Саратлићу трговцу
намештаја из Новог Сада у сврху подизања коларске и столарске радионице за 200.000 К по јутру,
односно 12781 ( дванајстхиљадаседамстотинаосамдесетједан ) динар 25 пара, 51125 ( педесетједнухиљадустодвадесетпет ) круна.
2. Милан Саратлић обавезује се потребне градње тако извести да из овог индустријског подузећа,
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
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не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво да се бави столарском и коларском индустријом тако, да у пројектованој фабрици за време трајања посла несме бити
ни дима, нити смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за столарску
и коларску радионицу сме употребити, као и она
ограничења, која су таксативно утврђена у 2.3. и
4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу цељ
употребљавали, пројектовану фабрику за 60 дана
рачунајући од дана правомоћности ове одлуке на
купљеном земљишту неби отпочели градити и за
годину дана неби саградили, или ако би у столарској и коларској радионици без разлога и без пристанка града рад обуставили: биће град властан да
продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме, и власника позове да у року од
године дана све зграде и опреме са гр. земљишта
однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или
откупа припасти у искључиву својину града Новог
Сада односно и ово право ограничења права власништва на продато земљиште има се грунтовно
убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења рад подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, гр. архивар
Број 29.
адм. 2034. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси свој предлог у предмету измене 8 §-а
статута о пристојби на досељенике.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета предлаже, да се члановима одбора да 20 динара
за седницу, јер су они донели граду око милион круна прихода.
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После овога је предлог Др. Стевана Адамовића
члана проширеног Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром, да хонорар од 20 Кр. установљен у 8 §-у статута о пристојби на досељенике не одговара данашњим приликама и пошто не стоји у сразмеру са губитком
времена, који чланови одбора трпе долазећи у седнице, повисује исти на 20 ( двадесет ) динара. Повишени хонорар се има од 1. јануара 1922. године
рачунати.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 30.
адм. 18001, 21851, 28199. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун свој предлог у предмету
смештања поште на Малом Јарку.
Поднаша се проширеном градском Савету са
предлогом, да се овај предмет за сада скине са дневног реда, и да се упути гр. Савет да уз саслушање
заинтересованих установи згодно место за смештање поштанскога уреда у сврху вршења поштанских
потреба на новосадским салашима.
Ђока Петровић, члан проширеног Савета вели
да то звање неће бити велико и могао би га вршити
и учитељ ченејске школе. Предлаже да се опуномоћи гр. Савет, да питање поште на салашима реши.
Тодор Милић, члан проширеног Савета држи,
да ће бити и сувише што моли: наиме да се поред
стана бабице сагради за 5 година пошта. Салашани
пристају, да пошта за сада буде на полицији или
код учитеља и један писмоноша, да им писма разноси. Он ће код Матице израдити, да за пошту уступи
бесплатно земљиште. Временом ће морати и један
лечник бити напољу.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета пита, шта је са калдрмом на салаши.
Стеван Славнић, гл. мерник вели, да је ове
године изграђено ½ км калдрме и сваке године ће
се настављати према могућности.
После овога је предлог Тодора Милића, члана
проширеног Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је на Малом Јарку средиште новосадских салаша, то би смештање салашке поште
најбоље било на Малом Јарку, али пошто до Малог
Јарка није изграђен каменити пут, то проширени
Савет решава, да се иста има сместити код полиције на Ченејском салашу а агенда поштара једном
варошком органу поверити. За превоз и уручење
писама и пакета има се у прорачуну градске благајне за 1922. годину уврстити 9000 динара.
Како интерес салашана захтева да пошта буде смештена на Малом Јарку као средишту салаша
и то што пре, то се упућује градски Савет да већ
најближој гл. скупштини поднесе прорачун у погледу изградње каменитог пута до Малог Јарка на-
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значивши уједно и покриће истог а осим тога да
поднесе предлог односно потребни прорачун и у
погледу изградње поштанских просторија на Малом
Јарку.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 31.
адм. 14043, 21564. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
преинаке димничарског обртничког статута.
Глиша Мирковић члан проширеног Савета моли, да се таксеник отштампа и у књигу димничара
прилепи као и да се наплате од странке упишу.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета предлаже, да се гр. Савет побрине и за контролни орган и то да се узме један од ватрогасаца.
Предлог градског Савета допуњен предлогом
Глише Мирковића је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет о погледом на
данашње тешке животне прилике уважава молбу
новосадских димничара те до даље наредбе од 1.
јануара 1922-е таксе за чишћење димњака, које су
установљене одлуком гр. Савета под бр. 31816/адм.
1918. а одобрене од Српског Народног Одбора под
бр. 285/од 1918. - променом 8. § правилника за
чишћење димњака у следећим установљује.
1.
Чишћење димњака стаје у
приземној кући ......................................50 пара
у кући на један спрат димњак из
приземног стана.....................................1.- Дин.
у кући на један спрат димњак из
стана на спрат .......................................50 пара
у кући на два спрата димњак из
приземног стана.....................................1.25 Дин.
у кући на два спрата димњак из
стана са првог спрата............................1.- Дин.
у кући на два спрата димњак из
стана са другог спрата...........................50 пара
у кући од три спрата димњак из
приземног стана.....................................1.75 Дин.
у кући од три спрата димњак из
стана са првог спрата............................1.25 Дин.
у кући од три спрата димњак из
стана на другом спрату..........................1.- Дин.
у кући на три спрата димњак из
стана са трећег спрата........................... 50
〃
Чишћење штедњака заједно са две или више
печењарки заједно са цевима стаје .......1.〃
са једном печењарком............................-.75 〃
Штедњаци без печењарки пошто замењују пећ не
спадају под штедњаке и за чишћење ових се плаћа
имали цеви или били без цеви ...............1.дин
чишћење фуруне са цевима и без цеви...1.〃
2.
Кад димничар да сламу свако испаљивање
димњака стаје у приземној кући ...........1.75 д
у једнокатној или вишој кући ................2.25 〃
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Ако за испаљивање не даје сламу димничар стаје
двадесет пет пара.
3.
Чишћење димњака ван вароши и на салашима
стаје........................................................1.- Дин
4.
Чишћење фабричких димњака у
дужини од 10-18 метара стаје ...............50.-Дин.
за сваки даљи метар димњака...............2.50 〃
за сваки даљни цилиндар по метеру .........2.50〃
чишћење димњака у приземној згради са
већим пречњаком од 20 сантиметара ...2.50 Дин.
за сваки даљни спрат ............................3.75 〃
Парни казан за огрев са огревном
површином од 10 м2..............................7.50 〃
свака даљна површина од 10 м2 ...........7.50 〃
Основна такса цеви великих
фабричких казана .................................50.- дин.
Засебно за сваки текући метар ових
цеви........................................................2.50 〃
За сушнице и друге овде неспоменуте машинерије такса важи по погодби.
Овај таксеник се има отштампати и у књигу
димничара прилепити. Наплате таксе од странака
морају се у књигу уписивати а странке ту наплату
својеручним потписом потврдити.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом и записника обавештава.
Референт: Јован Бањанин, ред. вел. капетан
Број. 32
адм. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси представку Др. Миладина Величковића-Свињарева и другова у предмету јавног морала,
која гласи:
Потписани грађани и грађанке Новога Сада
имајући у виду тешко економско и социјално питање у нашој држави и у нашем граду с једне стране
и опадање морала с друге стране, слободни смо обратити се градском Савету, као представнику свију
грађана овога града, са молбом да ову нашу представку изволи узети у претрес и да у смислу исте
изволи поступити на начин, како то у смислу закона за сходно нађе.
Полазећи са становишта да је чисти морал најчвршћи темељ друштва и државе тражимо у име
своје и у име своје деце, да наши позвани органи
најбодрије и најенергичније пазе и настоје, да се у
нашем граду диже моралност и сузбија неморал,
који прети да нам зарази најшире слојеве нашег
друштва. Ако узмемо да је неморал мати сваког зла
- као што и јесте - онда држимо да одсад несмемо
мирно гледати нити трпети, да се неморал услед
наше немарности некажњено шири у најразноврснијим облицима, па макар то било и у облику забаве, моде, еманципације, и назови - уметности. Колика распасаност влада у нашем граду може се
уверити свако ко прође нашим градом. На сваком
кораку на улици, на пијаци, у шеталишту, у кафанама, у трамвајима чујете најодвратније и најбру-
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талније псовке тако, да се човек боји да са женом
и децом изађе на улицу. Женске из полусвета закрчиле су улице и јавне локале тако, да честит човек
не може са својом породицом заћи у те локале, ако
неће да црвени пред својом женом и децом. Хотели
су данас права блудилишта, а о нечистоти и зеленашким ценама у њима да и не говоримо.
У нашем граду од најновијег доба има један
читав сталеж нерадиша и беспосличара, који по
цео дан седе у кафанама, биртијама и баровима.
Једино занимање им је коцкање и картање.
Против ових готована треба повести најодлучнију хајку и приморати их или да раде или да напусте наш град, да га не куже.
Свако, ма и најмање непристојно понашање
на улици или у јавним локалима треба полицајно
казнити. Сваког пијана човека или жену - макар
ко то био - треба спровести у полицију да се тамо
истрезни, а тако исто сваку непристојно одевену
женску треба одвести у полицију и посаветовати је,
да се у будуће служи другим журналима. Уверени
смо, да ће на тај начин многи изгубити вољу да препију и онда наша омладина неће бити на сваком
кораку надражавана полунагим и лакомисленим
женскињама.
Међу најубитачније и најштетније установе,
које уништавају морал и здравље и које материјално упропашћују људе, долазе барови и шантани,
који су у нашем граду, на жалост, нашли врло повољно тле.
Под видом забаве и уметности, а под заштитом државних закона трују ови барови наше друштво као куга. Најпроблематичнији типови, најлакша женска роба, налазе уточишта у тим баровима
и својим убитачним деловањем куже и упропашћују сумњиве пријатеље уметности. Барови су код
нас најомиљеније место за ноћне оргије и разврат.
Узмемо ли у обзир и то, да ти назови барски
уметници и уметнице, поред остале материјалне и
моралне штете, коју наносе нашем друштву, заузимају велики број станова и на тај начин још већма
погоршавају наше станаринске и социјалне неприлике, онда држимо, да нам ништа друго не преостаје, него да најодлучније тражимо, да се ти барови,
као штетне установе што пре затворе или да им се
опстанак у нашем граду онемогући.
Пред горе наведеним разлозима морају да падну сви евентуални приговори, па чак и они, да наш
град и наша држава имају од тих барова материјалне користи, јер држимо, да би то била фатална
грешка повећавати градске и државне приходе из
тако мутних извора.
Наш град је центрум једне велике области. У
том центруму треба да буде усредсређено све што
је лепо и корисно. Тај центрум треба да се такмичи
у култури, моралу и напретку на свима пољима са
најнапреднијим градовима у држави а у извесним
стварима и са напредним градовима ван наше државе.
Ово ћемо постићи само онда, ако будемо истрајно радили на подизању праве и не патворене
културе у нашем граду. А да то постигнемо морамо,
пре свега дизати моралност нашег друштва и сузбијати сваку клицу у неморалности.
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Нас не треба нимало да буни евентуална повика на нас, да смо назадни и затуцани. Ми имамо
пред очима једну сврху, да од свога града створимо напредан и културан град, који ће бити чувен и
са моралности, која у њему влада. Онда ће родитељи мирне душе слати своју децу у наш град на
науке, јер ће знати, да се код нас све могуће чини,
да се омладина сачува од моралне пропасти.
У уверењу, да ће градски Савет ову нашу представку изволети узети у претрес, те на основу исте
предузети сходне мере за сузбијање разврата, неморала и професиналних беспосличара у нашем
граду, изјављујемо, да смо вољни у свако доба вашим органима пружити моралну и материјалну помоћ за постизање ове цели.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да његове другове када су предали
ову представку није руководио ни бес ни мржња,
једино жеља, да се од Новог Сада створи метропола, да буде и по садржини културе међу првим
градовима. Будућа перспектива Новог Сада је врло
лепа па треба му сачувати и добар глас. Треба разврат сузбијати. Чињеница је, да је данас морал за
много процената пао. Да наши дедови виде шта се
на штранду нарочито у забитим крајевима ради,
вратили би се у гроб. То нам ни мало не служи на
част. Елита нашег друштва предњачи у рушењу
оног за што су се наши стари борили, а то је образ
и поштење. Деца са стране долазе овамо у школу,
да се образују; а шта виде и чују? У трамвају се
могу чути такове речи да поштен човек мора да
црвени, деца и жене се од псовача снебивају. Неваљалци, које не пазе ко је у близини пљују на њихова гадна уста најсрамотније речи. Изгледа да се
сви надмећу у безобразлуку. Полицајски органи
треба да пазе на псоваче, и да их на пријаву поузданих људи казне. У Енглеској је псовање забрањено па зашто се неби и код нас забранити могло.
Већ после 5 сати у вече се на сред улице поређа група безобразника и на бесраман начин врши
нужду не обзирући се на пролазеће. Тако изазивајући скрећу пажљу на себе. Неће да предлаже казне за такове, али их треба одвести у полицију и посаветовати их тако да им никад више не падне на
памет.
У вече може се наићи на руљу пијаних људи
где се свађају па и ножевима иду један на другог.
Ти људи не поштују закон и пролазећи су животом
угрожени. Дозвољава да се човек воли развеселити,
па и сам говорник, али када осети да му је доста,
неће ићи правити јаван шкандал. Зато треба пијана човека без обзира ко то био казнити на тај начин
што ће се одвести у полицију, да се онде на столици истрезни па се неће више опијати. Ако је слабог
карактера савлада ће са када буде знао, да ће се
морати у полицији истрезнити, ако га ухвате пијана
на улици и у јавном локалу. Од пијана човека када
оде кући прво добије жена, деца се разбегну и тако
се руши породични живот. Томе није пијанац крив
већ друштво и држава што то дозвољавају.
Што се тиче артиста у баровима вели, да они
распаљују страсти и деца пре времена сазру. У кинематографима треба пазити, да публика буде одговарајућа. Ми нисмо културно још тако високо, да
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су нам барови потребни; нека нас Министарство
Унутрашњих Дела од њих поштеди и жеља је наша,
да их онемогућимо, а да се помогне права уметност.
Националне забаве не могу се одржавати, јер су све
сале заузете које с кинематографима, које с баровима. У „Слободи” се с једне стране држи женска забава а с друге у бару се бесни и размеће. Пијани људи
долазе из бара међу женску децу и праве шкандал.
У баровима се шири неморал и разврат; младићима
се даје прилика да виде, сами упадају и онда утуку
много новаца. Он је противан томе да се сада бес
тера када има много гладних. То ствара бољшевизам. Бадава су ту обзнане и закони; ко је гладан и
камен ће гристи. Ако се тако буде радило и даље
као у Београду и Новом Саду онда нам неће помоћи
ни обзнане не закони; кад тад ће доћи до зла. Ово
препоручује провинција. По кафанама има људи
који незнаш од чега живе. То треба полиција да
испита и тим људима да дâ посла. Он из стида и
срама неби левентовао. Ко неће да ради, треба га
из града протерати односно онемогућити му опстанак без обзира био то Србин, Немац или Мађар, сирома или богат. У томе правцу треба нашу полицију реорганизовати. Ноћу треба полиција да пази шта
се ради на улици и по јавним локалима; две женске
у полицији би пазиле чиме се наша деца занимају.
Нека се изда проглас на три језика, у коме ће се
грађанство упозорити да ће се за сваку псовку кажњавати. Осим тога замолити команду места, да и
она псовања и т.д. забрани војницима. У граду треба неколико писоара подићи. Држи да је довољно
предочио зло, које нам прети од неморала. Још једном наглашује, да јака држава почива на моралу а
неморал је свагде био узрок државне пропасти.
Предлог Миладина Величковића и другова је
једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја у целини
представку Др. Миладина Величковића-Свињарева
и другова, те упућује гр. Савет, да у свему у погледу сузбијања неморала по предлогу изнесеном у
представци поступи.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа
Број. 33.
адм. 24139. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења одбора за финансије и прорачун - закључни рачун градске благајнице, основног иметка, мировинског и сиротињског
фонда, фонда за припомоћ напуштене деце преко
7 год., споменика Лајоша Кошута, фундације Леополда Гукера, општинског припомоћног фонда,
фонда од забава и кинематографа и управних полога са инвентаром за год. 1920.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја како у целини тако и у појединостима од стране одбора за фи-
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нансије и прорачун прегледан и исправним нађен
закључни рачун градске благајне, основног иметка,
мировинског и сиротињског фонда, фонда за припомоћ напуштене деце преко 7 година, споменика
Лајоша Кошута, фундације Леополда Гукера, општинског припомоћног фонда, фонда од забава и
кинематографа и управних полога са инвентаром
за год. 1920. и наређује, да се одобрења ради има
подастрете Министарству Унутрашњих Дела - Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник
Број 34.
адм. 2969. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
купа једне уметничке творевине од вајара Ђоке
Јовановића.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет имајући у виду, да је
први позван да унапређује нашу народну уметност
и да води бригу о улепшавању града, купује за град
један од уметничких радова нашег најбољег уметника - вајара Ђоке Јовановића и то његову Нимфу
у бронзи израђену а према понуди за 35.000 дин.
где су урачунати и трошкови око постављања статуе. Уметнику Ђоки Јовановићу се за набавку материјала има већ сада исплатити предујам од 10.000
динара, на рачун горе наведених 35.000.- динара.
Свота за набавку статуе има се ставити у прорачун за 1922. годину.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник
Број 35.
адм. 501. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси свој предлог у предмету повишења погребнине за градске службенике.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на данашње ванредне прилике
проширени гр. Савет установљује погребнину градским службеницима овако:
1.) I. разреду, где су уврштени чиновници VI.
VII. VIII. и IX. платежног разреда .... 3.000.- Динара
2.) II. разреду, где су уврштени чиновници X.
и XI. платежног разреда са ............. 2.000.- динара
3.) III. разреду где су уврштени остали
намештеници .................................. 1.000.- динара
Ова повишена погребнина вреди само за 1922.
годину т.ј. почев од 1. јануара 1922.
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О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић главни рачуновођа.
Број 36.
адм. 25812. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
подноси на основу мњења одбора за финансије и
прорачун - закључни рачун сирочадског стола за
1920. годину.
Предлог градског Савета је једногласно примењен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је од стране сирочадског стола и одбора за прегледање рачуна претходно прегледане закључне рачуне од 1920. год. у
целини и подробно надпрегледао, ставка благајничког дневника о примању и издавању како по правном наслову, тако и по свотама документално исправним нашао, о тачном вођењу књига, о потраживањима и дуговима се уверио и о тому да се
билансија сирочадске благајнице од 1920. год. са
3,929.948 Кр. 72 п покрића, а потраживање под старатељством и скрбништвом стојећих са 3,776.955
Кр. 91 п а резервни фонд сирочадске благајне са
152.992 Кр. 81 п установио и одобрио.
Уједно се пак у смислу 5. §-а XXI. зак. чл. од
1901. год. као каматни приход резервног фонда
сирочадске благајне од 1920. год. установљује 328.
Кр. 46 п допринос припомоћном фонду напуштене
деце изнад 7 год. и одређује се, да се свота у корист
поменутог фонда из сирочадске благајне на исплату упути. На послетку се одређује, да се ова одлука
са свима списима као и са списима о прегледању
рачуна подастру Министарству Унутрашњих Дела
- Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник
Број 37.
адм. 23431. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси свој предлог у предмету молбе Акционог Комитета вишешколаца у Загребу ради припомоћи у сврху градње ђачког дома.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет вотира у име припомоћи за изградњу ђачког дома вишешколаца у
Загребу 1.000.- ( једнухиљаду ) динара.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић, главни рачуновођа.
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Број 38.
адм. 1837. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси - на основу мњења одбора за финансије и прорачун - закључне рачуне у ликвидацији
стојећег апровизационог подузећа за год. 1918.
1919. 1920. и 1921. који су у смислу 17. §-а XXI.
зак. чл. од год. 1886. били 15 дана на јавни увид
изложени и прегледани.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је поднесени закључни рачун гр. апровизације за године 1918. 1919.
1920. и 1921. надпрегледао и чисту добит крајем
1921. године са 1,967.441.- круном 14 пот. установио. Од ове своте је према решењу проширеног гр.
Савета већ прерачунато у градску домаћу благајну
за производњу водовода у градској кући
.........................................................557.733 К
за калдрмисање улице
Краљевића Марка .............................122.130 〃
Свега .....................679.863 К
те према томе остаје још као добит 1,245.740 К 82
п. Од ове своте је као готов новац уложено у овдашња два завода, и то у Српској Задружној Банци
...................................................... К 298.766
у Српској Трговачкој Банци ......... 〃 3,234
Свега ............................................. К 302.000 .а остатак потраживања је у току ликвидације.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Михајло Продановић гр. правозаступник
Број 39.
адм. 10679. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси извештај изасланства ради хонорисања
градских намештеника за рад око градске апровизације.
Др. Миладин Величковић - Свињарев члан
проширеног Савета моли, да се овај предмет скине
с дневног рада и на идућој гл. скупштини међу првим предметима расправи, јер су данас сви већ
заморени.
ОДЛУКА:
Скида се се дневног реда.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник
Број 40.
адм. 26382. од 1921.
Градски Савет подноси призив бивш. гр. дневничарке Катице Плавец рођ. Вујковић против одлуке
гр. Савета под бројем 21413/адм. 1921. у ствари коначне отпремнине.
Предлог градског Савета је једногласно усвојен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Према 42. §-у гр. мировинског статута дневничари немају права на коначну отпремнину једино на мировину након навршених 10 година службе, али проширени градски Савет јој с обзиром да
је молитељка 8 година у служби овога града савесно
вршила поверене јој послове - вотира као коначну
отпремнину у облику припомоћи 1.000 ( једнухиљаду ) динара.
Ова се одлука има одобрења подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 41.
адм. 12665. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси ради проглашења лечничку диплому
Др. Јосифа Шенбергера, коју је гл. гр. физик прегледао и за ваљану нашао.
ОДЛУКА:
Након објашњења има се снабдети клаузулом
проглашава.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 42.
адм. 26682. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 24. јануара
о.г. подноси свој предлог у предмету молбе Велислава А. Вукуше, царинарског ревизора 1. класе, ради
пријема у општинску надлежност града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно прима и
ОДЛУЧУЈЕ СЕ:
Проширени Савет града Новог Сада прима у
општинску надлежност Велислава А. Вукушу царинарског ревизора 1. класе надлежног у Ријеци ( Фијуми ) у надлежност града Новог Сада, пошто исти
као чиновник има толико прихода да неће пасти
граду на терет и пошто је положио прописану заклетву верности и тако постао држављанин Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
О томе се градски Савет и Велислав А. Вукуша
обавештавају.
Број 43.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник Милан Слиепчевић
велики жупан позива за оверовљење записника
Ђорђа Петровића, Павла Поповицког и Др.
Миливоја Поповића чланове проширеног Савета,
које ће се извршити 8. фебруара 1922. године у 11
сати пре подне у бележничком звању, и затвара
седницу.
После прочитања оверовљава се 8. фебруара 1922. године у 11 сати пре подне.
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Слиепчевић, с.р.
велики жупан

велики бележник
Поповић, с.р.
Ђ. Петровић, с.р.
П. Поповицки, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета сл. и кр. града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 6. априла 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, зам. гр. начеоника, вел. бележник; Др. Ђорђе
Тапавица гр. саветник, Миливој И. Вучетић гр. саветник, Александар Поповић гр. саветник, Јован Лакић
гр. саветник, Радивој Бокшан начеоник гр. порезног оделења, Др. Карло Вагнер гл. физик, Др. Михајло
Продановић гр. фискал, Стеван Славнић гл. мерник, Јосиф Пајц гл. благајник, Стеван Бошњаковић гл.
рачуновођа, Никола Лебхерц гр. подбележник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Александар Нађ сиротињски отац, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Јован Бањанин вел. капетан.
Од стране муниципалног већа: Марко Марцикић, Миша Георгијевић, Милан Радонић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Милан Јовановић-Вакин, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Павле Поповицки, прота Милан Ћирић, Ђока Петровић, Никола Ћурчић, Мита Ђорђевић, Милан Антонић, Душан
Перлић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Др. Јован Латинчић, Др. Александар Моч, Ђура Хаднађев,
Павле Татић, Јосип Франк, Марко Нешић, Васа Стајић, Бернат Ернст, Јулије Фајт, Влада Стефановић,
Др. Ђорђе Трифковић, Др. Стеван Адамовић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 44.
Председник Милан Слиепчевић, вел. жупан
поздравља присутну господу чланове проширеног
градског Савета и отвара за данас сазвану ванредну седницу; вођење записника поверава Др. утр.
Имри Марцековићу, вел. бележнику, а говорнике
да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Број 45.
Пре дневнога реда Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета моли реч у предмету закључка проширеног Савета под бројем 5/адм. 798. од 1922. у
ствари определења места за кућишта новосадској
сиротињи. Закључено је било наиме, да се у року од
30 дана има поднети предлог проширеном Савету,
што ни до данас није учињено. Не упушта се у испитивање на коме лежи кривица да-ли на бележничком звању што није благовремено могло зготовити записник или на економском саветнику. Држи,
да је економски саветник могао тај закључак одмах
сутра дан добити, да је био на томе настојао, јер је
био на главној скупштини састављен и двапут прочитан. Моли, да госп. вел. жупан спроведе истрагу
и о резултату гл. скупштини извештај поднесе.
Од неколико стотина рефлектаната је само њих
58 добило земљиште на Клиси а остало је незадовољено. Сада је земљиште, које се хтело у ту циљ
употребити, издато сиротињи на обрађивање тако
да ни ове године не може од тога бити ништа. Ако
се овако извршују одлуке наше, онда решавајте
сами. Ово има недогледних последица.
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Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник се чуди, да
Мита Ђорђевић сада долази са том ствари, када је
био у економском одбору, где је све он разложио и
њега никако не терети кривица. Чим је добио извод
из записника учинио је све потребне диспозиције а
пре тога није могао. Што се тиче земље поред канала примећује, да је исту месни аргарни уред узео
под удар, али је његовом интервенцијом ослобођена, да би се за кућишта могла разделити. Што је на
седници економског одбора закључено, спровести
ће се још у току идуће недеље.
После овога је предлог Мите Ђорђевића једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Умољава се госп. вел. жупан, да истрагом
установи кога терети одговорност што одлуци проширеног Савета под бројем 5/ад. 798. од 1922. од
24-25 јануара о.г. није благовремено удовољено и о
резултату извештај проширеном Савету поднесе.
О томе се госп. велики жупан изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Стеван Адамовић, поч. гр. правозаступник
Број 46.
адм. 3183. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси уговор у погледу откупа мостобрана и
уједно свој предлог у вези с овим уговором.
Др. Стеван Адамовић, поч. гр. правозаступник
чита уговор и након тога вели, да с овим уговором
престају бити шанчеви, које је још принц Јевђен
Савојски у одбрану од навале Турака 1694 године
подигао. Требало је после не пуна четири века, да
дође српска ослободилачка војска, те да их врати
граду, да би се могао према Дунаву развијати. Истина, град даје војсци много, али то даје својој војсци, која нам треба, која чува данашњи поредак и
која нас штити од непријатеља. Ово управо дајемо
нама.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају уговор са предлогом градског Савета да гласају са „да”,
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Марко Марцикић, Миша
Георгијевић, Милан Радонић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Милан Јовановић-Вакин, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Павле Поповицки, прота Милан Ћирић, Ђока Петровић, Никола
Ћурчић, Мита Ђорђевић, Милан Антонић, Душан Перлић, Глиша Мирковић, Др. Јован Латинчић, Др.
Александар Моч, Ђура Хаднађев, Павле Татић, Јосип Франк, Марко Нешић, Васа Стајић, Бернат Ернст,
Јулије Фајт, Др. Ђорђе Трифковић, Влада Стефановић.
Од стране градског савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој И. Вучетић,
Александар Поповић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Карло Вагнер, Др. Михајло Продановић, Јован
Бањанин, Стеван Славнић, Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић,
Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” није нико гласао.
Према гоме је уговор са предлогом градског
Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја како у целини тако и у појединостима уговор склопљен између града и војног ерара у погледу откупа мостобрана
између града и Дунава, који гласи:

6. АПРИЛ 1922.
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Уговор између Команданта 1. Армијске Области и општине града Новог Сада о уступању сталног
мостобранског утврђења ( мостобрана ) на левој
обали Дунава према решењу Господина Министра
Војног и Морнарице Пов И.Ф.Бр. 131 од 13. априла
1921. год.
Командант 1. Армијске Области Ђенерал Милош М. Васић с једне стране и Градоначелник града Новог Сада с друге стране, у погледу истакнутог
питања а по прегледу односних докумената, сагласили су се и саглашавају се у овом што следује:
1.
Командант 1. Армијске области по овлаштењу
Господина Министра Војног и Морнарице Пов.И.Ф.
Бр. 131 од 13. априла 1921. год. у име Државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца уступа општини
Града Новог Сада на слободно даље располагање
данашњи стални мостобран на левој Новосадској
обали Дунава са свима зградама у мостобрану од
тврдог материјала.
Поред тога Командант 1. Армијске Области у
име Државе одриче се права службености које има
над земљиштем мостобрана као и права забране и
контроле над околним земљиштем за даљину од 500
метара од мостобрана у корист власника овог земљишта општине Града Новог Сада.
Према томе Командант 1. Армијске Области
одриче се у корист општине града Новог Сада:
1.- Свога права својине на подигнуте зграде
од тврдог материјала у мостобрану као и права
службености за даљу употребу земљишта на коме је
подигнут мостобран, а које је укњижено у грунтовном улошку бр. 3230. општине Града Новог Сада
под В 2 - 3, а односи се на катастарску парцелу бр.
4810 и дозвољава да се престанак овог права, кад
уговор постане извршан, укњижи и у грунтовном
улошку бр. 3230 општине Града Новог Сада.
2.- Свога права контроле и забране подизања
зиданих зграда на земљишту око мостобрљна, које
је право прибележено у грунтовном уложку општине Града Новог Сада бр. 1. под В 2,3,6,7,8 даље под
С 38 према решењу Бр. 6257/907, а под С 54 и 55
решењем Бр. 3502/909 укњижено, као и сва проширења тога права на друге катастарске парцеле, и у
другим гр. уложцима, и дозвољава да се то његово
право избрише, односно, да се брисање укњижи.
3.- Права службености и свих обалских права
над левом обалом Дунава.
2.
Општина Града Новог Сада у замену за до сада наведене уступке у тач. 1. са своје стране уступа Команданту 1. Армијске Области односно Држави Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, за Министарство Војно и Морнарице, ово своје земљиште и
зграде:
1.- Плац и касарну Краља Петра у улици Војводе Бојовића т.ј. непокретно имање које је уведено у грунт. улошку општине Града Новог Сада
бр. 1. под А XIII катастарска парцела бр. 2745 и
2746 под А XIV. катастар. парцеле бр. 2747 и бр.
2748 под А XV. катастар. парцела бр. 2749 и 2750
под А XVI. катастар. парцела 2751 и 2752 под А XVII.
катастар. парцела бр. 2805/1, 2805/2 и 2805/3.-
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2.- Плац и касарну Краља Александра у Футошкој улици т.ј. непокретно имање које је уведено
у грунтовном улошку општине Града Новог Сада
бр. 1. под А VI. катастар. парцела бр. 1268, 1269 и
1270.
3.- Земљиште на коме се данас налази Ваздухопловна Команда са својим зградама и аеродромом, рачунајући ту и земљиште источно од жељезничке пруге и пута за Ваздухопловну Команду т.ј.
непокретна имања која су уведена у грунтовни уложак општине Града Новог Сада: под А VII
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.

395
460
474
475
394
468
444
470

к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.

4998/4
4999/3
4999/9
4999/13,
4997/2,
5029/3,
5031/1,
5033/1,

р.бр. 466 к.п.бр. 4998/3
р.бр. 462 к.п.бр. 4999/6
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.
р.бр.

473
465
469
459
467

к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.
к.п.бр.

4996/3,
4997/3,
5030/4,
5031/3,
5000/3,1, и
нова катастарска парцела 4999/1-а-2 која је постала поделом кат. парцеле редни број 398, даље
под А р.број 130 кат.парц. бр. 4999/1-а-2, под А
XXVIII. р.бр. 359 кат.парц. бр. 5114/8, р.бр. 367
катастар. парц. бр. 5114/10, р.број 269 кат.парц.
бр. 5115/2 р. бр. 370 кат.парц. бр. 5115/3-а и р.
бр. 368 кат.парц. 5114/11-а, а најпосле кат. парцеле бр. 7994/4 и 7994/3 које су путеви те нису
предмет грунтовног књижења.
4.- Земљиште на коме се данас налази база
речне флотиле т.ј. непокретно имање које је уведено у грунтовни уложак општине Града Новог Сада
бр. 4298 под А II.ред.број 8 катастарска парцела
бр. 4788/5-в-2-в-2 која је добивена поделом кат.
парцеле бр. 4788/5-в-2.
5.- Плац на Дунавском кеју т.ј. непокретно
имање које је уведено у грунтовни уложак општине
Града Новог Сада бр. 1. под А VIII катастарска парцела бр. 2495/2-б и под А IХ. кат. парц. бр. 2469 и
2497/1 као нова парцела добивена поделом парцеле бр. 2497/1.
6.- Плац и бараке на Кисачком путу т.ј. непокретно имање које је уведено у грунтовни уложак
општине Града Новог Сада бр. 1. А XVIII. катастарска парцела бр. 3098/2.
7.- Један плац или више плацева у граду према регулационом плану, или ван града на територији Новог Сада, а на местима која споразумно утврди Командант 1. Армијске Области са општином
Града Новог Сада у укупној вредности од (400.000)
четири стотине хиљада круна предратне вредности,
за подизање зграда за штабове виших команди и
станове за официре и војне чиновнике или друге
војне сврхе. Земљиште ово има се рачунати по предратним ценама.
По споразуму између Команданта 1. Армијске
Области и општине Града Новог Сада један део овог
потраживања у место земљишта може бити замењен грађевинским материјалом.
8.- Општина Града Новог Сада признаје Команданту 1. Армијске Области право службености
над земљиштем вашаришта код реформаторског
гробља за потребе егзерциришта војничког са пра-
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вом за општину да ужива своје редовне приходе
овог земљишта, које неће сметати употреби земљишта за егзерцириште, а без права за Команданта
1. Армијске Области да на овом земљишту подиже
какве зидане сталне зграде.
9.- Општина Града Новог Сада признаје бесплатно право војним властима на пристаниште у
дужину најмање (120) једна стотина и двадесет метара на левој обали Дунава за пристајање монитора, патролних чамаца, лађа и шлепова са војним
материјалом, а који би се морали зауставити и товарити или истоваривати на левој обали Дунава.
Према овоме, општина Града Новог Сада дозвољава да се у 2. тачци уговора овог описане непокретности отпишу и без икаквог даљег спора пренесу у ново отворени у грунтовни уложак општине
Града Новог Сада и тако на њих укњижи право
власништва у корист Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца за Министарство Војно и Морнарице.
3.
Касарне и земљишта која су предмет овога
уговора прелазе у власништво војске, односно Државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у оном
стању у коме се данас налазе без икаквог даљег потраживања и за једну и за другу страну, но бараке
на Кисачком путу има општина Града Новог Сада
претходно оправити и довести у првобитно, предратно стање, о своме трошку, зашта ће јој бити бесплатно уступљен материјал са једне бараке барутане на Клиси.
За земљишта која неби била ограничена општина града Новог Сада и Команда 1. Армијске
Области одредиће по једног стручног инжињера да
земљиште измере и ограниче. Радна снага за овај
рад и гранично камење падају на трошак општине
Града Новог Сада.
Пошто је уступање мостобрана у вези са израдом друмског моста преко Дунава између Новог
Сада и Петроварадина, а како је у израду према
решењу Министарског Савета узела на себе Државна Управа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
односно Министарство Грађевина, то општина Града Новог Сада узима на себе при грађењу моста
ове две обавезе:
1.- Да не дозволи подизање никаквих зграда
у рејону полупречника од 100 (сто) метара рачунајући од главе моста т.ј. од обалског стуба на левој
Новосадској обали Дунава.
2.- Да пристаје да на уласку друмског моста
на Новосадској страни подигне (сагради) о своме
трошку по захтеву и пропису Министарства Војног
и Морнарице једну или две стражаре за по један
митраљез и десет војника.
5.
Уговор овај постаје извршан кад га Господин
Министар Војни прими и одобри. Тада војене власти напустиће а општина града Новог Сада ступиће у посед (својину) мостобрана на левој, Новосадској обали Дунава а војна управа у имања и права
изнетих у тач. 2 и 3 овога уговора. Општина Града
Новог Сада кад уговор постане извршан може приступити рушењу и засипавању мостобрана, подизању нових зграда ван забрањеног рејона у тач. 4
под 1. зачело овог уговора, као и располагати по
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својој вољи грађевинским материјалом који добије
из мостобрана и зграда у мостобрану од тврдог материјала.
Уговор овај састављен у три равногласна примерка и потписан на дан 1. децембра 1921. год. у
Новом Саду. Командант 1. Армијске Области, Почасни Ађутант Њ.В. Краља Ђенерал М.М. Васић
с.р. Начелник града Новог Сада с правом Великог
Жупана Слиепчевић с.р.
У вези с овим уговором проширени градски
Савет решава, да се за велике заслуге око склапања овог уговора, који је решио једно од најважнијих питања по будући развитак нашег лепог града
изабере за почасног грађанина г. генерал М и л о ш
Васић Министар Војни и Морнарице, и да се једна
улица у новом делу града, који ће бити створен на
територији шанца, назове именом: Улица Генерала
Милоша Васића.
Ради спровађања уговора овлашћује се градски сенат, да из прихода од пристојбе на досељенике према наређењима § 10. и 11. односног статута назида кућу са становима од по 1 собе и 1 кујне
на оном делу плаца који после уступања барака на
кисачком друму граду преостаје и у исте смести
станаре, који данас у баракама станују, тако да би
се бараке могле што пре испразнити и војној команди предати.
Најпосле се одлучује, да се карактеристични
делови шанца фотографишу и снимке оставе у варошкој архиви вечне успомене ради у више примерака, да би у своје доба могао бити један додељен
будућем градском музеју.
По саслушању гр. главног фискала проширени градски Савет проглашује, да се до ове одлуке
који је у вези са уговором о мостобрану у важном
јавном интересу може одмах спровести без обзира
на апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 47.
адм. 26262. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси - на основу мњења економског одбора
- свој предлог у предмету припомоћи Матици Српској у просветне цељи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет је вољан, да како сада тако и у будуће и материјално и морално потпомаже
град у том настојању, да као центар Војводине и
на културном пољу отпочне и развија свој рад.
Имајући у виду садање тешке материјалне
прилике за сада се та делатност ограничава на прикупљање градива за јавну библиотеку, архиву и
музеј, те се у ту циљ ставља у овогодишњи прорачун 25.000.- динара.
Уједно се позива градски Савет, да у року од
1. месец дана поднесе детаљан програм о овом раду.
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Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 48.
адм. 4832, 5182. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси - на основу мњења економског одбора
- свој предлог у предмету припомоћи Управи шегртске школе.
Миша Георгијевић члан проширеног Савета у
принципу није против предлога, али тражи, да се и
вечерњи курзеви при Трговачком и Занатлијском
удружењу, које такође похађају шегрти, материјално потпомогну од стране града.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета примећује, да су то две ствари. Вечерње курзеве Трговачког и Занатлијског удружења не похађају сви
шегрти а морална је дужност наша, да се сви шегрти поучавају.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
вели, да је Министарство Трговине и Индустрије
дужно плаћати наставнике шегртских школа а
трошкове за материјалије је обавезана сносити
свака општина као што је случај и са основним
школама.
Јован Лакић гр. саветник вели, да је - по мађарском закону - шегртске школе, ако их има више
од 40 шегрта, дужна општина одржавати по уредби, која важи за целу Краљевину је такођер дужна
општина сносити све издатке како персоналне тако и материјалне.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета вели, да би се ту могло помоћи на тај начин, да они
шегрти, који докажу да похађају вечерње курзеве
трговачког и индустријског удружења не морају похађати и општинску шегртску школу.
На то примећује Јован Лакић гр. саветник, да
сви шегрти морају безусловно похађати општинску
шегртску школу.
Миша Георгијевић члан проширеног Савета
има врло рђаво искуство о шегртским школама. У
њима су се шегрти само бећарили. Од вечерњих курзева имају користи и шегрти и њихови мајстори и
ти курзеви служе свима на част.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
вели, да би требала варош да именује наставнике у
шегртским школама. Ако их именује држава онда
нека их она и одржава. Моли, да се то питање расчисти а предложена свота да се одобри само као
предујам, јер наставници већ од јануара нису од
државе добили никакву плату.
Јован Лакић гр. саветник вели, да предлог
градског Савета тако и гласи.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да Министарству Трговине
и Индустрије, које је досад сносило горе споменуте
трошкове нису одобрени кредити у ову сврху за год.
1922. то проширени гр. Савет у општем интересу
да неби у шегртским школама настала око наставе
стагнација, изузетно ставља у прорачун за год. 1922.
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за подмиривање целокупних трошкова око издржавања шегртске школе своту од 50.000 динара.
У колико се покаже, да ова свота није довољна, то ће се потребе преко 50.000 Дин. унесених у
гр. прорачун - подмирити на тај начин, што ће се
пристојбе око издавања обртница, даље таксе и
глобе, које се убирају на темељу 87. §-а XVII. зак.
чл. од год. 1884. тако подићи, да с том свотом потпуно буду осигурани целокупни издатци.
Градска Редарствена капетанија је позвана,
да споразумно са гр. књиговодством установи на
колико би се имале подићи пристојбе око издавања
обртница, даље таксе и глобе према 87. §-у XVII.
зак. чл. од год. 1884. да издатци око издржавања
шегртских школа према приказаном прорачуну
управе шегртске школе буду обезбеђени.
Овим решењем није створен прецеденс, односно није речено то, да ће град и у будуће примити на
себе ове трошкове, које је за сада само предујмио.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за
Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 48.
адм 24754. од 1921.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси - на основу мњења економског одбора
- свој предлог у предмету кредита за подизање епидемичке болнице.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
вели, да нема смисла, да се за епидемичку болницу
одреди само свота без плана. Пристаје, да се сада
само провизорно одобри, али да се накнадно поднесу планови.
Милан Слиепчевић велики жупан, примећује,
да епидемичка болница неће ове године бити ни
изграђена. Предложена свота је само овогодишња
рата а изградња епидемичке болнице мора још једном доћи пред проширени Савет.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да се у Новом Саду појављују сваке године заразне болести, а заразно оделење
новосадске држ. болнице је и сувише мало и скроз
немодерно, те не одговара захтевима, то се град
Нови Сад до сада тако испомагао, да је заразне болеснике смештао у сиротињски дом, који такође ни
у ком погледу не одговара захтевима, а осим тога
нема ни стручног особља и опрему за дезинфекцију.
И пошто је у смислу §. 81. XIV. зак. чланка од
год. 1876. дужна свака општина да подигне и опреми заразну болницу, то проширени Савет из горњих разлога у интересу сачувања становништва од
заразе решава да подигне и опреми сталну заразну
болницу и да о њеном правилном раду води бригу.
Уједно се у ту сврху у градски прорачун за
1922. год. ставља 125.000 динара као амортизациона рата своте од 1,250.000 динара потребне за
градњу заразне болнице. У прорачун стављена свота имаде се само у горе опредељене цељи употре-
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бити и то тек онда, када се изради детаљан нацрт
и модалитети.
У колико ови трошкови услед скакања цена
материјала неби били довољни та ће се преко прорачуњене своте још потребна свота подмрити на
тај начин, што ће се један део откупа гр. болнице
од 3,000.000.- динара морати употребити на ту цељ.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за
Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић, главни рачуновођа.
Број 49.
адм. 8738, 9507. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси - на основу мњења одбора за финансије и прорачун - прорачун градске благајне и с овим
скопчаног сиротињског и мировинског фонда за
1922. годину.
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа пита да
ли жели главна скупштина да претреса прорачун и
у детаљима или га прима у целини. Уједно пријављује, да је Министарство Финансија одобрило 10 %-ни допринос граду, те је у овогодишњи прорачун
узето 1,500.000 динара.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
жели прво генерално да говори, а затим ће код специјалне дебате и своје примедбе учинити. Чуди се,
да је прорачун на последње место метут и то речима прорачун гр. благајне и т.д. Значи, да му се не
придодаје велика важност. Градски Савет се држи
строго статута који иде њему у рачун. Са поднашањем прорачуна се здраво закаснило; за пуних 6 месеци. Савет је за прекорачење прорачуна одговоран, па како стоји са ова прошла три месеца. Да
ли се располагало са у прорачун унесеним свотама.
Редукција чиновника није ни до данас спроведена,
а тражи се већа плата. Јест платиће се чиновницима, али нека се отпусте непотребни, јер ко је у магистрату тај мора да ради. Не прима прорачун.
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа не пребацивање да је прорачун с великим закашњењем изнесен вели, да су томе саме прилике криве. Пре се
није могао изнети јер се чекало да се види које
земље ће се моћи издати под аренду, чекало се на
решење 10 %-ног доприноса на процену виноградских насеобина. За доказ томе да се пре није могао
поднети проширеном Савету служи то, да чиновници због прорачуна до данас нису могли да добију
повишице.
Ово је реалан прорачун, а да се је био саставио
још јесенас неби одговарао данашњим приликама.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета вели,
да се из прорачуна не види да се нешто ново гради;
шаблонски је. Нови Сад као центар Војводине требао би да се изграђује. Да би се новац добио за веће инвестиције требало би градског имање проценити. У осталом прима прорачун за основ специјалне дебате.
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Павле Поповицки, члан проширеног Савета
моли, да се скупштина одложи, јер нема довољно
чланова.
Милан Слиепчевић велики жупан, установљује, да је за претрес прорачуна мали број чланова и
зато одлаже седницу.
ОДЛУКА:
Овај се предмет за сада скида с дневнога реда.
Број 50.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник Милан Слиепчевић
велики Жупан позива за оверовљење записника
Глишу Мирковића, Павла Татића, и Др. Јована Латинчића, чланове проширеног Савета, које ће
се извршити 24. априла 1922. године у 11 сати пре
подне у бележничком звању и затвара седницу.
После прочитања оверовљава се 24. априла 1922. године у 11 сати пре подне.
велики бележник

Слиепчевић, с.р.
велики жупан

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног Савета сл. и кр. града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 11. априла 1922. године
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник, зам. гр. начеоника; Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник, Миливој И. Вучетић гр. саветник, Александар Поповић гр. саветник, Јован
Лакић гр. саветник, Јован Бањанин ред. вар. капетан, Радивој Бокшан начеоник гр. порезног оделења,
Др. Михајло Продановић гл. фискал, Др. Карло Вагнер гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Јосиф Пајц
гл. благајник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Никола Лебхерц гр. подбележник, Др. Глиша Марковић
гр. архивар, Александар Нађ сиротињски отац, Аладар Тришлер гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Марко Вилић, Лазар Димић, Марко Марцикић,
Давид Поповић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Милан Јовановић-Вакин, Др. Миладин Величковић, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Павле Поповицки, Милан А. Јовановић, Владимир Новаковић, Рацко Поповић, Ђока Петровић, Никола Ћурчић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца
Евић, Мита Косировић, Јован Башић, Душан Атанацковић, Др. Милан Ћирић, Глиша Мирковић, Јован
Храниловић, Др. Јован Ненадовић, Ђура Хаднађев, Др. Милан Секулић, Павле Татић, Марко Нешић, Васа
Стајић, Др. Ђорђе Трифковић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 51.
Председник вел. жупан поздравља присутне
чланове и отвара за данас сазвану редовну седницу;
вођење записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу, вел. бележнику а говорнике да бележи Никола Лебхерц, подбележник.
Узима се на знање.
Референт: Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа
Број 52.
адм. 8738, 9507. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 6. априла
о.г. подноси - на основу мњења одбора за финансије и прорачун гр. домаће благајне и с тим скопчаног мировинског и сиротињског фонда за 1922. годину.
Глиша Мирковић члан одбора вели да је још
на прошлој седници упозорио на то, да је прорачун
са великим закашњењем поднесен. Према 102. §-у
гр. организационог статута од гр. рачуновођства
састављени прорачун долази прво пред финансијски
и економски одбор а затим га градски Савет са својим извештајем подноси муниципалном одбору. То
сада није било. Прорачун није био пред економским одбором. Из прорачуна се види, да има преко
два милиона динара мањка а шта нам градски Савет за то пружа? Ако се осврнемо на чистоћу по улицама - види се бедно стање. Пре рата су биле улице
као кутија чисте а сада Нови Сад изгледа као једна
јужнобалканска варош. Нечистоћа је велика. Чуди
се, да вел. капетанија редарства није до сада због
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узорне чистоће никога казнила. Дефицит је ужасан
а уследио је услед оваке управе. Мањак мировинског фонда је толики, да ни земљарина не залеже.
Требало би прегледати мировински статут и повисити стопу доприноса који чиновници плаћају. Државним чиновницима се одједанпут одузима једногодишња плата. Прелази на калдрму и вели, да
је проширени Савет закључио да се Шафарикова
улица од руске цркве до Јеврејске улице керамише
керамитом. Зашто то није учињено? У прорачун је
узета мала свота за калдрмисање, која ће се вероватно употребити само за поправке. Сенат извршује само оне закључке овога представништва који се
односе на плате чиновника и који му се допадају а
остало иде ад акта. Ћурчијска ће улица пропасти.
За неизвршење закључака представништва неко
мора бити одговоран. Примећује, да електричне
шине јако кваре калдрму те пита, које дужан део
калдрме поред елекктричних шина оправити и када ће се оправити? Калдрма се од шина квари, то
се шири даље и напослетку је мора варош оправити све. Моли да се о томе боље води рачуна. За
осветљење је велика свота предвиђена. Уверен је
да ће и поред тога варош остати у мраку, као и до
сада. Пита шта је са фабриком гаса? Треба је ставити у погон па можда би се са електриком повела
конкуренција. 127. § гр. орг. Статута ставља у дужност економском саветнику побољшање цена животних намирница, па су ту и дрва наведена. У лето
однесена дрва стајала су 1200.- Кр. по хвату и дотерала су зими децембра месеца до 2.400.- круна.
Пита какве је кораке учинио економски сенатор у
томе правцу? Држава наша пати од болеснне валуте и трговци наши цену робе, које су још пре купили подижу према страној валути. Разуме се и ту
има изузетака. Вел. капетанија би била дужна да
надгледа чистоћу и цене у јавним локалима. Сам
није становао у хотелима али чује од гостију, да су
страшно прљави. Међутим њему није познато, да
ли је ико био због нечистоће кажњен а у првом би
реду требало сам град казнити. Осим тога вел. капетан би могао да пази и на ланчане трговце. У
„Јелисавети” и „Елити” се праве уговори са великим свотама без да се плати порез. Оваки трговци
имају великог ћара па могу по баровима потрошити и по неколико хиљада круна. Надаље поред варошке куће су биле рунделе са цвећем. То је сада
засуто и калдрмисано и уз дуж варошке куће по
два три реда буда намештене, да се маћи не можеш.
Та су места добили већином несловени и неновосађани (:Татић добацује: „То сте требали у Темерину
и Футогу рећи”:) Већ је тангирао питање неизвршења закључака, те предлаже, да се изашаље једна
анкета, која би прегледала, да ли су сви закључци
од септембра 1921. извршени. По статуту би требао вел. бележник, да ако који закључак није могао
бити извршен - нако три месеца поднесе гл. скупштини образложен извештај. Уједно пита, да ли је
10 јутара, које су добили редари на обрађивање, дато под аренду? То би земљиште требало редарима
дати јер је њихова заслуга, да је ред у вароши установљен. ( Др. Адамовић примећује да је то демагогија и да се не може трпити ).

11. АПРИЛ 1922.

Предлаже да се прорачун скине с дневног реда и изашаље анкета, која ће га проучити.
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа вели, да
је одбор за финансије и прорачун имао седницу а
прорачун се не мора износити пред економски одбор. Што се тиче мировинског фонда вели да је дефицит велик, али свугде се на мировински фонд
наплаћује. Варошки чиновници плаћају онај исти
допринос, који и државни.
Ђорђе Петровић члан одбора сматра да је усвајање или одбацивање прорачуна питање поверења
или неповерења према Сенату. Замерке, које се чују на улици доносе се овамо, да се учине исправке.
Са тога гледишта говори он. Сам положај града је
нездрав. Највећа болест наша је нечистоћа. Чистачи скупе ђубре, одмах се не однесе те га ветар разнесе и онда је горе него што је пре чишћења било.
Ко је дозволио незна, али иза католичког гробља је
наишао на крпе, старе лонце и т.д. Пред једну је
вилу било бачено 3 кола ђубрета и људског измета.
Градски Савет мора увидети, да се тако не може
остати. Прашина је у центру вароши да угуши. Овде
је решавано о дрварама. Дознао је да им је постављени рок продужен. ( Одговор: „није”). То питање
треба држати на дневном реду, јер на њиховом месту треба куће подићи. Буде у сред вароши треба
укинути, јер оне - абстрахирајући хигијену - штете
трговце. Осветлење је такођер рђаво. На главној
улици као да фитиљи гору. Пита зашто варош није
осветљена као пре рата? Што се тиче станаринског
питања примећује, да на жељезничкој станици многи нуде стан и да странци, док наши чиновници и
раденици станују у страшним становима, долазе
до лепих станова. Ономад је школском одбору враћен акт у погледу изградње школа непотврђен, јер
је био послат на мађарском језику, а у Министарству не знају мађарски. Даље жели, да се баровима
стане на пут. Предлаже, да се изашаље анкета, која
ће гравамина преставништва са Саветом проучити.
Др. Милан Ћирић, члан одбора не слаже се са
почетком говора предговорника. Не ради се о поверењу. Прорачун је наш кућевни ред, кога ми сви
заједнички стварамо. Моли сенат, да не сматра
неповерењем ако се усвоји предлог г. Мирковића,
већ да то узме као чин помагања. Ако се прими
предложени прорачун, онда проширени Савет пристаје на повишење приреза са 100 %. Ствар је замашна и мора се ићи за тим, да се прирез смањи.
Држи, да се може много што шта изменити. Ми смо
- вели - изложени великим државним порезима а
сада да плаћамо и велики прирез. Грађани су били
изложени да се благо изрази - немилостивом одбору, који је усвајао све предлоге једнога човека, који
овдашње људе не познаје. Ако се тако и даље буде
радило, онда за три године неће бити кога опорезивати. Сваки предлог, који иде за смањивање приреза, добро ће доћи. Предлаже, да се већина дефицита потрошарином покрије. Набраја неколико
прорачунских ставака и вели, да су у овој години
све увећане. Свакој државној финансијској политици је темељ штедња, па то мора бити и код града.
За осветлење се тражи много. Порезна комисија
ради у свечаној сали и у вече запале све лустере.
Зашто им се неби могле мање лампе поставити на
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сто, да се електрика толико не троши. Наша је тешкоћа да ми морамо државне послове вршити без
икакве накнаде. Прелази на калдрму и вели, да је
асфалт већ сав искварен мада је прошле године
био оправљен. Једно је материјал много лошији од
предратног а друго аутомобили и трамваји га кваре. Аутомобили - и поред постојеће забране - јуре
великом брзином. То је опасно за пасанте и за здравље. Прозори се због прашине не могу отворити.
Улице Новог Сада нису удешене за аутомобилски
промет. Што се тиче трамваја вели, да је у Копенхагену поред шина дрво метуто, да се неби асфалт
толико кварио од потреса а и због тога што је гвожђе добар топлоноша, те се на топлоти растеже.
Предлаже, да се прорачун упути анкети, која ће
саставити нов, држећи се принципа штедње. Ако
се државни порез на земљу и куће са 200 % повиси
- као што гласи предлог - онда ће и наш прорачун
друкчије изгледати.
Милан Слиепчевић вел. жупан и ако не верује
да ће се прирез моћи смањити пристаје, да се скине
с дневног реда, када је већина за то.
Павле Татић, члан проширеног Савета није
противан да се прорачун скине с дневног реда али
тражи, да се ставке, које се односе на берива градских службеника изгласају, да не морају још чекати на плате. На примедбе, да би требало забранити
буде вели, да би онда требало забранити долазак и
раденицима са стране, да се неби стварала конкуренција.
Земљу, коју су добили редари и послужитељи,
требало би им оставити, јер су многи већ и засадили
их. Истина они добијају своју плату, али стим они
покривају своју нужду. Раздеоба тога земљишта за
кућишта није баш тако горућа нужда, јер се куће
неће ускоро изградити. Напослетку предлаже, да
се део прорачуна, који се односи на берива гр. службеника и умировљеника одмах изгласа а остали део
анкети на ревизију поднесе, с тим, да се дефицит
покрије прогресивним разрезом и тако терет баци
на леђа јачих.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да берива градских службеника и
умировљеника износе ¾ прорачуна. Ако се узме да
је варошка кућа кошница онда би требало, да све
ври у њој, али из критика се види да није тако. Ми
смо незадовољни не као представници него као
грађани. Њему као представнику варошком и као
грађанину, који је у свима покретима у јавном животу учествовао и који је шта више и многе чиновнике обвезао, не излази се у сусрет а како се онда
са другима поступа. Ти проклињу онај моменат
када морају ићи у магистрат. Чиновници су због
грађана те са грађанима морају лепо поступати.
Један чиновник у новинама напада њега због Слане Баре и за жупана каже, да дрема у седницама.
Даје часну реч да није народ одвраћао од насељавања на Сланој Бари, да је свет дошао њему у стан
да се потужи. Тај је чиновник пола нас денунцирао.
Устаје против тога да се од колуначнем (веротатно
- комуналне) политике прави политика. Ако сенат
неће да сарађује са представништвом онда нека се
не чуди што се цепидлачи. Прихваћа предлог Глише Мирковића са додатком Павла Татића и у анке-
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ту предлаже Глишу Мирковића, Рацка Поповића,
Давида Поповића, Јована Башића, Јована Храниловића и Берната Ернста.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
држи, да би добро било да се анкети даду директије: као
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Штедња
укидање варошке економије
〃
обрађивања земље у режији
редукција чиновника
преглед свих закључака
чишћење улица
прогресивно опорезивање

Пошто је гр. правозаступник дао свој пристанак, да се ова одлука у јавном интересу може без
обзира на апелате одмах спровести, то је председник одредио поименично гласање тако, да они који
примају предлог Павла Татића у погледу усвајања
онога дела прорачуна, који се односи на берива гр.
службеника и умировљеника гласају са „да”, а они,
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Марко Вилић, Марко Марцикић, Давид Поповић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Милан Јовановић - Вакин,
Др. Миладин Величковић - Свињарев, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Павле Поповицки, Милан А. Јовановић,
Рацко Поповић, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Душан Перлић, Аца Евић, Мита Косировић, Јован Башић, Душан Атанацковић, Др. Милан Ћирић, Глиша Мирковић, Јосип Храниловић, Ђура
Хаднађев, Др. Милан Секулић, Павле Татић, Марко Нешић, Др. Ђорђе Трифковић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Александар Поповић, Јован
Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Јосип Пајц, Стеван Бошњаковић,
Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Јован Бањанин.
Са „не” није нико гласао.
Према томе су предлози Глише Мирковића,
Др. Миладина Величковића, са извршним проглашеним предлогом Павла Татића једногласно примљени и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја онај део прорачуна градске благајне за 1922. годину, који се
односи на берива градских службеника и умировљеника, те берива градских службеника установљује у следећим:
1. Чиновници
1.
У смислу наредбе Министарства под бр. 6692
/1921. плате се плаћевних разреда односно степени у Б. табели VIII. зак. чл. од 1912. наведених
места измењују овако:
4. 1.600
4. 3.600
3. 1.700
3. 3.800
XI. 2. 1.800
VIII. 2. 4.000
1. 1.900
1. 4.200
4. 2.000
3. 2.200
3. 4.500
X.
2. 2.400
VII. 2. 4.800
1. 2.600
1. 5.100

IX.

4.
3.
2.
1.

2.800
3.000
3.200
3.400

VI.

3. 5.500
2. 5.900
1. 6.300
Сваки чиновник спада у онај плаћевни разред у који је његово место у Б. табели VIII. зк. чл.
од 1912. уврштено изузевши ако су га досадашње
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скупштинске одлуке у који други плаћевни разред
уврстиле, задржава то за своју особу.
Унапредити се може трогодишње из једног
степена плаћевног разреда у други.
2.
Пошто је на основу досадашњих скупштинских одлука сваки чиновник могао из за њега установљеног плаћевног разреда после 12 годишње службе унапређен бити до највишег степена идућег плаћевног разреда то се досадашње 12,15,18 годишње
унапређење и на 21 годишње протеже, јер овде установљени плаћевни разреди имају 4. степена у место
досадашња 3. Ово се 21 годишње унапређење односи само на XI-IX. плаћевне разреде, пошто су 4.
степена до укључиво VIII. плаћ. разреда утврђена ( систематизована ).
3.
Унапређење чиновника у једном плаћевном
разреду се рачуна од дана када је напослетку код
овога града на заузето место именован или изабрат
односно од дана, када је за то место установљена
плата на исплату упућена. Већа берива услед унапређења припадају од 1. идућег месеца, изузевши
ако је упута на исплату првих берива првога дана
у месецу била.
4.
Установљење станарине и функционалног доплатка у будуће престаје, међутим при установљењу пореза 30 % напред наведених плата имају се
као станарина сматрати.
5.
У случају, да би чиновник услед овог расположења мање берива добио у плати и скупаринском
додатку по уредби под Бр. Д.Р. 60.001/1921. него
што је до сада уживао од вароши по овим условима
према 10. § исте уредбе, разлику задржава и надаље као са собом скопчани додатак.
Овде споменути за личност скопчани додатак
носи исти карактер, који је и до сада имао.
6.
Допуна између за личност везаних додатака који је већ проширени гр. Савет 27. априла 1921.
одлуком под бр. 30. у начелу обуставио - пошто је у
вези са додатком који се на чланове породице добијао, отпада по досадашњем начину тада, ако се
број чланова повисује. Међутим ако број чланова
опада то ова допуна - придржавајући се начела обуставе - не расте.
7.
За личност везани додаци спадају приликом
сваког ванредног унапређења са толиком свотом с
којом је унапређење скопчано. По стеченим правима са трогодишњим унапређењем скопчани вишак
није у вези са за личност везаним додатцима.
8.
Све одредбе важе за оне чиновнике чија места нису у Б. табели VIII. зк. чл. од 1912. наведена
али их је која скупштинска одлука у некоји платежни разред табеле под 1. тачком уврстила.
9.
Годишња плата рачунарског вежбеника је
1000 динара и након 1½ године службовања повисује на годишње 1300 динара. Унапређење се рачу-
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почетна дневница
од почетка
1 до
〃
од 4 до
〃
од 7 до
〃
од 10 до

3 год.
6 год.
9 год.
12 год.
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на од дана када су вежбеничка берива на исплату
упућена.
2. Слуге
10.
У ред слугу спадају:
у управним званијима налазећа се 4 уручитеља, 1
домар, 12 послужитеља, 1 послужитељ вел. жупана, 1 гр. начеоника, 1 спремаља, 4 проценитеља, 1
чувар шуме, 1 надзорник чистача улица, 2 (стражар) чувара долме, 1 послужитељ код доходаринског звања, 2 послужитеља и 1 домар на кланици,
1 ложач на кланици, 1 дезинфектор, 1 надзорник
убогог дома, 7 друмара. 17463/адм. 1921. гр. Савет одлучује да се системизује 1 чувар шуме а два
чувара долме.
Основна плата ових је 900 динара годишње.
Особе које заузимају са мировином скопчана
места 4 уручитеља, 1 домара, 12 послужитеља, 2
чувара, 1 дезинфектора, 1 надзорника убогог дома,
1 домар на кланици и 7 друмара унапређује се трогодишње са 80 динара годишње.
Плата примаља се прерачунава на динарску
вредност и то на терет осталих доплатака.
Павле Чизмар бивши редар 1. разреда одлуком
гр. Савета под бр. 21054/адм. 1921. за послужитеља и Павле Брбак бивши редар 1. разреда на предлог ред. вел. капетаније под бр. 70/кап. 1921. за
дезинфектора су премештени односно своје личности у погледу берива задржавају она права, која су
у пређашњем својству имали.
За вишак који се показује у погледу досадашње плате важи одлука проширеног гр. Савета бр.
30/7909/921
3. Дневничари
11.
Гласом Министарске наредбе која је изашла у
Службеним Новинама бр. 68/1922. од 14. марта
установљује дневничарима следеће дневнице:
2 динара 50 пара
2 〃
80 〃
3 〃
-3 〃
20 〃
3 〃
40 〃
Од почетка 13 и затим за сваке три године по
0,40 динара дневно више.
Оних дневничара којих је плата у месечној
фикс своти установљена, задржавају је, али се у
динарима изражава ( дакле са 4 подељено ).
На службу позвате бивш. гр. забавиље уживају према проведеним годинама службе редовна дневничарска берива.
После 1. јануара 1921. примљени дневничари
добијају дневнице према горњој табели, даље додатак на скупоћу по 16. В. Тачци.
IV. Вртарство.
12.
Берива гл. баштована (вртара) су под 8. установљена. Плата вртара је 1.300 динара годишње.
Плата помоћника вртара је 1.000 динара годишње.
V. Баждарско звање.
13.
Плата баждара је 1.600 динара годишње. 4. и
5. тачка надаље и последњи зачетак 10. тачке се и
овде имају применити.
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VI. Редарски подофицири, момчад и
детективи
14.
Плата ред. наредника је 1.300 динара. Унапређује се трогодишње са 75 динара, годишње.
Плата ред. поднаредника и детектива је 1.000
динара годишње. Унапређује се трогодишње са 90
динара годишње.
Пошто се између доле наведене плате редара
и плате десетника у интересу службе мора правити
разлика, то се десетници сматрају као да су у њиховом плаћевном разреду већ три године одслужили
и тако, и - пошто су стекли права на трогодишњи
додатак почетна плата им је 900 _ 80 = 980 динара
годишње. Унапређује се сваке три године са 80 динара годишње.
Плата редара је 900 динара годишње а унапређује се сваке три године са 80 динара годишње.
Унапређење лица, која спадају у ову групу,
може се 7 пута поновити. Дан од којег почиње унапређење је 1. јануар 1922. године.
4. и 5. тачка надаље и последњи зачетак 10.
тачке и овде се имају применити.
Разлика између редара 1. и 2. разр. се у погледу плате укида и само по наслову (титули) остаје.
За случај да би доцнија наредба омогућила
разлику плати између редара 1. и 2. разр. па да би
се забуна избегла има се и надаље задржати број
редара 1. разр. 40 број другог 40.
Они редари и послужитељи, који су стекли
права на већу основну плату него што је овде установљена на случај умировљења, има се она већа плата у обзир узети.
Доходаринско звања
15.
Садашњи шеф доходаринског звања, пошто
је у VIII. плаћевни разред именован, има иста права као и под. 1. наведени и у плаћевни разред додељени чиновници, што је већ у 8. тачци предвиђено.
Плата благајника доходаринског звања је 2.600
динара годишње а плата 2 контролора и 1 манипуланта, пошто су у рангу чиновника, је 1.800 Д.
Плата надзорника је 1.300 дин. а осталог манипулационог особља и послужитеља 900 динара
годишње.
За дневничаре намештене у овом звању су што се тиче берива - меродавне одредбе 11. тачке.
Одредбе 4. и 5. тачке надаље и последњи зачетак 10. тачке се и овде имају применити.
Додатци на скупоћу.
16.
Додатци на скупоћу деле се у два дела: на личне и породичне на место досадашњих личних додатака на скупоћу припадају исти по следећој табели:
Чиновницима:
до 2999 Дин.
26 Дин.
од 3000 - 4999 Дин. дневно 28 〃
од 5000 - 7499 Дин.
〃
30 〃
〃
33 〃
од 7500 - 8999 Дин.
Канцеларијским помоћницима (дневничари)
подофицирима (ред. поднаредник) припада 17 динара дневно.
Осталим сталним намештеницима припада 14
динара дневно.
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17.
Основ за лични скуп. допл. под тачком 16/А
може бити само под тачком 1 означен. Службени
или други доплатак не може се узети за основ.
18.
Породични доплатак припада за чиновнике 5
а осталим сталним намештеницима 3 Дин. дневно
на ове чланове породице: закониту жену, закониту, узакоњену или адоптирану децу под условом да
службеник нема рођене деце па и на децу из пређашњег брака жениног и на пасторчад ако чланови
породице у заједници живе са намештеницима и
немају властитог иметка или прихода, односно ако
им зарада не достиже или не премаша 200 динара
месечно. Овде наведени породични додатци на
мушку и женску децу припадају ограничења наведена у 19. тачци а у опште до 16 год.
Лични и породични доплатак на скупоћу заједно не може изнети месечно више код дневничара од 1000 Дин. а код послужитељског особља од
900 Дин.
19.
Па ни на децу од 16 година не припада породични додатак - ако она услед каквог намештења
уживају принадлежања у нарави (натури) или ако
су у каквом заводу бесплатно смештена, ако ма
какву стипендију или ине приходе уживају, којих
вредност достигне односно премаша 200 дин. месечно.
Породични додатак на децу отпада и онда ако
се ожене или удаду.
20.
Изнимно се може тражити породични додатак на децу, која су навршила 16-ту годину:
1. ако дете као редован ученик с повољним успехом наставља науке овде или у иноземству, онда
припада породични додатак за време трајања школовања до 24 године, претпостављајући да не потпада под ограничења 19. тачке.
2. Ако је дете телесно или душевно болесно,
те услед тога за ма какав рад (посао) неспособно.
21.
Неспособност за рад и привреду мора се сведоџбом физика а остали случајеви сведоџбом власти или школа доказати. Поред тога мора сваки
службеник на признаници, којом подиже породични додатак од свог шефа дати потврдити, да првашњи податци постоје.
Пошто су ови податци са особом члана породице везани, то се на напред поменутој признаници
мора навести његово име.
22.
Они службеници, који у опште имају права на
породични додатак на скупоћу могу тражити додатак на оца, матер, деду и бабу ако су ови чланови
сиромашни, ако нису нигде намештени, ако су због
старости или болести неспособни, да се сами издржавају ако са издржаваоцем гр. службеником у једном домазлуку живи и ако их он једино издржава.
Ако у једној породици има више јавних намештеника који са горе наведеним члановима породице заједно живе и ако ове нико други не издржава само они, онда најстарији јавни намештеник
има права на породични додатак.
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23.
Ако су муж и жена у служби града, онда онај
добија половину личног додатка на скупоћу чији је
лични додатак мањи а муж има права тражити породични додатак на жену.
24.
Ако је муж у јавној служби а жена умировљена или обратно онда имају обоје право на цео лични додатак на скупоћу.
25.
Ако муж није у јавној служби а жена му је код
града намештена или умировљена онда жена има
права на лични додатак на скупоћу, а на породични
додатак нема, изузевши случај да жена сведоџбом
власти докаже, да јој је муж сирома и лечничком
сведоџбом да је за рад и привреду неспособан. Овамо спада и случај, да брачни другови не живе заједно и да децу жена издржава. Одредбе 18. тачке
се и овде примењују.
26.
Службеница, која има права на породични
додатак на родитеље, деду, и мајку издржава то
право и онда, када је уда ако би и надаље остали
услови односних одредаба.
27.
Службенику који је под дисциплинарном истрагом и који један део своје плате добија, припада породични додатак, а половина личног додатка
на скупоћу.
28.
Сви они службеници који нису овде споменути, добијају своју досадашњу плату прерачунату у
динаре, дакле у односу 4.
29.
Проширени гр. Савет у смислу свог решења
бр. 78/928. ех 1920. установио је годишњу припомоћ за одело и то:
Ожењеним чиновницима и чиновницима који 10 год. служе год. 4000 К ова се допуњује на
................................................ 2.500 Дин.
Неожењеним удовим или развенчаним год.
2400 к ова се допуњује на................. 1750 Д ин.
Осталим намештеницима ако не уживају одело у нарави год. 1600 Кр. ова се допуњује на
.................................................. 1000 Дин.
Припомоћи на одело могу само они добити
који су 1. јануара 1922. у гр. служби били и који на
дан исплате у гр. служби буду, а у погледу своту исте
припомоћи меродаван је онај положај намештеника
који је 1. јануара попуњавао.
Припомоћ на одело у износу од 2500 Дин. припада само оним ожењеним чиновницима који заједнички живе са својом законитом женом, а припомоћ на одело од 1.000 Дин. припада само онима
који су у служби овога града најмање 6 месеци.
30.
Гр. Савет одлуком бр. 3232/1922. је још пре
рата установљене стален паушалне дневнице почев
од 1. јануара 1922. год. према данашњим приликама установљено на следећи начин:
гл. инжињер који данас ужива 2400 Кр. установљује се са 2400 дин.
инжињер 1. кл.
〃
1500
〃
1750 дин.
〃
2. кл.
〃
1200
〃
1250 дин.
помоћни мерник
〃
1200
〃
1250 дин.
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технички официјал 〃
културни техничар 〃
〃
за цртача

600
2400
---

〃
〃
〃
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1150 дин.
1150 дин.
1150 дин.
Тако исто се и гр. економском саветнику сталне паушалне дневнице почев од 1. јануара 1922.
год. према садашњим приликама установљује са
2400 Дин. годишње, а гр. економу годишње са 1250
динара.
31.
Одредбе које се противе овде изложеним правилима стављају се ван крепости.
32.
Ова правила важе од 1. јануара 1922.
Берива умировљених гр. службеника њихових
удовица и сирочади се установљују овако:
1. §
Мировина и мировинска станарина оних службеника, који су до краја децембра 1921. год. умировљени и којих је мировина прерачуната на динарску вредност и додатак на скупоћу по 9. § наредбе
под бр. Д.Р. 63515/1919. установљен и на крунску
вредност прерачунава, додатак на скупоћу пак се
по члану 17. који је узашао у бр. 54/922. Служб. Нов.
повисује на следећи начин:
а) лични додатак на скупоћу умировљених чиновника и њихових удовица је дневно 14 дин. ако
им мировина не достиже 750 Дин. (3000 К) годишње.
б) ако је годишња мировина под а) наведених
750 дин. или већа онда је лични додатак на скупоћу дневно 18 Д.
в) умировљеним послужитељима и дневничарима као и њиховим удовицама - без обзира на износ мировине - припада у име личног додатка на
скупоћу дневно 10 динара.
2. §
Они умировљени службеници и њихове удовице, којих је мировина на крунску вредност прерачуната, у колико би овим у име мировине, мировинске станарине и личног додатка на скупоћу укупно
мање добили, него што су до сада уживали, задржавају и на даље до сада уживања берива (принадлежана).
3. §
Немају права на лични додатак на скупоћу
они под 1. § наведени умировљени службеници,
који од имања или личног рада имају већи приход
од месечно 1000 Дин. (4000 К).
4. §
У 1. § наведени умировљени чиновници као и
њихове удовице имају права на 5. дин. а умировљени послужитељи и дневничари као и њихове удовице имају право на 3. дин. породичног додатка
дневно, у колико би одговарали у § 9. наведеним
захтевима. Овим умировљеним службеницима припада породични додатак на скупоћу на закониту
жену, закониту, узакоњену и адоптирану децу и на
рођеног оца и матер. Удовица службеника, која има
права на мировину, добија породични додатак на
оне чланове породице, на које је и њезин муж добијао па и на посмрче (на .)
Разуме се да породични додатак, који је умрли
службеник на жену добијао његова удовица не може добијати.
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5. §
У §§ 1-4 установљен мировине рачунају се од
1. јануара 1922. год. а скупарински доплатци од
1./IV.1922.
6. §
Чиновници, слуге и дневничари, који после 1.
јануара 1922. године буду умировљени ужива ће
на динарској основи рачунату мировину. Овима
као и њиховим удовицама се лични додатак овако
установљује:
а) лични додатак на скупоћу чиновника и
њихових удовица износи дневно 12 дин. ако им
годишња мировина не достиже 3000 дин.
б) ако је под а) наведених умировљеника годишња мировина 3.000 динара више онда је лични
додатак на скупоћу 13 динара дневно.
в) умировљене слуге, дневничари и њихове
удовице - без обзира на годишњи износ мировине добијаће у име личног додатка на скупоћу 10 дин.
дневно.
г) Чиновници, који се после отслуженог потпуног броја година, умировљују, имају права на
лични додатак на скупоћу, који су на основу своје
основне плате за последње време активне службе
уживали. Тај лични додатак на скупоћу продужно
добија и његова удовица.
7. §
Умировљени службеници, који спадају у категорију а), б), в) 6. § немају права на онде наведени
лични додатак на скупоћу, ако им је месечни приход од имања или личног рада 1.000 динара више.
Чиновници, слуге и дневничари, који се после
25 код овог града одлужених а у мировину урачунљивих година умировљују или ако су навршили 70
година живота спадају без ограничења под одредбе
а), б), в) тачке 6. §. На основу реципроцитета стечене године службе се урачунавају у године проведене у служби код овога града.
8. §
Чиновници који добијају лични додатак на
скупоћу по 6. § имају права на 5. дин. а послужитељи и дневничари по 3 дин. породичног додатка
дневно на оне чланове породице, који су у 4 §-у
предвиђени.
9. §
Породични додатак припада на чланове побројане у 4. § само онда, ако одговарају овим условима:
ако умировљени службеник са дотичним чланом породице у једном домазлуку живи, ако га једино он издржава, ако је члан породице без иметка
односно ако му приход од имања или личног рада
није већи од 200 дин. месечно.
Породични додатак на децу - ако постоје горњи услови - припада до навршене 16-те године живота.
Породични додатак на дете после навршене
16-те године живота може се само у том случају
тражити, ако дете наставља науке у средњој или
вишој школи било на кокм јавном домаћем или
страном заводу. Тада припада породични додатак
до свршених студија али најдаље до навршене 23
године живота.

11. АПРИЛ 1922.
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Породични додатак се не може тражити на
децу која уживају стипендију или су смештена у интернате чија је вредност 200 дин. месечно и више.
10. §
Породични додатак сирочади умировљених
службеника - без обзира на то када је родитељ сирочета умировљен 5. дин. дневно уколико би односне одредбе 9. § постојале.
11. §
Ако су и отац и мати умировљени службеници
онда поред личног додатка на скупоћу може сваки
од њих на основу свога права тражити породични
додатак на своје родитеље у случају, да са њима у
једном домазлуку живе, да су без имања и за сваку
привреду неспособни а на децу пак само отац или
мати.
12. §
Ако муж умировљене жене има слободно занимање онда она не може тражити породични додатак на своју децу изузевши случај, да је муж телесно
или душевно болестан или да од ње одвојено живи
те да она сама издржава своју децу.
13. §
Ако умировљени муж умировљене службенице умре и ако је њезин лични додатак на скупоћу
мањи од мужевљевог, онда она има права на лични додатак мужа њезиног.
2. Службеници који уживају милостињу.
14. §
Службеници који поред милостиње не уживају и мировину, добијају додатак на скупоћу претпостављајући да им месечни приход од имања или
личног рада не износи 750 дин. или више.
15. §
Чиновници и њихове удовице добијају у име
додатака на скупоћу дневно 14 дин. а слуге, дневничари и тиме слични намештеници и њихове удовице дневно 10 динара.
Овом одлуком установљена берива се како
умировљенима, њиховим удовицама и сирочади
тако и онима, који уживају милостињу, имају од 1.
априла о.г. исплаћивати.
Остали делови прорачуна градске благајне за
1922. годину се подвргавају ревизији, чега ради се
изашиље анкета од седам лица са задатком да изради нов буџетски предлог, уједно да изради предлог о покрићу дефицита прогресивним разрезом.
У анкету су изабрати: Глиша Мирковић, Рацко
Поповић, Давид Поповић, Јован Башић, Јован Храниловић, Павле Татић и Бернат Ернст.
Градски правозаступник изриче, да се ова
одлука може у важном јавном интересу без обзира
на апелате одмах спровести.
Ова се одлука одобрења ради подастрети.
Број 53.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник Милан Слиепчевић велики
жупан позива за оверовљење записника
Јована Храниловића, Миту Ђорђевића и Марка Марцикића чланове проширеног Савета, које ће
се извршити 24. априла 1922. године у 11 сати пре
подне у бележничком звању и затвара седницу.
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После прочитања оверовљава се 24. априла 1922. године у 11 сати пре подне.
Слиепчевић, с.р.
велики бележник велики жупан
Марко П. Марцикић, с.р. Мита Ђорђевић, с.р.
Члан проширеног градског Савета
Јован Храниловић, с.р.
члан пр. гр. Савета

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета сл. и кр. града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 19. априла 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан и вршиоц дужности градоначелника
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић вел. бележник, зам. гр. начеоника, Др. Ђорђе
Тапавица, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, гр. саветници, Радивој Бокшан начеоник гр. порезног оделења, Др. Михајло Продановић гр. фискал, Стеван Славнић гл. мерник, Јосиф Пајц гл. благајник,
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Никола Лебхерц гр. подбележник, Др. Глиша Марковић гр. архивар,
Александар Нађ сиротињски отац, Аладар Тришлер гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Марко Вилић, Лазар Димић, Ђока Летић, Марко
Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Милан Јовановић-Вакин, Др. Миладин Величковић, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Милан А. Јовановић, Владимир Новаковић,
Стеван Бркић, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Милан Антонић, Душан Перлић, Аца Евић,
Божа Милић, Др. Милан Ћирић, Глиша Мирковић, Јован Храниловић, Душан Ружић, Никола Ивковић,
Др. Јован Ненадовић, Сава Стојковић, Др. Бранко Николић, Др. Милан Секулић, Павле Татић, Јосип
Франк, Фрања Цидлик, Фрања Бауер, Стеван Бахингер, Бернат Ернст, Душан Кенигштетлер, Матија Леви,
Фрања Фат, Јулије Фајт, Леополд Франк, Др. Људевит Мичатек, Др. Ђорђе Трифковић.
Бележи: Др. утр. Имре Марцековић, велики бележник
Број 54.
Председник поздравља присутну господу чланове проширеног Савета градског и отвара за данас
сазвану ванредну гл. скупштину; вођење записника
поверава Др. утр. Имри Марцековићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, гр.
подбележник.
Уједно пријављује, да се 2. и 3. тачка дневнога
реда а то су „Предлог економског и финансијског
одбора у предмету додељивања гр. земљишта за
кућишта гр. чиновницима” и „Предлог економског
и финансијског одбора у предмету молбе госп. вел.
жупана и вршиоца дужности гр. начеоника Милана Слиепчевића ради додељивања гр. земљишта за
изградњу куће” на жељу молитеља данас скидају са
дневног реда.
Узима се на знање.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник
Број 55.
адм. 15060. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. априла
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог у предмету свадбеног
дара Његовом Величанству Краљу Александру I.
Економски и финансијски одбор у одржаној
својој седници од 18. априла о.г. расправљајући питање о свадбеном дару Његовом Величанству Краљу
Александру 1. донео је једнодушно предлог да се
нашем љубљеном и узвишеном Владару приликом
његова венчања у знак радости његове женидбе
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принесе поклон од стране Грађанства вароши Новог Сада у своти од 1,000.000.- динара.
Овај поклон од 1,000.000.- динара имао би се
покрити варошким прирезом путем гр. прорачуна
кроз 5 година дана и то на прогресиван начин.
Да би се горња свота правоваљано на грађанство разрезала економски и финансијски одбор предлаже да се из скупштине образује комисија од 5 лица која би имала задатак да заједно и споразумно
са гр. Саветом установи и изради кључ за прогресивно опорезивање и затим грађанство које плаћа
државну порезу на прогресиван начин опореже у
висини до 1,000.000 динара.
Основ за разрезивање овог гр. приреза кроз 5
година дана има да служи база укупног годишњег
прописаног директног пореза, даље годишњи приход и односно имовно стање порезовниково.
Уједно предлаже, да се код сваког порезовника у ову сврху дат прилог има у разрезану своту урачунати.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета предлаже, да се дар разреже на доходарину
коју је комисија за ратни порез установила, а не да
се за основ прогреивном разрезу узме држ. пореза,
јер ће онда бити и онај оптерећен који осим мале
куће нема никаквог другог иметка ни дохотка.
Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета не
слаже се са предлогом Др. Адамовића из разлога да
је комисија за избацивање ратне порезе неправедно радила.
Сава Стојковић, члан проширеног Савета прихваћа предлог Др. Адамовића јер су - вели - кућегазде и сувише оптерећени.
Радивој Бокшан гр. саветник примећује, да
ће се по предлогу Др. Адамовића разрез појединце
установљавати што је један врло дуг посао.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета вели, да овај разрез иде под партију варошког
приреза. Пошто је на прошлој гл. скупштини решено, да се општ. прирез прогресивно разреже, то онда
није потребно изашиљати нарочити одбор. Не може
се за сваку нову ствар одмах и нов начин разрезивања определити.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног Савета повлачи свој предлог и прихваћа предлог Др. Николића.
После овога је предлог градског Савета са изменом коју је предложио Др. Бранко Николић једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у знак радости вотира у име свадбеног дара свом љубљеном и узвишеном Владару Александру 1. један милион дирара.
Ова се свота има прогресивним градским прирезом кроз пет година покрити.
Уједно одлучују, да се свако даљње прикупљање добровољних прилога обустави а код сваког
порезовника у ову сврху дат прилог у разрезану
своту урачуна.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић главни мерник

19. АПРИЛ 1922.

Број 56.
адм. 3194. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. априла
о.г. подноси - свој предлог у предмету молбе Јована Лакића и Миливоја И. Вучетића гр. саветника
ради продаје градског земљишта за изградњу куће.
Економски и финансијски одбор је 18. о.м. решио да се тражено празно гр. земљиште на Футошком друму и између постојећих винограда, неуступа молиоцима, већ да се овима доделе кућишта заједно са осталим гр. чиновницима. Градски Савет
је у приправној седници од 19. о.м. решио, да се
молба Јована Лакића и Миливоја Вучетића поднесе
проширеном гр. Савету са предлогом на одобрење.
Миша Георгијевић члан проширеног Савета у
име својим једномишљеника предлаже, да се ова
тачка скине с дневнога реде, док се не изврше ранија скупштинска решења. Уједно у погледу расподеле кућишта за сиротињу моли, да се изради прорачун шта нас стаје земљиште мостобрана.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да се сада не
може казати шта нас стаје земљиште мостобрана,
али откупом мостобрана отпада забрана градње
кућа. То је у главном добит. Дали смо касарне и
летилиште а добили смо 25 јутара, где су сада шанчеви и 150 јутара је ослобођено од забране градње.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета примећује, да Миша Георгијевић вероватно хоће да зна шта ће рушење шанчева, насипање, регулисање, калдрмисање, водовод и осветлење, стати.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета из здравствених обзира моли, да се језеро
звано Венеција заспе. Чуо је, да је неко тражио од
града право употребе ускотрачних шина, за преважање путника на Штранд а зато нудио локомотиву
и вагоне на бесплатну употребу кроз девет месеци.
Ова је понуда одбијена и тражи, који су разлози за
то. У осталом усваја предлог Мише Георгијевића.
Стеван Славнић гл. мерник на питање Др. Величковића вели, да је ту понуду поднео Данило Поповић али се није могла усвојити из ових разлога:
1. Јерменска улица је узана и прометна те се не
може дозволити у њој полагање шина за трамвај;
2. варошка ускотрачна жељезница сече жељезничке шине, те би молитељ морао од жељезничке управе тражити нарочиту концесију; 3. за насипање
Лимана су шине вароши потребне те се не може на
њима и особни промет обављати. 4. Шине варошке
ускотрачне жељезнице леже у дунавском кориту и
по потреби се премештају.
Језеро би добро било насути али нема средстава. Потребна би била још једна гарнитура жељезнице. У правцу према жељезничкој станици се зато
насипа је су у томе делу парцеле већ продате.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета вели да би онда још једну гарнитуру требало купити из новца добивеног за продате парцеле.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета вели, да се на рачун шанчева може град задужити и још једну гарнитуру купити.
Павле Татић, члан проширеног Савета се враћа на предмет и вели, да је земљиште које молитељи траже, продужење телепа и вољни су да плате
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за околне телепе утврђену цену. Они хоће да граде
куће па треба им дати.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета
се слаже са предлогом Павла Татића. Не види разлог
зашто да се скине с дневног реда. Поједина државна надлештва ће да граде за своје чиновнике па
зашто да град ускраћује своје.
Др. Ђорђе Трифковић члан проширеног Савета разуме зашто се 2. и 3. тачке скидају с дневнога реда али незна зашто ова. Молитељи не траже
никакве привилегије. Предлаже да се предлог Савета усвоји.
Глиша Мирковић члан проширеног Савета
вели, да то нису телепи. Кад су се класифицирали
телепи имало се у виду, да их њихови закупци већ
30 година уживају, који су у њих много улагали.
Када нов купац дође онда се и нови услови постављају. Ово је један разлог.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета вели, да јуче није био у клубу, када се је
закључило, да се ова тачка скине с дневног реда.
Радикална странка није против чиновника али ово
хоће да буде неки мали протест односно пресија,
да се скупштински закључци брзо извршују. Прво
треба за сиротињу дати а онда ће се и њима.
Стеван Славнић, гл. мерник вели, да је била
једна комисија да види земљиште које ће се разделити за сиротињу. План ће бити ускоро готов и доћи ће пред комисију.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета вели, да од како долази у седнице нема сагласности између скупштине и Сената. Оно што се реши
остаје у записнику, моли, да се престане с овом тактиком, јер ће или сенат или одборници бити излишни. Иницијатива више потиче од одборника него
од Сената. За време званичних часова се не може
наћи ни један референт, јер су дневно седнице, па
и просторије се за време званичних часова рибају.
Проширени Савет решава о неком зидању и регулационом плану али мало ко зна какав је. У интересу је саме ствари, да се регулациони план отштампа.
У осталом прихваћа предлог Мише Георгијевића.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да није сходно регулациони план прекопирати. Сваком кога
интересује ће он показати.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета примећује, да се регулациони план једанпут види и онда се заборави. Нека се он истави на
приступачном месту. Неугодно је, да се иде у мерничко звање и онде задржавају чиновници. Осим
тога вели, да јавне куће треба да буду до 1. XI. о.г.
премештене изван града. Нико не зида а чуо је, да
су поднели молбу, да им се рок продужи. Већ унапред даје свој veto и никако неће дозволити, да они
на садашњем месту дуже остану.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета вели, да у смислу најновије уредбе о становима власници могу станару отказати ако им је стан
у њиховој кући потребан без обзира био стан реквириран или не. Тиме ће највише чиновници бити
погођени. Пре три месеца је било закључено, да се
изашаље једна депутација, да издејствује, да се
прошлогодишња одлука у погледу продаје 500 јута-
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ра одобри, да би се чиновницима могли станкови
изградити. То још није спроведено.
Миша Георгијевић члан проширеног Савета
још једном изјављује, да радикални клуб не руководи анимозност према чиновницима, него ово хоће да буде реторзија за неизвршење закључака.
После овога је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог
гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јован Храниловић, Никола
Ивковић, Др. Јован Ненадовић, Др. Милан Секулић, Павле Татић, Јосип Франк, Фрања Цидлик, Фрања
Бауер, Стеван Бахингер, Бернат Ернст, Душан Кенигштетлер, Матија Леви, Фрања Фат, Јулије Фајт, Леополд Франк, Др. Ђорђе Трифковић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Карло Вагнер, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић,
Јосиф Пајц, Стеван Бошњаковић, Никола Лебхерц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер.
Са „не” су гласали од стране муниципалног већа: Марко Вилић, Лазар Димић, Ђока Летић, Марко
Марцикић, Миша Георгијевић, Јоца Антоновић, Филип Богдановић, Миша Милићев, Др. Миладин Величковић, Ђока Мунћан, Ђока Гајин, Милан А. Јовановић, Владимир Новаковић, Стеван Бркић, Ђока Петровић, Васа Крендић, Мита Ђорђевић, Милан Антонић, Душан Перлић, Божа Милић, Сава Стојковић.
Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Јовану
Лакићу и Миливоју И. Вучетићу градско земљиште
поред Футошког друма између винограда, под следећим условима:
1.) Град Нови Сад продаје своје земљиште заведено у новосадском гр. улошку бр. 1 XXVIII. кат.
честица 5102/14-в = 1 јутро и 1234 кв.хв. за изградњу својих кућа по цени од 15.000.- динара по
кат. јутру коју своту наплаћују и околни виноградари за откуп винограда.
2.) Купци су дужни зграде за становање на
овом земљишту подићи у року од 2 (две) године
дана. У противном случају губе право на земљиште
уз повратак већ уплаћене куповнине без камате.
3.) Купци су дужни све оне наредбе, које ма
која власт из здравствених разлога или из обзира
јавне сигурности или сигурности од пожара издала
буде, тачно и о свом трошку извађати.
4.) Купци су дужни oдговарати за сву ону штету, коју би град или појединци имали да претрпе
из неодржавања или прекорачења овим уговором
постављених услова.
5.) Сви трошкови овог купопродајног уговора, као и биљеге и пристојбе, терете једино купце.
6.) Све спорове из ове купопродаје решава
овдашњи Срески Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 57.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник Милан Слиепчевић
велики жупан позива за оверовљење записника
Др. Јована Ненадовића, Јована Храниловића, и Николу Ивковића, чланове проширеног Савета које ће се извршити 24. априла 1922. у 11
сати пре подне у бележничком звању, и затвара
седницу.
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После прочитања оверовљава се 24. апрала 1922. годину у 11 сати пре подне.
велики бележник

Слиепчевић, с.р.
велики жупан
Јован Храниловић, с.р.
члан прош. гр. Савета
Никола Ивковић, с.р.
Др. Ј. Ненадовић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног кругом рада муниципалног већа снабдевеног Савета сл. и
кр. града Новог Сада, која је држана 29. маја 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан и вршиоц дужности градоначелника
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић вел. бележник, зам. гр. начеоника, Др. Ђорђе
Тапавица гр. саветник, Јован Лакић гр. саветник, Радивој Бокшан гр. саветник, Миливој Вучетић гр. саветник, Александар Поповић гр. саветник, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Др. Карло Вагнер
гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Јосиф Пајц гл. благајник, Др.
Глиша Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар
Тришлер гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Мартин Хајду гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Милош Бокшан, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић,
Ђока Гајин, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Душан Кенигштетер, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић,
Др. Милан Матић, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Људевит
Мичатек, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић,
Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Милан Радонић, Душан Ракић, Лазар
Саранда, Др. Милан Секулић, Васа Стајић, Сава Стојковић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк,
Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 58.
Председник госп. Милан Слиепчевић вел. жупан поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас сазвану редовну гл.
скупштину; вођење записника поверава Др. утр.
Имри Марцековићу вел. бележнику а говорнике да
бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Број 59.
Уједно извештава, да су благовремено поднете
две интерпелације и то: Др. Бранко Николић члан
проширеног Савета у предмету пловидбе између
Новог Сада и Каменице и између Новог Сада и Вуковара а другу је поднео Јосип Франк, члан проширеног Савета у предмету забране рада у индустријским подузећима на државне празнике, која ће се
интерпелација у смислу 15 §-а гр. организационог
статута на крају дневног реда расправити.
На интерпелацију односно предлог Др. Бранка
Николића, примећује госп. Милан Слиепчевић вел.
жупан, да је беспредметна, пошто је већ једном дата дозвола за превоз између Каменице и Новог Сада.
Дотични, који је добио дозволу превоза путује ускоро у Хамбург, да купи једну лађу са 150 седала.
Био је код синдиката да се распита за узрок
обуставе локалне пловидбе и речено му је, да је иста
укинута из разлога да је синдикат на локалну пловидбу између Новог Сада и Каменице наплаћивао,
јер је више чамаца поред лађе саобраћало. Пред-
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ложио им је, да цене на половину снизе и онда ће
бити више путника. Из синдиката ће доћи да са
Новим Садом и Каменицом утврде цене те може и
гл. скупштина из своје средине делегирати неколико чланова, да са синдикатом у томе правцу преговарају.
Коста Миросављевић, члан проширеног Савета примећује, да синдикат није водио рачуна о жељама публике а саобраћајно средство које не води
рачуна о потребама публике излишно је. Они су почињали возити у 7 сати у јутро док каменчани већ
у 5 сати треба да су у Новом Саду на пијаци.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет узима на знање
извештај господина градског начеоника те у сврху
преговарања ради установљења цене вожње на локалној лађи између Новог Сада и Каменице делегира из своје средине Косту Миросављевића, Др.
Бранка Николића и Мишу Милићева, чланове проширеног Савета.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц градски подбележник
Број 60.
адм. 12602. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. маја о.г.
подноси ради узимања на знање извештај градског
начеоника о току управе у години 1921. и 1922. до
укључиво 15. маја.
Узима се на знање.
Референт: Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа.
Број 61.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 29. маја о.г.
подноси од стране анкетне комисије прегледани
прорачун градске домаће благајне и с њом скопчаног мировинског и сиротињског фонда за 1922.
годину.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета
пре него што би се прешло на сам предмет моли,
госп. вел. жупана за извештај у којем се стадијуму
налази свадбени дар Његовом Величанству Краљу.
Милан Слиепчевић вел. жупан вели, да је 24.
о.м. на конференцији у Суботици решено, да се у
Београду сагради један интернат у којем би вишешколци из Војводине имали стан, храну и т.д. Ово
решење има још Његово Величанство да одобри и
чуо је, да је већ и одобрено. То би био такав завод,
као Текелијанум у Будимпешти а носио би име Њ.В.
Краља. У заводу ће вишешколци имати учешће
према доприносу њихових надлежних општина.
На предлог Марка Вилића члан проширеног
Савета се од стране анкетне комисије надпрегледани прорачун градске благајне једногласно прима и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја како у целини тако и у појединостима од стране анкетне комисије за ревизију прорачуна надпрегледани про-

93

29. МАЈ 1922.

рачун гр. домаће благајне за 1922. годину и поједине прорачунске рубрике установљује овако:
Код издатака:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Административни издатци:
Берива вар. чиновника
Берива вар. послужитеља
Одело вар. послужитеља
Берива вар. дневничара
припомоћ намештеницима који су обвезани на
осигурање у случају болести
Канцеларијски прибори
Поштански и брзојавни издатци
Шумски издатци
Варошка башта и шеталиште
Изасланички издатци
Одржавање градских кућа
Државни порез и еквивалент
Награде за руковање преписне пристојбе
Осветљење вароши
Калдрмисање вароши
Чишћење улица
Градски мајур
Одржавање општих бунара и прелаза
Одржавање долми и дунавске обале
Премеравање гр. земаља
Пропуштање воде
Одвађивање баруштина око града
Издатци баждарења

24
25
26
27
28
29
30

Издатци јавне сигурности.
Берива редарских чиновника и дневничара
Берива редара
Одело редарства
Редарствена оруђа
Издржавање редарских коња
Исхрањивање прогоњених
Ватрогасна установа

1
2
3
4
5

Здравствени издатци.
31 Издатци лечничког звања
32 Ветеринарски издатци
33
34
35
36

Добротворни издатци.
Милостиње
Добротворни дарови
Припомоћ цркв. општинама
Одржавање школе занатл. и трг. шегрта

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Разни издатци
Отплата дугова и камате
Трошкови новачења и пописа стоке
Парбени и биљеговни трошкови
Издатци регалног звања
Издатци кланице
Непредвиђени издатци
Одржавање пастуха
Прорачунски мањак фонда за сиротињу
Прорачунски мањак мировниског фонда
Принос миров. фонду
Заразна болница
За чишћење пашњака
Припомоћ неснабдевеној сиротињи
Издатци за властито обрађивање земље

935.141 дин.
231.000 〃
33.200 〃
223.932 〃
17.500 〃
200.995 〃
14.300 〃
35.465 〃
127.767 〃
44.100 〃
42.400 〃
58.092 〃
5.000 〃
200.000 〃
1,394.143 〃
223.025 〃
300.354 〃
301.585 〃
101.375 〃
8.000 〃
40.050 〃
440.470 〃
22.448 〃
5,000.342 дин.
359.692дин.
722.610
200.700
63.678
88.775
2.500
113.150
1,551.105

〃
〃
〃
〃
〃
〃

184.774 дин.
6.000 〃
190.774 дин
37.969 〃
75.000 〃
855 〃
50.000 〃
163.824 дин.
159.360
3.750 дин.
1,250
867.222
515.822
20.000
11.464
81.783
686.478
50.000
125.000
2.500
125.000
33.500
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51 Нови улични натписи
52 Хонорар матичара
53 Једномесечна берива намештеницима као
додатак на скупоћу
54 За водовод у вар. кући поред одобрене своте
55 На краљевски дар отплате
Укупни издатци:
Административни издатци
Издатци јавне сигурности
Здравствени издатци
Добротворни издатци
Разни издатци
Укупна потреба

5.000
12.000
217.500
80.000
200.000
3,197.629
5,000.342
1,551.105
190.774
163.824
3,197.629
10,103.674 динара

код прихода:
1
2
3
4
5
6
7
8

Редовни приходи, од гр. некретнина.
Закупнина од земље
Печење цигаља
Шумски приходи
Градски врт и шеталиште
Употреба јавних земљишта
Пашњак
Кућни плацеви и станарина
Артеско купатило

775.000
1.825
66.000
50.000
41.875
50.000
106.867
12.500
1,104.067

Приходи од регала.
532.450
9 Од кланице
10 Од градских регала (калдрмарине, пијачних места,
вар. потр. на вино, пиво и тд.)
2,492.500
11 Од лова и риболова
13.512
15.000
12 Од баждарења
3,053.462
Редарствени приходи
13 Приходи од издавања обртних дозвола
15.000 дин.
15.000
Камате активних главница.
14 Камате од држ. и приватних обвезница и штед.
улога као основног иметка
961
961
Уконачење војске.
15 Пристојбе од кућевласника за уконачење војске
5.500
5.500
Разни приходи.
16 Здравствени приходи
1.000
3.000
17 Од пореза на псе
18 Од накнаде овршбених трошкова и затезних камата 40.000
19 Накнада за мерничко звање из фонда за одржавање
путова
30.557
20 Од градског подвоза и продаје уличног ђубрета
7.500
21 Од издавања марвених листова
2.500
1,000.000
22 Од градских преписних пристојаба
23 Од државне потрошарине на вино
863.500
50.000
24 Пристојбе за градњу и одржавање јавних канала
25 Разни (непредвиђени) приходи
250
28.750
26 Државне припомоћи
27 Матрикуларни приходи
12.250
6.125
28 Приход од дунавског купатила (штранд)
29 Од истављања записника
15.000
40.000
30 Од промета странаца и дозволе за становање
31 Од земаља у властитој обради
47.000
32 Од уплаћене основне пристојбе за мерничко
поступање
1.250
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33 Од убране држ. порезе 10 % за допуну
чиновничких берива
34 Остатак благајнице
35 Таксе за преглед блудним кућама

1,500.000
2
40.000
3,688.684

Укупни приходи:
Од градских некретнина
Приходи од регала
Редарствени приходи
Камате активних главница
Уконачење војске
Разни приходи
укупни приходи

1,104.067
3,053.462
15.000
961
5.500
3,688.684
7,867.674 динара
Према томе се у прорачуну градске благајне домаће за 1922. годину издатак са 10,103.674 ( десетмилиона стотрихиљаде шестстотина седамдесет четири ) динара, приходи са 7,867.674 ( седаммилиона
осамстотинашесдесетседамхиљада шестстотина седамдесетчетири ) динара а мањак са 2,236.000 ( двамилионадвестатридесетшестхиљада ) динара установљују, који се мањак има по прогресивном кључу
општинским прирезом покрити, за који се установљују пет група и то:

25 %

75%

100%

150%

200%

Проценат варошког приреза
1. група: у ову групу спадају порезовници и то:
а) тециварина 1. раз. надничари и служинчад
б) тециварина IV. раз. сви намештеници који
уживају фикс плату
в) власници кућа чија кућарина не премаша
100 дин. год. директног пореза
2. група: у ову групу спадају порезовници и то:
а) кућевласници чији порез од станарине
премаша 100 дин................................ 650.000
б) тециварине 2 разр. код власника....... 693.000
кућа чије куће потпадају најамној
кућарини .............................................. 28.000
в) каматовни порез ................................... 15.000

18.000
35.000
100.000
Државни порез дин. Општински прирез дин.
153.000
38.000

520.000

3. група:
тециварина 3. разр. (сви
обртничари ......................................... 680.000

680.000

680.000

4. група:
порез јавних подузећа (сва
акционарска друштва) ....................... 500.000

500.000

750.000

124.000

248.000

5. група:
а) земљарина (економи) .......................... 116.000
б) разредна кућарина ................................. 3.000
в) тециварина 2. раз.
код поседника......................................... 5.000

__________________________________
2,150.000 .2,236.000 .-

Уједно проширени градски Савет без измене
усваја прорачун сиротинског фонда за 1922. годину, којег се издатци са 101.768 (стоједнахиљада седамстотинашесдесетосам) динара, приход са 19.986
(деветнајстхиљада деветстотинаосамдесетшест) динара и мањак са 81.783 ( осамдесетједнахиљада
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седамстотинаосамдесеттри ) динара, исто тако и
прорачун градског мировинског фонда за 1922.
год. којег се издатци са 688.288 ( шестстотинаосамдесетосам хиљада двестаосамдесетосам ) динара,
приход са 1.810 (хиљадуосамстотинадесет) динара,
и мањак са 686.478 ( шестстотинаосамдесетшестхиљада четиристотинеседамдесетосам) динара установљују. Мањци ова два последња прорачуна су
садржана у мањку градске домаће благајне и покриће се из општинског приреза.
У вези са прорачуном гр. домаће благајне, проширени градски Савет усваја све предлоге анкетне
комисије за ревизију прорачуна, садржане у записницима вођеним на седницама комисије и упућује градски Савет, да након одобрења ове одлуке
приступи хитном извађању истих.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 62.
адм. 15473. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. маја о.г.
подноси на основу мњења економског одбора свој
предлог у предмету продаје градског земљишта варошкој сиротињи, дневничарима, редарима и послужитељима у сврху изградње кућа за становање.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета моли,
да се у предлог за одлуку унесу мање стилистичке
исправке, и то на месту где је реч о томе, да поделу
појединих парцела врши градски Савет уз суделовање делегираног одбора проширеног Савета дође:
„поделу појединих парцела врши изабрани одбор
од девет лица”. О самом начину спровађања предлаже ово:
1. Да се изабере одбор од 9 чланова који ће
руковати овим предметом све док се не изврши.
2. Да се извлаче бројеви и да се у одређеном
року од 8 дана могу мењати споразумно међу собом
уз пристанак одбора.
3. Да се извлаче бројеви прво за кућишта код
Каменичке улице а после за сва земљишта уједанпут сви заједно.
4. Да одбор учини све предрадње тако, да се
до 1. јула извуку бројеви.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета
жели да се у предлогу више измену мисли, чега ради
моли, да се скупштина претвори у конференцију.
Пошто проширени Савет прихваћа предлог Др.
Бранка Николића, то председник
Затвара гл. скупштину и отвара конференцију.
Након свршетка конференције председник
отвара гл. скупштину и даје реч Мити Ђорђевићу
који извештава, да је конференција његову допуну
усвојила и предлаже у одбор ову господу: Јована
Лакића, Стевана Славнића, Др. Бранка Николића,
Ђуру Хаднађева, Јована Сабо, Лазара Димића, Марка Марцикића, Милана Антонића, Ђоку Мунћана а
званични органи би били Др. Ђорђе Тапавица као
референт и Др. Михајло Продановић као фискал.
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Пошто ова одлука мора бити и одобрена, то моли
да се она господа чиновници, који на томе раде
пожуре, да би се расподели што пре могло приступити, како би људи који желе да граде још овог лета
могли куће саградити.
После овога је госп. председник с обзиром да
се више није нико пријавио да говори и да је реч
овде о продаји гр. земљишта, одредио поименично
гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета допуљен предлогом Мите Ђорђевића гласају са
„да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Душан
Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Лазар Димић, Мита Ђорђевић,
Аца Евић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Душан Кенигштетер, Мита Косировић,
Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша
Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др.
Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки,
Милан Радонић, Душан Ракић, Лазар Саранда, Др. Милан Секулић, Васа Стајић, Сава Стојковић, Никола
Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Цидлик,
Фрања Циглер.
Од стране ужег Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосип Пајц, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета допуњен предлогом Мите Ђорђевића једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје новосадској сиротињи на вечито са правом власништва по
прикљученим плановима гр. грађ. одељка гр. земљише и то парцеле од 1-174 и 177-519 укупне површине 129 јут. и 400 кв.хв. из кат. чест. града
Новог Сада број топ. 4989/15-б, 4990, 4991, 4992,
4993, 4994, 4995/1-а, 4999/1-а, 5001/1-а, 5002/1а, 5003, 5004, 5005, 5006, 5023/2, 5024/2, 5026/1,
5027/2 5028/б-1, 5029/2-а, 7994/2-а које се налазе у новосадском гр. улошку бр. 1. на даље кат.
парцеле бр. 1-105 укупно 24 јутра 132 кв.хв. из
катастралне чест. топ. бр. 4946, 4947, 4948, 4958/15
садржане у новосадском грунт. улошку број 1. и на
послетку парцеле бр. 1-100 25 јутара из кат. чест.
топ. бр. 4939, 4941/1, 4942/2 садржане у новосадском гр. улошку бр. 1 у сврху плацева за градњу
кућа под следећим условима:
1. Вредност парцеле у површини од 200 кв.хв.
установљава се у пет (5) дин. по сваком кв. хвату.
2. Земљиште за градњу кућа може добити само онај, који нема никаква иметка, који је беспрекорнога предживота и који у Новом Саду стално
борави. Првенство имају они, који су овде рођени,
или су у Новом Саду надлежни.
3. Једна породица, ако су јој деца малолетна
може добити само једну парцелу.
4. Куповнина плаћа се или у готовом новцу
или вредност исте има сваки заинтересовани код
вароши да одради, и то у року од 4 године дана. У
случају плаћања у готовом, отплата се врши у осам
полугодишњих оброка унапред без камате - а одрада на позив гр. Савета од 15. новембра до 15. марта
сваке године до извршења исте. Надницу и наплату
за евентуалну запрегу му уз осмочасни рад према
месним приликама одређује гр. Савет и то тако, да
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половину дневне зараде добије сваки извршилац
рада у готовом за своје издржавање, а друга половина служи као протувредност за отплату гр. потраживања.
5. Отплата у готовом као и одрада појединаца
у корист вароши уплаћује се у фонд гр. коренитог
иметка.
6. На примљеном земљишту дужан је сваки
поданик од дана примања у посед на 2 године дана према пропису гр. грађ. одељка уз одржавање
законских наређења и обавеза, које су прописане у
гр. статута кућу саградити.
7. Саграђене куће ради осигурања против пожара могу само црепом покрити. Зато проширени
гр. Савет у ту сврху одобрава бескаматни кредит
од пола милиона круна, са којим новцем има гр.
Савет потребан цреп за покривање кућа набавити
и најсиромашнијима од интересованих по куповној цени издати. Вредност продатог црепа има се
дорачунати вредности продате некретнине.
8. Продату некретнину од дана примања на 4
године дана, и у оном случају ако купац обавезама
задоста учини, није у праву без дозволе гр. Савета
другом уступити.
9. Право власништва после примања некретнине у посед купца има се на истог грунтовно укњижити заједно са обавезама, које су у корист вароши
назначене, у 4.6.7. и 8. тачци овог уговора.
10. Ко услове, који су утврђени у 4,6,7, и 8.
тачци ове одлуке тачно не извршава, губи сва права на добивену некретнину, иста се уз интервенцију суда ради намирења гр. потраживања на јавној дражби продаје, а тек после подмирења свију
гр. потраживања преостала свота издаје се заинтересованима тиме, да варош дотичне у будуће
једаред за свагда искључује из сличне градске добробити.
11. Уговор, препис некретнина на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
12. Поделу појединих парцела врши изабрани
одбор од 9 (девет) лица. Ови установљују и начин
поделе парцеле.
13. Уговор са странкама склапа гр. Савет према установљеним условима.
14. Уредбом о помагању продукције нових станова осигуране повластице у потпуној мери уживају
и купци.
15. Потребну цигљу за фундаменте ставља
град појединцима на распложење од цигаља из бедема Дунавског мостобрана уз умерену цену односно одраду, коју ће гр. Савет утврдити.
Осим тога се дневничарима, редарима и послужитељима продаје на вечито са правом власништва по прикљученим плановима гр. грађ. Одељка земљиште и то: парцеле 1-6, 8-46, које се налазе
у 1. новосадском гр. улошку топ. бр. 272/1, 272/2,
624, 627/2, 628/3, 5064/1, 5064/2-а, 5066/1-а-73
укупно 7 јутара 1524 кв.хв. надаље у новосадском
гр. улошку бр. 1. парцелни бр. 109/1-129/2 површине од 5 јутара 400 кв.хв. из кат. чест. топ. бр.
4891 у сврху плацева за градњу куће под следећим
условима:
1. Вредност парцеле од 200-300 кв.хв. установљава се у пет (пет) динара по сваком кв. хвату.
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2. Земљиште за градњу кућа може добити
сваки гр. дневничар, гр. редар, и гр. послужитељ
(ожењен или неожењен који води свој домазлук)
који је у гр. служби најмање 18 месеци. Првенство
имају они, који су се у Новом Саду родили и овде
су надлежни.
3. Куповина плаћа се у року од 4. године дана, а отплата се врши у 8 полугодишњих оброка у
напред без камате.
4. Отплата у готовом у корист вароши уплаћује се у фонд гр. коренитог иметка.
5. На примљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925. год. кућу саградити према регулационом плану и прописима гр. грађ. штатута.
6. Празно земљиште у правилу не може се продати, но у изнимним и оправданим случајевима
ово се може извршити само уз претходно одобрење
гр. Савета.
Ограничење под 3, 5, и 6. имају се грунтовно
укњижити.
7. Право власништва после примања некретнине у посед купца има се на истог грунтовно укњижити заједно са обавезама, које су у корист вароши
назначене у 3, 5, и 6. тачци овога уговора.
8. Ко услове који су утврђени у 3. 5. и 6. тачци
ове одлуке тачно не извршава, губи сва права на
добивену некретнину, иста се уз интервенцију суда
ради намирења гр. потраживања на јавној дражби
продаје и тек после подмирења свију гр. потраживања преостала свота издаје се заинтересованима
тиме да варош дотичне у будуће једаред за свагде
искључује из сличне градске добробити.
9. Уговор, препис некретнина на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
10. Поделу појединих парцела врши изабрати
одбор од девет лица, а уговор са странама према
установљеним условима склапа градски Савет.
11. Уредбом о помагању продукције нових
станова осигуране повластице у потпуној мери уживају и купци.
12. Потребну цигљу за изградњу куће ставља
град по могућности појединцима на расположење
од цигаља из бедема Дунавског мостобрана уз умерену цену коју ће гр. Савет утврдити.
Уједно се у одбор од 9 чланова бирају: Јован
Лакић, гр. саветник, Стеван Славнић гл. мерник,
Др. Бранко Николић, Ђура Хаднађев, Јован Сабо,
Лазар Димић, Марко Марцикић, Милан Антонић,
Ђока Мунћан, чланови проширеног Савета. Овом
се одбору додељује Др. Ђорђе Тапавица као известиоц и Др. Михајло Продановић као правозаступник. Одбор ће руковати расподелом све док се не
изврши. Расподела се има извршити извлачењем
бројева, а интересенти ће моћи у року од 8 дана
након извлачења споразумно међу собом и уз пристанак одбора извучена кућишта мењати. Прво се
имају извлачити бројеви за кућишта иза Каменичке улице а после тога за сва земљишта уједанпут
заједно. Одбор има извршити све предрадње тако,
да се до 1. јула о.г. извуку бројеви.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
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О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Стеван Адамовић поч. гр. правозаступник
Број 63.
адм. 3363. од 1922.
Градски Савет из своје седнице приправне од
29. маја о.г. подноси - на основу мњења економског
одбора - свој предлог у предмету експропријације
куће Марковићеве у сврху отварања пута према
новом мосту.
Пошто је прочитан извештај и предлог градског Савета а на захтев проширеног градског Савета је госп. вел. жупан затворио скупштину
и отворио конференцију.
После одржане конференције председник отвара поново гл. скупштину и даје реч Др. Стевану
Адамовићу поч. правозаступнику који вели, да је
конференција за то да се ове три куће т.ј. Матице
Српске, Марковићева и Банке „Војводине” експропришу. Уједно да се поведу преговори са власницима кућа како у погледу откупне цене тако и у погледу других могућих погодаба у погледу уступања
кућа односно земљишта.
Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета
пита, зашто да се експропришу три куће, када ће
бити довољно и две.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног Савета вели, да се помишљало на експропријацију куће
Српске Матице, али се није хтело приступити томе,
да неби изгледало као да магистрат жели, да тера
ову српску установу са пијаце.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета полази са гледишта; да када се нешто ради,
да се одмах и честито уради. Временом ће то бити
једна од најпрометнијих улица и требаће поставити два реда трамвајских шина. Зато предлаже, да
улица, која се намерава отворити буде више од 20
метара широка, да се експроприше осим куће Матице Српске још једна или две а Матици на лепом
месту у Новом делу града даде бесплатно земљиште.
Матици треба једно град а друго суседи земљиште
богато да наплате, да би се из тога новца могла за
њу саградити једна велика и лепа палата.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета вели, да се ово питање не може дефинитивно решити.
Матица нема новаца да изгради фронту у Новој улици, те предлаже да се и њена зграда експроприше
и на новом згодном месту сагради једна монументална палата.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета допуњује свој предлог тиме, да се садашњим
власницима земљишта која ће се експроприсати
на лицитацији при продаји остатка даде првенство
и то замишља тако, што ће се расписати оферална
лицитација, те у случају да досадашњи власници
буду вољни платити највишу понуђену своту, остатак земљишта њима прода.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета из разлога да се неби време губило моли, да се
предлог конференције усвоји, 8 лица изаберу и поступак покрене.
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Пошто се више говорника није пријавило и
пошто се ради о издатку и куповању некретнина то је госп. вел. жупан одредио поименично гласање
тако, да они, који примају предлог конференције
гласају са „да” а који га не примају да гласају са
„не”.
Са „да” су гласали од стране проширеног Савета: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Филип Богдановић, Стеван Бркић, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић,
Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко
Марцикић, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Људевит Мичатек,
Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан
Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Лазар Саранда, Др. Милан
Секулић, Сава Стојковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Ђура Хаднађев,
Јован Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосип Пајц, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог конференције једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Како нова улица која се има отворити као
спој између Трга Ослобођења и новог моста треба
да буде најмање 20 метара широка јер је проширени Савет мњења, да ће то бити улица за главни
промет са Сремом, те жели већ сада да осигура
саобраћај по њој, како за кола тако и за трамвај, и
како Марковићева кућа нема ту ширину, јер једва
је 19 метара широка, то би се тражена ширина
само тако могла постићи, ако би се и од Матице
Српске а и од Банке „Војводине” обостраних суседа куће Марковића одузме по 1/1-2 метара, и како
је проширени Савет најпосле тога мњења, да се и
финансирање отварања нове улице на тај начин
најцелисходније може решити то одлучује:
1. да се у сврху отварања нове улице, која ће
спајати трг ослобођења са новим мостом, према
регулационом плану експропришу 3 куће и то: а.)
Марковићева а то је непокретно имање које је унешено у гр. ул. опћине Нови Сад бр. 26 под А.1. кат.
чест. бр. 30 и 31, б.) кућа Банке Војводине које је
унешено у гр. ул. опћине Нови Сад бр. 3213 под А
1. кат. чест. бр. 29/1 и 29/2 и ц) кућа Српске Матице а то је непокретно имање које је унешено у
гр. ул. бр. 2089. опћине Нови Сад под А. 1. кат.
чест. бр. 32 и 33 и да се на њиховој територији има
отворити улица у ширини од најмање 20 метара
као спој између трга Ослобођења и новог моста.
Откупна свота има се за сада исплатити из новца
који улази у коренити иметак града за продају телепа, који је скупштинским решењем намењен за
стварање фонда за водовод и канализацију а после
истом фонду првенствено повратити из новца који
ће ући из продаје плацева на лиману и мостобрану
и оних делова плацева, који ће по отварању пројектиране нове улице од плацева Марковићеве и
Матичине куће преостати.
2. да се ради откупа у 1. тачци означених кућа хитно крене законити поступак ради експропријације и уједно упућује градског начеоника; да
са одбором од 8 лица и с правним референтом
заједно ступи у преговоре са кућевласницима, те с
њима по могућству склопи нагодбу како у погледу
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откупне цене, тако и евентуално других могућих
погодаба у погледу уступања земљишта с тим, да
тај одбор има донети и дефинитиван предлог у погледу ширине нове улице.
Одбор тај има да заврши рад до 1. августа т.г.
и ако споразум постигне да тада поднесе предлоге
наредној скупштини.
Ако одбор не постигне споразум има се наставити и докончати експропријациони поступак.
У одбор се изашиљу: Др. Милан Ћирић, Мита
Ђорђевић, Давид Поповић, Душан Кенигштетлер,
Јован Храниловић, Др. Милан Секулић, и Др. Јован Ненадовић, чланови проширеног Савета.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник.
Број 64.
адм. 14815. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. маја о.г.
подноси свој извештај у предмету дунавског обалног купатила (штранда).
Известиоц Др. Ђорђе Тапавица се у читању извештаја спречава и напослетку прекида, узвицима:
„Шта се нас тиче шта новине пишу”, „Какве су то
мере”, „Полицијом се несме гушити слободна штампа”, „то је тиранија”, „ето Вам суда”, „не допустимо
да даље чита”, „не узимамо на знање” и т.д.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
тражи, да се сви они чланови проширеног Савета,
који су било непосредно или посредно заинтересовани удаље.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета не упушта се у суштину извештаја. Кампањи против Штранда се не треба чудити, јер када
које друштво има и сувише добити онда то изазива
мржњу. Ми се боримо против скупоће а оведе се
дижу цене у бескрајност. Обално купатило служи
више хигијенским сврхама и ту се несме ићи за
великом добити. Видео је, да је за једну кабину наплаћено 1000 дин. Хоће да утврди, да грађанство
је са „Штранд” д.д. не задовољно а не „Вајдашаг”.
Примећује да се биланса може тако саставити, да
се из ње ни 1/5 чисте добити не види. Може бити
да је и он у своје време гласао, да се обално купатило изда под закуп „Штранд” д.д. али иако је - онда
осуђује самог себе. Конкуренција је добра, те је
требало издати и другима обалу под закуп у сврху
подизања купатила. Не јасно му је зашто се није
издало Др. Ненадовићу, када је он специјалиста и
он би сигурно боље хигијенски уредио обално купатило и дигао му углед и пазио више на морал. Наши људи морају да упрежу више волова или коња
да извуку терет из блата док се пожурило да се изгради пут на обално купатило. Вели, да градски
Савет има права да осреди цене на купатилу. Ако
хоће друштво с нама да ради добро, а ако неће
нека иде с Богом.

29. МАЈ 1922.
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Ограђује се против тога, да градски Савет
покушава полицијским мерама, да угуши уставом
загарантовану слободу штампе. Ако је који новинар
погрешио треба га опоменути, а ако је прекорачио
дозвољене границе тужити суду.
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа вели, да
друштво „Штранд” нема никакве резерве. Друштво
нема интереса да скрива јер мора после извесног
броја година ликвидирати. Чита билансију друштва
„Штранд” и вели да ако проширени градски Савет
нема поверења у њему онда ће рађе захвалити.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета рефлектујући на билансу друштва жели да
утврди, да се за једну кабину наплаћује и 1200 дин.
Има још и других злоупотреба. Тако онај, који сам
подигне кабину добије је прве године бесплатно,
друге године мора да плати половину а треће већ
плаћа пуну цену.
Павле Поповицки члан проширеног Савета поново тражи, да заинтересовани изађу.
Стеван Славнић гл. мерник на примедбу Павла Поповицког да је и он заинтересован изјављује,
да није истина да је и он акционер.
Павле Поповицки члан проширеног Савета вели, да при расправи једне ствари у смислу закона
не могу ни они бити присутни, који су и посредно
заинтересовани.
Стеван Славнић, гл. мерник на примедбу Др.
Величковића вели, да се сваки по својој слободној
вољи писмено обавезује на услове за подизање нових кабина. Што се тиче пута према обалном купатилу вели да је 4/5 пута у томе правцу град био дужан подићи за зимовник, где су и земљишта продата за магазине и т.д. а тамо се хоће и дрваре
сместити. „Штранд” друштво је молило, да се и та
1/5 изгради и платило је 20 % свеукупних трошкова. Није то злоупотреба а ни љубав.
Др. Јован Латинчић члан проширеног Савета
предлаже, да се изашње једна анкета, која ће извидити, да ли је лихва и према томе нека се поступи.
Дужност је гр. Савета, да се огради против инсинуација и да клеветнике тужи суду. Не треба да заборавимо да је и варош акционер и да она искоришћује друштво.
Ђорђе Петровић члан проширеног Савета прихваћа предлог Др. Латинчића, да се изашаље анкета, која ће испитати све, извидити цене и поднети
предлог.
После овога је једногласно
ОДЛУЧЕНО:
Проширени градски Савет изашиље Ђорђа
Петровића, Глишу Мирковића, Павла Поповицког,
Марка Марцикића, и Павла Татића чланове проширеног Савета у одбор са задатком, да питање
д.д. „Штранд” испитају, како у погледу цена кабина
тако и у погледу дохотка друштва и затим проширеном Савету извештај поднесу.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 65.
Јосиф Франк члан проширеног Савета пре
него што пређе на своју интерпелату не може а да
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не истакне да се у проширеном Савету скроз непарламентарно расправља и да на радничким зборовима има много више дисциплине.
У предмету своје интерпелате вели, да је после преврата прошло три године а у земљи се још
прилике нису средиле Држави је потребан продуктиван рад а не да се слави сваки и најмањи светац.
Зна да државне празнике славе чиновници, војска
а то раденици не могу, јер чим један дан не раде,
немају хлеба. Поред тога у погледу прославе државних празника не поступа се једнолико. Док се у Војводини забрањивао рад на дан Ћирила и Методија,
дотле се у Загребу радило; излазили су листови. Моли господина вел. жупана за извештај да ли постоји каква наредба у погледу државних празника.
Милан Слиепчевић вел. жупан вели, да је боље да се интерпелант лично или представком обрати на њега и он ћему дати разјашњења.
ОДЛУКА:
Одговор госп. Милана Слиепчевића вел. жупана се узима на знање.
Број 66.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник Милан Слиепчевић
велики жупан позива за оверовљење записника
Др. Стевана Адамовића, Др. Милана Ћирића
и Јована Храниловића, чланове проширеног Савета; које ће се извршити 30. маја о.г. у 11 сати пре
подне у бележничком звању и затвара седницу.
После прочитања оверовљава се 30. маја 1922. године у 11 сати пре подне.
велики бележник
Др. Адамовић, с.р.

Слиепчевић, с.р.
велики жупан
Др. Милан Ћирић, с.р.
Јован Храниловић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној скупштини проширеног Савета сл. и кр. града Н О В О Г СА Д А са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 19. јуна 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан и вршиоц дужности градоначелника
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић велики бележник, зам. гр. начеоника, Др.
Ђорђе Тапавица гр. саветник, Јован Лакић гр. саветник, Радивој Бокшан гр. саветник, Александар Поповић гр. саветник, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Јован Бањанин ред. вел. капетан, Др.
Карло Вагнер гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Јосиф Пајц гл.
благајник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Мартин
Хајду гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања
Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић,
Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Милан Јовановић-Вакин, Мита Косировић,
Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Веселин Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић,
Тоша Милић, Божа Милић, Миша Милићев, Коста Миросављевић, Др. Људевит Мичатек, Др. Александар
Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Владимир Новаковић, Ђока Петровић, Рацко
Поповић, Милан Радонић, Душан Ракић, Душан Ружић, Јован Сабо, Др. Милан Секулић, Андрија Сечујски,
Васа Стајић, Павле Татић, Др. Ђорђе Трифковић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Ђока Фратуцан,
Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, велики бележник.
Број 67.
Председник поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас сазвану
ванредну гл. скупштину; вођење записника поверава Др. Имри Марцековићу вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Уједно извештава, да су накнадно на дневни
ред данашње гл. скупштине стављена пет предмета
и то: 1. Извештај одбора за наставу и јавно просвећивање у предмету употребе одобреног кредита Матици Српској у просветне сврхе. 2. Предлог градског
Савета у предмету молбе гр. дневничарке Евице
Сабо ради установљења мировине. 3. Предлог градског Савета у предмету молбе гр. дневничарке Пирошке Лигети ради установљења мировине. 4. Предлог гр. Савета у предмету молбе гр. проценитеља
Карла Шуберта ради установљења милостиње.
Јован Храниловић с обзиром да је данас у 5
сати погреб Арк. Варађанина моли, да се гл. скупштина у 5 сати закључи.
Узима се на знање.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележнк.
Број 68.
адм. 6308. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
поводом отписа Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању под бројем пов.
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278/4. 11. 1922. свој предлог у предмету преуређења места гл. рачуновође у место рачунарског саветника.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет преуређује место
гл. рачуновође у место рачунарског саветника те у
вези с тим, допуњује односно измењује следеће параграфе гр. организационог статута:
1.) Иза 11. реда 124 §-а долази „VI. Рачуноводство”.
2.) Четврти ред 130. §-а се измењује овако:
„Шеф је III. IV. V. и VI. оделења по један саветник”.
3.) У опште у свима статутима града на место
„гл. рачуновођа” долази реч „рачунарски саветник”.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 69.
адм. 17086. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, правног и
финансијског одбора - свој предлог у предмету поделе кућишта на градском земљишту за градске
чиновнике.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета моли, да се пре донашања одлуке отвори
начелна дебата. Градски Савет је поводом овога
предлога свакако водила мисао, да се чиновницима помогне, да дођу до стана; свакако је водио рачуна и о томе, да град не буде оштећен. Он види,
да се некоји радују томе, да ће бити леп кшефт. Финансијске прилике су данас врло тешке, али претпоставља, да ће чиновници наћи зајма да изграде
себи куће. Уједно предлаже, да се упоредо с тим
изгради и канализација, али тако, да бар 100 година буде добра.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да се на то
мислило и на данашњем дневном реду и предлог у
ствари канализације и водовода.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета потпомаже предлог Др. Величковића. Код определења
кућишта за чиновнике треба, да се узму у обзир
иста она начела, која су руководила проширени
Савет приликом определења кућишта за сиротињу.
Предлаже, да се предлог гр. Савета усвоји с тим,
да се изашаље један одбор, који ће евентуална гравамина расправљати.
Др. Милан Ћирић члан проширеног градског
Савета примећује, да ужи гр. Савет запослује проширени тако, да поједине предмете није могуће ни
како ваља претрести. Ако има много предмета, нека се гл. скупштине чешће сазивају. Довољно је и
10 тачака на дневном реду. Противан је продаји
земље на шанчевима, све дотле, док се не извиди,
колико је град откуп шанчева стао и док се нов мост
преко Дунава не направи. Мора се знати откуда ће
се набавити новац за канализацију и водовод, јер
сваки кућегазда ће увађати водовод у своје куће,
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па не може сносити још и трошкове опште канализације. Нема никога који би био против чиновника,
али нека они не траже најскупље земљиште. Око
артеског купатила им се могу доделити земљишта.
Што се тиче шанчева мишљења је, да ово представништво, које је именовано а није поверењем
народа дошло, не може ни решавати о продаји
истих.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета
вели, да варош не продаје земљиште чиновницима
за препродају, зато и предлаже, да се установи минимум и максимум, који им се може дати и да им
се забрани препродаја.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да су кућишта тако и опредељена, а што се тиче препродаје, те
се одлуком везују, да га пре изградње куће опште
не могу продати.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да се
чиновницима, који на својим грбачама носе судбину државе, не завиди. Питање је, да ли је интерес
града, да чиновници саграде себи куће сада или
после 10 година. Има господе у овом представништву који знају, да је он био тражио земљиште поред
алмашког гробља у сврху оснивања бугарског баштованства. Да му је то земљиште било издато, не би
биле баруштине као данас.
Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета
усваја предлог Савета са допуном Ђоке Петровића,
али да се варошким чиновницима не да земљиште
на шанчевима. Овим тога примећује, да има и политичких чиновника, који нису стални.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, а нико
се није пријавио да говори, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Душан Атанацковић, Стеван
Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић,
Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Милан Јовановић-Вакин,
Душан Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Веселин Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа Милић, Миша Милићев, Коста Миросављевић,
Др. Људевит Мичатек, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Владимир
Новаковић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Душан Ракић, Душан Ружић, Јован Сабо,
Др. Милан Секулић, Андрија Сечујски, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Ђорђе Трифковић, Јулије Фајт, Фрања
Фат, Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар
Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет сл. и кр. вароши Новог Сада продаје
на вечито са правом власништва по прикљученим
плановима градског грађевинског одељка градско
земљиште и то:
А. ) У грађевним блоковима у малом лиману и
око шанчева:
1. Стевану Славнићу, шефу гр. грађевинског
одељка; блок 1. парц. 2. топ. бр. 4810/2-б; 175 кв.хв.
за 2187 динара 50 пара.
2. Стевану Бошњаковићу гр. главном рачуновођи блок 1 парцела 3; топ. бр. 4810/2-ц и 7964/2-а
203 кв.хв. за 2537 дин. 50 пара.
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3. Јосифу Пајцу гр. благајнику блок XIII. Парцела 3. топ. бр. 4808/5-с-3 и 4808/7-м-1 164 кв.хв.
за 1640 дин.
4. Др. Глиши Марковићу гр. главном архивару блок. 1. парцела 4. топ. бр. 4810/2-д и 7964/2-б
- 225 кв.хв. за 2812 динара 50 пара.
Г.) У грађевним блоковима нуз пут који води
на „Штранд” купатило:
1. Душан Лазић гр. канцелиста блок 14. парцела 72. топ. бр. 4796/2-х-1 и 4794/1-б-1-о-1 - 408
кв.хв. за 2040 динара.
2. Бранко Матић контролор гр. потрошаринског звања блок 14. парцела 89. топ. бр. 4794/1-б1-о-18 - 377 кв.хвати за 1885 динара.
3. Јосиф Савковић контролор гр. потрошаринског звања блок 11. парцела 92. топ. бр. 4794/1-б1-р-2 - 375 кв. хвати за 1875 динара.
4. Даринка Стојковић манипулант гр. потрошаринског звања блок 11. парцела 93 топ. бр. 4794/1б-5-8 - 347 кв.хв. за 1735 динара.
5. Марија Вил протоколиста гр. капетаније
блок 11 парцела 96 топ. бр. 4794/1-б-1-р-6 - 347
кв.хв. за 1735 динара.
Вредност односно куповна цена парцеле (од
150-300 хвати) установљена је
У грађевном блоку у Лиману и око шанчева
12 (дванајст) динара 50 пара односно 10 (десет)
динара по кв. хвату.
У грађевном блоку јодног купатила 8 (осам)
динара по кв. хвату;
у грађевном блоку иза старе чиновничке насеобине поред виноградарских насеобина 8 (осам)
динара по кв. хвату. и
на гр. земљишту са обе стране новог пута који води на Штранд купатило 5 (пет) динара по кв.
хвату.
Земљиште за градњу кућа могу добити у првом
реду сви гр. чиновници који су положили заклетву;
у другом реду они јавни службеници који су у Новом Саду рођени или који имају у Новом Саду 10
(десет) година јавне службе односно 10 (десет) година у Новом Саду стално бораве. И напослетку и
остали државни службеници који имају у Новом
Саду сталну јавну службу.
а) Куповнина плаћа се у гр. благајну у две рате и то: половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (са преписом права власништва
на купца у грунтовницу) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. децембра 1925.
године.
б) На купљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925. год. кућу саградити и то у грађевном блоку на малом Лиману око шанчева најмање једноспратну у осталим блоковима према регулационом плану и прописима гр. грађ. штатута.
Онај купац пак, који кућу у прописаном року не
сагради, губи право на земљиште уз повратак донде положене куповнине и то без камате на исту.
в) Празно земљиште у правилу не може се продати, но у изнимним и оправданим случајевима
ово се може извршити само уз претходно одобрење
гр. Савета.
Ограничења под а) б) и в) имају се грунтовно
укњижити.
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Уговор, препис некретнина на новог власника, пристојба и биљеговине купац има да сноси.
Поделу појединих парцела врши гр. Савет, он
склапа и уговор према установљеним условима.
Уредбом о помагању продукције нових станова осигуране повластице у потпуној мери уживају
и купци.
Градски Савет има да пре предаје зготови потребан правилник који се односи на изградњу кућа.
Извршење овог закључка поверава се гр. Савету.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 70. а
Госп. велики жупан Милан Слиепчевић с обзиром, да је у идућем предмету заинтересован предаје председништво госп. Јовану Лакићу гр. саветнику и
са заинтересованим члановима Савета се удаљује из свечане дворане.
Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 70. б
адм. 17085. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, правног и
финансијског одбора - свој предлог у предмету поделе кућишта на градском земљишту за градске
чиновнике.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног одбора: Јоца Антоновић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер,
Јован Башић, Филип Богдановић, Ђока Гајин, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Милан
Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија
Леви, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа Милић, Др. Александар Нађ
[можда Моч!], Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Владимир Новаковић, Ђока Петровић,
Рацко Поповић, Душан Ружић, Јован Сабо, Др. Милан Секулић, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Ђорђе
Трифковић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Ђура Хаднађев, Јован
Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша
Марковић, Аладар Тришлер, Ђула Киш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет сл. и кр. града продаје на вечито са
правом власништва по прикљученим плановима
градског грађевинског Одељка гр. земљиште и то:
А.) У грађевним блоковима у Лиману и око
шанчева:
1. Александру Нађ, гр. сирочадс. старатељ блок
XII. парцела 3. топ. бр. 4808/5-д-2 - површина 171
кв.хв. за 1710 динара.
2. Милан Слиепчевић вел. жупан и гр. начелник, блок 1. парцела 6. топ. бр. 4810/2-ф и 7964/2-д
површина 195 кв.хв. за 2437 дин. 50 пара.
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3. Др. Михајло Продановић гр. фискал блок
XIII. парцела 5 топ. бр. 4808/5-е-1 и 4810/23-д површина 161 кв.хв. за 1610 динара.
4. Јован Бањанин гр. велики капетан блок IX.
парцела 1. топ. бр. 4808/5-и, и 4810/12-ф, површина 205 кв.хв. за 2050 динара.
5. Др. Карло Вагнер гр. физик блок XIV. парцела 6. топ. бр. 4808/5-с-1 и 4808/7-б-2, површина 146 кв.хв. за 1466 динара.
6. Др. Имра Марцековић зам. гр. начеоника
блок 1. парцела 8. топ. бр. 4810/2-б површина 195
кв.хв. за 2473 динара 50 пара.
7. Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник блок 1.
парцела 5. топ. бр. 4810/2-е и 7964/2-с, површина
239 кв.хв. за 2987 динара.
8. Радивој Бокшан гр. саветник блок 1. парцела 7. топ. бр. 4810/2-д, површина 195 кв.хв. за
2473 динара 50 п.
9. Александар Поповић гр. саветник блок 1.
парцела 1. топ. бр. 4810/2-а површина 164 кв.хв.
за 2050 динара.
10. Милан Тапавица шеф гр. потрошаринског звања блок XII. парцела 5. топ. бр. 4810/10-е
површина 168 кв.хв. за 1680 динара.
11. Др. Александар Кода гр. лекар XIII. парцела 4. топ. бр. 4808/5-с-2 површина 163 кв.хв. за
1630 динара.
12. Др. Виктор Фење гр. лекар, блок XIV. парцела 5. топ. бр. 4808/5-с.2 и 4808/7-б-3, површина 141 кв.хв. за 1410 динара.
13. Др. Ђорђе Клука гр. лекар блок XIV. парцела 4. топ. бр. 4808/7-б-1 површина 139 кв.хв. за
1390 динара.
14. Стојан Станић гр. економ блок VIII. парцела 4. топ. бр. 4808/5-а-1 и 4810/17-а, површина
164 кв.хв. за 1640 динара.
15. Славко Станојевић гр. надбаштован блок
VIII. парцела 3, топ. бр. 4808/5-а-2 површина 171
кв.хв. за 1710 динара.
Б.) У грађевном блоку поред „Јодног купатила”:
1. Никола Лебхерц гр. подбележник парцела
1. топ. бр. 1295/1-б, 5013/1-и, и 7993/3 површина
276 кв.хв. за 2208 динара.
2. Стеван Хабербуш гр. рачуновођа парцела
2. топ. бр. 1295/1-с и 5013/1-12-К, површина 284
кв.хв. за 2272 динара.
3. Мартин Хајду гр. рачуновођа парцела 27.
топ. бр. 5013/1-ф површна 202 кв.хв. за 1776 динара.
4. Александар Ђаков гр. капетан 2. класе парцела 32 топ. бр. 5013/1-к површина 271 кв.хв. за
2168 динара.
5. Душан Матић гр. кап. 2. класе парцела 31.
топ. бр. 5013/1-д површина 222 кв.хв. за 1776 динара.
6. Раденко Ракић гр. кап. конциписта 1. кл.
парцеле 30 топ. бр. 5013/1-с површина 222 кв.хв.
за 1776 динара.
7. Нандор Киш гр. ветеринар, парцела број 4.
топ. бр. 1295/1-с и 5013/1-и - површина 300 кв.хв.
за 2400 д.
8. Богдан Каленић контролор гр. благајне парцела 29. топ. бр. 5013/1-х, површина 222 кв.хв. за
1776 дин.
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9. Милош Дотлић гр. култ. техничар парцела
28. топ. бр. 5013/1-д, површина 222 кв.хв. за 1776
динара.
10. Цветко Ђорђевић зам. гр. вел. капетана
парцела 17. топ. бр. 5013/1-т површина 198 кв.хв.
за 1584 динара.
В.) Иза старе чиновничке насеобине поред
виноградарских насеобина:
1. Милош Рогуља редарски часник, парцела бр.
7 топ. бр. 5066/1-а-73/х. 5066/1-а-52/с, 5066/1а-54-б, површина 281 кв.хв. за 2248 динара.
2. Јован Каћански гр. оврховодитељ парцела
бр. 11. топ. бр. 5066/1-а-51-с, 5066/1-а-64/а,
5066/1-а-65-а, 5066/1-а-66-а и 5066/1-а-73-б
површина 256 кв.хв. за 2048 динара.
Г.) На градском земљишту са обе стране новог
пута који води на „Штранд” купатило:
1. Карло Хобрат гр. оврховодитељ блок 8 парцела 108 топ. бр. 4794/1-б-1-р-6 површина 347 кв.
хв. за 1735 динара
2. Јосиф Алмаши гр. оврховодитељ блок 8
парцела 109 топ. бр. 4794/1-б-1-р-7 површина 495
кв.хв. за 2474 Д
3. Светозар Бекић гр. редарски часник блок
7. парцела 118 топ. бр. 4794/1-б-1-5-с површина
383 кв.хв. за 1915 динара.
4. Синиша Милетић гр. писар блок 7. парцела
119 топ. бр. 4794/1-б-1-с-7 површине 313 кв.хв. за
1565 дин.
5. Никола Цвејић гр. писар блок 7. парцела
120 топ. бр. 4794/1-б-1-с-8 површина 441 кв.хв.
за 3205 динара.
6. Фрања Бутер гр. баждар блок 6. парц. 127
топ. бр. 4794/1-б-1-т-1 површине 424 кв.хв. за
2120 динара.
7. Јосиф Вајс благајник гр. потрошаринског
звања блок 14. парцела 74, топ. бр. 4794/1-б-2-о-3,
4796/2-х-3 површина 408 кв.хв. за 2040 динара.
8. Алберт Баумхауер гр. техн. официјал блок
14. парцела 75. топ. бр. 4794/1-б-1-о-4. 4796/2-х4. и 4797/1-б-1 површина 494 кв.хв. за 2470 динара.
9. Стеван Фодор гр. технички цртач блок 14
парцела 73. топ. бр. 4796/2-х-2 и 4794/1-б-1-о-2
површина 420 кв.хв. за 2100 динара.
10. Никола Недић гр. протоколиста блок 14.
парцела 82 топ. бр. 4794/1-б-1-о-11 4796/2-х-6
површина 374 кв.хвати за 1870 динара.
11. Милан Ђуришић гр. пор. часник 1. класе
блок 14 парцела 83. топ. бр. 4794/1-б-1-с-12 површина 378 кв.хв. за 1890 динара.
12. Јован Љубојевић порезни часник 1. класе
блок 14. парцела 85. топ. бр. 4794/1-в-1-о-11, 378
кв.хв. за 1890 динара.
13. Невена Михајловић гр. писарица блок 11.
парцела 97. топ. бр. 4794/1-б-1-р-7 површина 347
кв.хв. за 1735 динара.
14. Милан Вујић гр. оврховодитељ поч. гр. бележник блок 11. парцела 100 топ. бр. 4794/1-б-1р-10, површина 347 хвати за 1735 динара.
15. Никола Пулисак гр. писар, блок 11 парцела 101. топ. бр. 4794/1-б-1-р-11 површина 354 кв.
хв. за 1770 д.
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16. Ерне Инотаи гр. писар блок 8 парцела
104. топ. бр. 4794/1-в-1-1-2 површине 347 кв.хв.
за 1735 дин.
17. Александар Ковач гр. писар блок 8. парцела 105. топ. бр. 4794/1-в-1-р-3 површина 347 кв.
хв. за 1735 динара.
18. Ђула Руп гр. оврховодитељ блок 8. парцела 107. топ. бр. 4794/1-в-1-р-5 површина 347 кв.
хв. за 1735 динара.
Вредност односно куповна цена парцеле (од
150-300 хвати) установљена је:
у грађевном блоку у Лиману и око шанчева
12 (дванајст) динара 50 пара односно 10 (десет)
динара по кв. хвату
у грађевном блоку јодног купатила 8 (осам)
динара по кв. хвату
у грађевном блоку иза старе чиновничке насеобине поред виноградарских насеобина 8 (осам)
динара по кв. хвату и
на гр. земљишту са обе стране новог пута,
који води на Штранд купатило 5 (пет) динара по
кв.хвату.
Земљиште за градњу кућа могу добити у првом
реду сви гр. чиновници, који су положили заклетву; у другом реду они јавни службеници, који су у
Новом Саду рођени или који имају у Новом Саду
10 (десет) година јавне службе, односно 10 (десет)
година у Новом Саду стално бораве. И напослетку
и остали државни службеници који имају у Новом
Саду сталну јавну службу.
а) Куповнина плаћа се у гр. благајну у две
рате и то: половина ступањем у посед односно при
склапању уговора (са преписом права власништва
на купца у грунтовници) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. децембра 1925. год.
б) На купљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925. год. кућу саградити и то у грађевном блоку на малом лиману око шанчева најмање једноспратну, у осталим блоковима према
регулационом плану и прописима гр. грађ. штатута.
Онај купац пак, који кућу у прописаном року не
сагради, губи право на земљиште уз повратак донде положене куповнине и то без камате на исту.
в) Празно земљиште у правилу не може се продати, но у изнимним или оправданим случајевима
ово се може извршити само уз претходно одобрење
гр. Савета.
Ограничења под а) б) и в) имају се грунтовно
укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
Поделу појединих парцела врши гр. Савет, он
склапа и уговор према установљеним условима.
Уредбом о помагању продукције нових станова осигуране повластице уживају у потпуној мери
и купци.
Градски Савет има пре предаје земљишта да
зготови потребан правилник који се односи на изградњу кућа.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.

19. И 20. ЈУН 1922.
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Број 71.
После овога председник госп. вел. жупан затвара седницу и продужење заказује за сутра у 4 сата
после подне
Узима се на знање.

Вођено у продуженој ванредној главној скупштини, проширеног Савета сл. и кр. града Новог Сада са
кругом рада муниципалног већа, која је одржана 20. јуна ове године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан и вршиоц дужности градоначелника
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић велики бележник, Др. Ђорђе Тапавица гр.
саветник, Јован Лакић гр. саветник, Радивој Бокшан гр. саветник, Александар Поповић гр. саветник, Др.
Михајло Продановић гр. правозаступник, Јован Бањанин ред. вел. капетан, Др. Карло Вагнер гр. физик,
Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Јосиф Пајц гл. благајник, Др. Глиша
Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду гр. рачуновође.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан
Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин,
Миша Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин,
поп Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић,
Јован Храниловић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко
Поповић, Милан Радонић, Душан Ружић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосиф Франк, Леополд Франк, Ђока Фратуцан, Фрања Циглер.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић велики бележник.
Број 72.
Председник поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас одложену главну скупштину; вођење записника поверева
Др. утр. Имри Марцековићу вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Референт: Јован Лакић гр. саветник.
Број 73
адм. 10679. од 1921. 7459, 5338, 5054, 5053, 5348/од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету награде гр. чиновника за њихов рад код гр. апровизације.
24. јануара 1919. год. установили су под председништвом Јована Живојновића гр. начеоника
чланови стручног одбора проширеног гр. Савета за
прегледање закључних рачуна подузећа гр. апровизације награде оним гр. намештеницима, који су
водили исхрану грађанства. По предлогу одбора
имало би се од чистог обрачунског прихода 20 %
поделити међу оним гр. намештеницима, који су
при јавној исхрани суделовали, и то, од поменуте
своте 40 % Др. Имри Марцековићу, Др. Ђорђу Та-
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павици, Стевану Бошњаковићу и Нандору Кишу
по сразмеру вршеног посла тако, да се код Др. Имре
Марцековића и Др. Ђорђа Тапавице узме за основу
рачунања дневно по 14 круна, а код Стевана Бошњаковића и Нандора Киша дневно по 10 Кр. за оне
пак дане када су ван унутрашњости града били
запослени има им се рачунати још 30 Кр. дневно.
Преостали 60 % имају се разделити међу осталим
гр. чиновницима, према сразмеру пословања им,
око јавне исхране, о чему се има затражити извештај вође исхране. Бивши гр. начеоник Бела Профума
има се такође наградити. Уколико закључни рачун
неби показао чистог прихода има градски Савет
установити награде гр. намештеника на основу другог кључа.
На основу горњег предлога одобрио је проширени гр. Савет 27. марта 1919. год. под бр. 14/1919,
чиновницима који су радили код гр. апровизације
до краја 1918. награде према установљеном кључу
гр. Савета у своти од 200.000 Кр. и то тако, да се
према предлогу Савета 124.180 Кр. одмах исплате
а преостала свота од 75.820 Кр. према мишљењу
стручњака сразмерно према састављеном исказу
гр. Савета онда, када се установи, да апровизација
има толико чистога добитка.
Ђула Киш и другови гр. намештеници, који
су суделовали и код државне реквизиције поднели
су под бр. 6997/адм. 1919. апелату односно ревизиону молбу против овог скупштинског решења, јер
нису задовољни са поделом награде.
Министарство Унутрашњих Дела на основу
ове апелате односно ревизионе молбе одлуком својом под бр. 9103/1919. разрешило је скупштински
закључак према § 50. XXI. зак. чл. од год. 1886. из
разлога што је известиоц гр. Савета у овом предмету лично заинтересован био, и упутио је гр. Савет,
да ову ствар поново изнесе пред седницу проширеног гр. савета, на којој се има донети решење, које
ће и са формалне стране задовољити.
Проширени гр. Савет удовољавајући горњем
Министарском наређењу, а по одлуци гр. Савета
под бр. 15647/адм.1920. предао је 22. јула 1920.
све списе одбору од 5 лица ради проучавања ове
ствари.
18. маја 1921. поднео је изаслати одбор под
бр. 10679/адм.1921. свој извештај и од своје стране
предлаже у смислу одлуке проширеног гр. Савета
од 27. марта 1919. поделу своте од 124.180 Кр. са
неким следећим променама: 1. Да се из ове своте
припадајући део не исплати онима, који су се из
наше државе иселили или хонорар одбили. Меродаван је списак А.)- В.) 1.) В.) 2.) - В.3.) Остале молбе
оних, који траже награде око државне реквизиције,
молбе оних, који су активно служили и оних, који
молбе нису на време поднели и т.д. (не уважавају
се). 2. Да се већ исплаћене своте односно тај део
своте који се има исплатити даје само екс либералитате и да су ови сви захтеви свију чиновника и
других намештеника коначно и потпуно намирени,
без обзира колико су радили око апровизације. 3.
Исплата се има обавити после правомоћности одлуке. 4. Из преостале чисте добити нека се да 35 %
35 % вар. сирот. инвалидском фонду, а 30 % на оснивање јавне варошке библиотеке.

19. И 20. ЈУН 1922.

24. јануара 1922. изнет је овај предмет под
бр. 39/1922. ради расправе пред проширени гр.
Савет, но овај га је одлуком својом скинуо с дневног реда.
30. јануара 1922. год. поднео је Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник молбу Министарству Унутрашњих Дела, у којој на темељу прикључене званичне
сведоџбе моли, да му се накнади ефективна штета
од 40.300 Кр. коју је претрпио услед тога, што је
вршећи послове гр. апровизационог подузећа 272
дана био на путу и унуштио одел у данашњој вредности од 40.300 Кр.
Осим ове молбе поднели су 2. марта о.г. Др.
Имра Марцековић, Стеван Бошњаковић и Нандор
Киш под бр. 5338/адм.1922. акт. гр. Савету да им
се награда за рад око гр. апровизације од 1. јануара 1919. до ликвидације апровизационог подузећа
према стручњачком мњењу тако исто установи и
на исплату упути као што је установљена награда
за време од 20. априла 1915. до 31. децембра 1918.
год.
На основу горњих решења Министарства Ун.
Дела извештаје изаслатог, одбора предлога гр. рачуновођства, извештаје економског, финансијског и
правног одбора, као и међувремено у овом предмету предати молби, сви списи издати су гр. рачуновођству на мишљење и предлог те тако је ово под бр.
59/рач.1922. известило гр. Савет, да се услед ликвидације гр. апровизационог подузећа у ствари
награде чиновништва који су вршили исти посао,
определи награда по мњењу стручњака под бр.
10679/ адм.1921. и по решењу прош. гр. Савета
под бр. 14/адм 6031.ех 1919. и то на следећи начин:
Чист доходак подузећа био је 1,967.441 Кр.
одбивши од овог дубиозе и осим сличне ставке
623.990
остаје чист добитак Кр. 1,343.451.20 % ове своте износи 268.690 Кр. и 20 пот.
која свота би се имала у смислу горњег решења као
награда разделити и то: са одлуком прош. гр. Савета под бр. 14/1919. била је већ на исплту упућена
свота од 124.180 Кр.
Преостала свога од 75.820 Кр. имала би се
према установљеном одмеру разделити:
према исказу А.1.
31.652.90 К
〃
Б.1.
28.480.90 〃
〃
Б.2.
5.307.-- 〃
〃
Б.3.
10.309.-- 〃
укупно: 75.749.80 К
Предлаже даље, да се од 20 % чистог добитка
који пада на време после 1. јануара 1919. год. а
који износи 68.690 Кр. и определи награде чиновницима који су
исказани у исказу А.
26.412.- К
〃
Б.
41.110.- 〃
укупно
67.522.- Кр.
по истом кључу, како то предлаже изаслати стручни
одбор.
Уједно би се имало гр. рачуновођство упутити, да од своте установљене овим намештеницима,
који су се међувремено одселили у иностранство,
према предлогу под бр. 10679/1921. 30 - 35 % прерачуна у сир. и инвалидски фонд или нека узме у
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руковање у корист оснивајуће се гр. библиотеке.
Што се тиче молбе Др. Ђорђа Тапавице, гр. саветника поднешене под бр. 5054/адм.1922. у ствари
ефективне штете на оделу у износу од 40.300 Кр.
предлаже такође, да се иста поднесе проширеном
гр. Савету ради коначног решења с тим, да се ово
потраживање подмири од преосталог добитка гр.
апровизационог подузећа.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и од
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет опредељује према мњењу гр. рачуновођства награде и отштете на следећи начин:
Чист доходак подузећа био 1,967.451
одбивши од овог дубиоза и
овим сличне ставке 623.990
остаје као чиста добит Кр. 1,343.451
20 % ове своте износи 268.690 Кр. и 20 пот.
која свота се има у смислу овог решење као
награда разделити као награда и то:
са одлуком прош. гр. Савета бр. 14/1919.
била је већ на исплату упућена свога од 124.180
Кр. Преостала свота од 75.820 Кр. има се према
установљеном одмеру разделити:
према исказу А.1.
31.652.90 К
〃
Б.1.
28.480.90 〃
〃
Б.2.
5.307.-- 〃
〃
Б.3.
10.309.-- 〃
Укупно: 75.749.80 К
Даље се од 20 % чистог добитка који пада на
време после 1. јануара 1919. год. а који износи
68.690 Кр. одређује награда чиновницима који су
исказани
у исказу А.
26.412.-Кр.
у исказу Б.
41.110.-Кр.
Укупно
67.522.-Кр.
По истом кључу како то предлаже изаслат
стручни одбор.
Уједно се упућује гр. рачуновођство, да своту
опредељену оним намештеницима, који су се међувремено одселили (у иностранство), према предлогу
под бр. 10679/адм. 1921. 30-35 % прерачуна у сир.
фонд.
И напослетку има се накнадити Др. Ђорђу
Тапавици гр. саветнику према поднесеој молбу му,
зарачунати ефективни трошкови на одело у изнову од 40.300 Кр. и то од добити апровизационог
подузећа.
Према томе апровизационо подузеће се ликвидира на следећи начин:
чист добитак .......................................1,343.451 К
1. а) на хонорар чиновништва.......... ...268.690 〃
б) Др. Ђорђу Тапавици ефективни
трошкови ................................................ 40.300 К
2. а) према решењу проширеног гр. Савета бр. 57/
адм.6368. од 1921. за изградњу водовода у гр. кући
у место своте од 557.733 К која је до сада неупотребљена да се определи свота од......... 412.331 Кр.
б) за калдрмисање улице Краљевића Марка (Пејићева ул.) по одлуци прош. гр. Савета под бр.
21279/адм. 1921. ............................... 122.130.- К
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в) према решењу прош. гр. Савета под бр. 100/
адм. 20218. ех 1922. за бележење 7 % инвестиционог зајма........................................... 500.000.- K
Свега ..................... 1,343.451.- Кр.
Од своте пак у износу од 623.990 Кр. а исказане као дубиоза - ако би се један део убрао то се
исти има употребити у корист сир. фонда.
И напослетку инвестициони зајам од 500.000
Кр. има се прерачунати у основни капитал сир.
фонда, а његов годишњи приход од 35.000 Кр. има
да служи за издржавање сирот. дома.
Овим је коначно ликвидирана градска апровизиција.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 74.
адм. 17088, 17089. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси на основу - мњења финансијског, економског и правног одбора - свој предлог у предмету поделе кућишта на гр. земљишту за изградњу кућа за
јавне чиновнике.
Председник позива заинтересоване чланове
проширеног Савета да се из свечане дворане удаље.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник госп.
вел. жупан одредио поименично гласање тако, да
они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Милан
Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Васа Крендић,
Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Коста Миросављевић, Ђока Мунћан,
Марко Нешић, Душан Перлић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Никола
Ћурчић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш,
Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада продаје на вечито са
правом власништва по прикљученим плановима
гр. грађ. одељка гр. земљиште и то:
А.) У грађевним блоковима на Лиману и око
шанцева:
1. Душану и Милани Ружић учитељима блок
XIII. парц. 6. топ. бр. 4808/7-м-4 површина 169 кв.
хв. за 1650 Дин.
2. Др. Хенриху Папу ср. судији блок IX. парцела 3. топ. бр. 4810/12-х површина 169 кв.хв. за
1890 дин.
3. Др. Антону Гргинчевићу ср. судији блок 9.
парц. 6. топ. бр. 4810/12-д површина 206 кв.хв.
за 2000 Дин.
4. Др. Милану Петровићу држ. професору блок
14. парц. 2. топ. бр. 4808/7-в-6 површина 135 кв.
хв. за 1350 Дин

118

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

5. Др. Миливоју Поповићу подпредседнику
Апелационог Суда блок XII. парц. 4. топ. бр. 4808/
5-г-3 и 4810/10-д површина 169 кв.хв. за 1690 Дин.
6. Стевану Боди жанд. потпуковнику блок XIV.
парц. 13. топ. бр. 4805/4-в и 7982/1-д-1 површина
180 кв.хв. за 1800 дин.
7. Мити Клицину умир. нар. поверенику блок
XIII. парц. 10. топ. бр. 4810/23-е површина 169 кв.
хв. за 1650 Дин.
8. Милану Поволном апелационом судији блок
VII. парц. 1. топ. бр. 4810/18 и 7982/2-в 169 кв.хв.
за 1650 Дин
9. Др. Ђури Табаковићу апелационом судији
блок VII. парц. 3. топ. бр. 4810/18-с - површина
139 кв.хв. за 1390 динара.
10. Др. Бошку Ђурђеву апелационом судији
блок VII. парц. 7. топ. бр. 4810/18-г површина 165
кв.хв. за 1650 дин.
11. Др. Јовану Кучанчанину апелационом судији блок VII. парц. 5. топ. бр. 4810/18-б - површина 184 кв.хв. за 1840 дин.
12. Душану Башићу апелационом судији блок
IX. парц. 5. топ. бр. 4810/12-ј - површина 203 кв.
хв. за 2030 дин.
13. Алекси Јоцковском апелационом судији
блок VII. парц. 6. топ. бр. 4810/18-ф - површина
208 кв.хв. за 2060 дин.
14. Др. Ђорђу Трифковићу управнику држ.
болнице блок IV. парц. 1. топ. бр. 4810/20-е површину 267 кв. хв. за 2670 дин.
15. Др. Миладину Величковићу лекару држ.
болнице блок IV. парц. 5. топ. бр. 4810/20-д - површина 225 кв.хв. за 2250 дин.
16. Др. Станку Матановићу лекару др болнице блок IV. парц. 6. топ. бр. 4810/20-с површина
222 кв.хв. за 2220 дин.
17. Николи Мирковом шефу грађ. одељка
блок XIV. парц. 14. топ. бр. 4805/4-а и 7982/1-д-1
површина 218 кв.хв. за 2180 дин.
18. Др. Емилијану Богосављевићу врховном
тужиоцу блок XIV. парц. 9. топ. бр. 7982/1-д-4,
4805/4-г и 8203/13-ц површина 164 кв.хв. за
1640 Д.
19. Радисаву Станојловићу пуковнику блок
VIII. парц. 1. топ. бр. 4808/5-а-4, 4810/17-е и
7982/1-е површина 213 кв.хв. за 2130 дин.
20. Ђоки Гајином учитељу блок XII. парц. 2.
топ. бр. 4808/5-г-1 и 4808/7-о-2 површина 169
кв.хв. за 1690 д.
21. Владимиру П. Ђорђевићу адм. капетану
1. кл. блок VIII. парц. 6. топ. бр. 4810/17-с површина 175 кв.хв. за 1750 дин.
22. Др. Јовану Лемајићу стар. држ. тужиоштва блок IX. парц. 2. топ. бр. 4810/12-г и 48/12-с
површина 236 кв.хв. за 2360 дина.
23. Васи Матићу обл. директору блок XIII.
парц. 2. топ. бр. 4808/7-м-2 површина 160 кв.хв.
за 1600 дин.
24. Владимиру Јанкуловом протојереју блок
IX. парц. 9. топ. бр. 4810/12-в - површина 199 кв.
хв. за 1990 Дин
25. Јовану Јовановићу презвитеру блок XII.
парц. 1. топ. бр. 4808/7-о-1 - површина 174 кв.хв.
за 1740 дин.
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26. Драгутину Новачеку потпуковнику блок
VIII. парц. 5. топ. бр. 4810/17-в површина 172 кв.
хв. за 1720 Дин.
27. Шпири Докићу потпуковнику блок VIII.
парц. 2. топ. бр. 4808/5-а-3 и 4810/17-д - површина 175 кв.хв. за 1750 дин.
28. Др. Александру Димшићу касационом судији блок XIV. парц. 10. топ. бр. 4805/4-е и 8203/13в површина 182 кв.хв. за 1820 дин.
29. Др. Ники Игњатовићу касационом судији
блок XIV. парц. 11. топ. бр. 4805/4-д- и 8203/13-а
површина 157 кв.хв. за 1570 дин.
30. Велимиру Ц. Твановићу пеш. пуковнику
блок XIV. парц. 7. топ. бр. 4808/7-в-1 површина
200 кв.хв. за 2000 дин.
31. Др. Милораду Јоцићу апел. судији блок
VII. парц. 8. топ. бр. 4810/18-х- површина 201 кв.
хв. за 2010 Дин
32. Др. Станку Араницком апел. судији блок
XIV. парц. 3. топ. бр. 4808/7-в-5 површина 133 кв.
хв. за 1330 дин
33. Др. Владиславу Петровићу апел. судији
блок IX. парц. 7. топ. бр. 4810/12-с површина 201
кв.хв. за 2010 дин.
34. Рафо Марић апел. судији блок VII. парц.
4. топ. бр. 4810/18-е- површина 185 кв.хв. за 1850
дин.
35. Ивану Луцићу предс. Судбеног Стола блок
XIV. парц. 12. топ. бр. 4805/4-с- површина 180 кв.
хв. за 1800 дин.
36. Др. Милану Миловановићу окр. судији блок
XIV. парц. 1. топ. бр. 4808/7-в- површина 185 кв.хв.
за 1850 дин.
37. Богдану Ђукићу окр. судији блок IX. парц.
10. топ. бр. 4810/12-е- површина 248 кв.хв. за
2480 дин.
38. Милану А. Јовановићу држ. професору
блок XIII. парц. 9. топ. бр. 4808/5-е-6 и 4810/23-б
површина 170 кв.хв. за 1700 динара.
39. Гаври Травњу држ. професору блок VII.
парц. 2. топ. бр. 4810/18-б површина 146 кв.хв. за
1460 дин.
40. Мирку Балубџићу проти и професору блок
XIV. парц. 8. топ. бр. 4808/7-б-8, 7982/1-б-3 и
4808/4-ф површина 196 кв.хв. за 1960 дин.
41. Душану Јованов држ. професору блок XIII.
парц. 1. топ. бр. 4808/7-м-3 површина 143 кв.хв.
за 1430 дин.
42. Глиши Мирковићу професору блок XIII.
парц. 8. топ. бр. 4808/5-е-5 и 4810/23-а површина
169 кв.хв. за 1690 дин.
43. Др. Димитрију Арадском зам. држ. тужиоца блок IX. парц. 4. топ. бр. 4810/12-и површина
189 кв.хв. за 1890
44. Ђорђу Петровићу школском управитељу
блок XIII. парц. 7. топ. бр. 4808/5-е-4 и 4808/7-м-5
површина 166 кв.хв. за 1660 дин.
45. Др. Милану Секулићу чин. болн. благајне
блок IV. парц. 3. топ. бр. 4810/20-г површина 233
кв.хв. за 2330 дин.
46. Бели Профуми ум. гр. начеонику блок IV.
парц. 2. топ. бр. 4810/20-ф површина 233 кв.хв.
за 2330 дин.
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47. Др. Јовану Ненадовићу лекару држ. болн.
блок IV. парц. 4. топ. бр. 4810/20-х површина 259
кв.хв. за 2590 дин.
48. Марку Вилићу ум. упр. држ. гимн. блок
IV. парц. 7. топ. бр. 4810/20-б- површина 222 кв.
хв. за 2220 дин.
Б.) У градском блоку поред јодног купатила:
1. Стевану Матићу секретару грађ. дир. парцела 23. топ. бр. 4786/2 и 5013/1-м површина 189
кв.хв. за 1512 дин.
2. Душану Ј. Гложанском инж. мајору парц.
21. топ. бр. 4786/4 и 5013/1-о површина 210 кв.
хв. за 1680 дин.
3. Доброславу Ср. Рановићу арт. мајору парц.
20. топ. бр. 4786/5 и 5013/1-б- површина 194 кв.
хв. за 1592 дин.
4. Ђури Хаднађевом секр. окр. благајне парц.
7. топ. бр. 1295/1-б и 5013/1-фф површина 327 кв.
хв. за 2616 дин
5. Љубомиру Крстановићу чин. окр. благ. парц.
22. топ. бр. 4786/2 и 5013/1-у површина 191 кв.хв.
за 1528 дин.
6. Ђури Г. Изеру арт. мајору парц. 11. топ. бр.
5013/1-бб површина 183 кв.хв. за 1464 дин.
7. Стевану Гавриловићу апел. судији парц. 19.
топ. бр. 4786/8 и 5013/1-р површина 206 кв.хв. за
1640 дин.
8. Др. Ђорђу Ковачевићу апел. тајнику блок
25. топ. бр. 5013/1-д површина 222 кв.хв. за 1776
дин.
9. Велимиру Стефановићу гимн. професору
парц. 16. топ. бр. 5013/1-у површина 149 кв.хв. за
1192 дин.
10. Љубомиру Милутиновићу гимн. проф. парц.
15. топ. бр. 5013/1-в површина 180 кв.хв. за 1440
дин.
11. Алекси Замуровићу гимн. професору парц.
10. топ. бр. 5013/1-цц површина 299 кв.хв. за
1832 дин.
12. Јовану Бакишу гимн. професору парц. 14.
топ. бр. 5013/1-х површина 231 кв.хв. за 1848 дин.
13. Стевану Маргетићу гимн. професору парц.
13. топ. бр. 4786/8, 5013/1-у и 1295/1-к површина 285 кв.хв. за 2280 дин.
14. Др. Петру Летићу гимн. професору парц.
24. топ. бр. 5013/1-ц површина 318 кв.хв. за 2540
дин.
15. Др. Николи Продановићу гимн. професору
парц. 12. топ. бр. 1295/1-и и 5013/1-аа површина
200 кв.хв. за 1500 дин.
16. Светиславу Бањици професору парц. 18.
топ. бр. 5013/1-5 површина 161 кв.хв. за 1288 дин.
17. Константину Цвејићу држ. професору парц.
8. топ. бр. 5013/1-ее површина 142 кв.хв. за 1135
дин.
18. Лазару Димићу држ. учитељу пар. 5. топ.
бр. 1295/1-ф и 5013/1-хх површина 308 кв.хв. за
2464 дин.
19. Павлу Татићу секретару радн. коморе
парц. 6. топ. бр. 1295/1-г и 5013/1-гг површина
318 кв.хв. за 2544 дин.
20. Мити Ђорђевићу управитељу парц. 3. топ.
бр. 1295/1-д и 5013/1-јј површина 292 кв.хв. за
2336 дин.

19. И 20. ЈУН 1922.

121

21. Предрагу Клицином жуп. секретару пар.
9. топ. бр. 5013/1-дд површина 195 кв.хв. за 1660
дин.
22. Јосифу Хајду пошт. контролору 3. кл. парц.
26. топ. бр. 5013/1-е површина 222 кв.хв. за 1776
дин.
23. Др. Драгољубу Јанкелићу држ. тужиоцу
парц. 33. топ. бр. 5013/1-б површина 247 кв.хв. за
1976 дин.
В.) У грађевном блоку иза старе чиновничке
насеобине поред виноградарских насеобина:
1. Глиши Сабљиди умир. учитељу парц. 18. топ.
бр. 5066/1-а-73-т површина 203 кв.хв. за 2415 дин.
2. Јосифу Гајзлеру држ. учитељу парц. 21. топ.
бр. 5066/1-а-73-у површина 311 кв.хв. за 2488 дин.
3. Јосифу Гегешу држ. учитељу парцела 20 топ.
бр. 5066/1-а-73-в површина 318 кв.хв. за 2544 дин.
4. Роберту Доплеру држ. учитељу парц. 19. топ.
бр. 5066/1-а-73-х површина 283 кв.хв. за 2264 дин.
5. Васи Даниловићу дир. мушке гимназије
парц. 6. топ. бр. 5066/1-а-52-д, 5066/1-а-53-а,
5066/1-а-54-а, 5066/1-а-73-ј и 5066/2-д површина 262 кв.хв. за 2096 дин.
6. Димитрију Шилићу професору пар. 10. топ.
бр. 5066/1-а-55-б, 5066/1-а-67-а, 5066/1-а-73-к,
5066/2-ф површина 339 кв.хв. за 2712 дин.
7. Катици Михајловић учитељици парц. 12.
топ. бр. 5066/1-а-63, 5066/1-а-64-б, 5066/1-а-65д, 5066/1-а-71-а и 5066/1-а-73-м површина 276
кв.хв. за 2208 дин.
8. Кристини Јовановић учитељици парц. 13.
топ. бр. 5066/1-а-65-ц, 5066/1-а-69-б, 5066/1-а70-б, 5066/1-а-71-б, 5066/1-а-72-а и 5066/1-а-735 површина 203 кв.хв. за 2416 дин.
9. Ивану Малешевићу учитељу парц. 16. топ.
бр. 5066/1-а-73-р површина 321 кв.хв. за 2568 дин.
10. Јулки Ћурчић учитељици парц. 14. 5066/1а-65-б, 5066/1-66-б, 5066/1-а-67-п, 5066/1-а-68-б,
5066/1-а-69-а, 5066/1-а-70-а и 5066/1-а-73-а површина 300 кв.хв. 2400. дин.
11. Јовану Сланкаменцу учитељу парц. 16.
топ. бр. 5066/1-а-67-б, 5066/1-а-68-а и 5066/1-а73-у површина 278 кв.хв. за 2224 дин.
12. Павлу Љотићу управитељу женске учит.
школе парц. 17. топ. бр. 5066/1-а-73-п површина
321 кв.хв. за 2568 д
13. Др. Веселину Ђисаловићу инсп. парц. 5.
топ. бр. 5066/1-а-50-а, 5066/1-а-51-а, 5066/1-а73-и и 5066/2-ц површина 293 кв.хв. за 2344 дин.
14. Милану Зорићу судији парц. 2. топ. бр.
5066/1-а-33-ц, 5066/1-а-34-б, 5066/1-а-48-а и
5066/1-а-49-б површина 260 кв.хв. за 2080 дин.
15. Др. Душану Медаковићу судији парц. 3.
топ. бр. 5066/1-а-33-б, 5066/1-а-49-а, 5066/2-а73-а и 5066/2-а површина 262 кв.хв. за 2096 дин.
16. Др. Душану Поповићу судији парц. 1. топ.
бр. 5066/1-а-34-ц, 5066/1-а-35-б, 5066/1-а-46-а,
5066/1-а-47-а и 5066/1-а-47-б површина 261 кв.хв.
за 2088 дин.
17. Др. Петру Кавеџићу судији парц. 9. топ.
бр. 5066/1-а-46-б, 5066/1-а-47-б, 5066/1-а-48-ц,
5066/1-а-49-ц, 5066/1-а-50-б и 5066/1-а-73-ц површина 275 кв.хв. за 2200 дин.
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18. Богдану Глумцу судији парц. 4. топ. бр.
5066/1-а-49-д, 5066/1-а-73-б и 5066/2-б површина 284 кв.хв. за 2272 дин.
19. Јосифу Жупановићу судији парц. 8. топ.
бр. 5066/1-а-50-ц, 5066/1-а-51-б, 5066/1-а-52-б и
5066/1-а-73-г површина 272 кв.хв. за 2176 дин.
Г.) На градском земљишту са обе стране пута
који води на „Штранд” купатило:
1. Адолф Хемпт референт здравст. одсека
12/25 топ. бр. 4796/1-е-7 и 4796/1-б-1-м-2 површина 347 кв.хв. за 1735 дин.
2. Љубомиру Лотићу умир. школ. надз. парц.
12/22 топ. бр. 4796/12-е-4 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
3. Гаји Бајићу прегл. 1. кл. фин. контр. парц.
12/21 топ. бр. 8796/2-е-3 површина 436 кв.хв. за
2180 дин.
4. Проки Адамовићу инсп. грађ. дир. пар. 12/26
топ. бр. 4796/1-б-1-м-3 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
5. Хуго Розенцвајгу инж. 1. кл. парц. 12/29
топ. бр. 4794/1-б-1-н-6 за 347 кв.хв. за 1735 дин.
6. Душану Тошићу инж. 1. кл. парц. 12/30
топ. бр. 4794/1-д-1-н-7 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
7. Душану Јанковићу инж. 1. кл. парц. 10/33
топ. бр. 4794/1-д-1-л-2 површина 361 кв.хв. за
1805 дин.
8. Николи Погоремком инж. 1. кл. парц. 12/27
топ. бр. 4794/1-б-1-м-4 и 4796/2-е-8 површина
282 кв.хв. за 1910 дин.
9. Алекси Шумахеру инж. 2. кл. парц. 12/28
топ. бр. 4794/1-б-1-н-е површина 382 кв.хв. за
1910 дин.
10. Владимиру Козицком инж. 2. кл. парц.
12/31 топ. бр. 4794/1-б-1-н-8 површина 382 кв.хв.
за 1910 дин.
11. Миливоју Каракашевићу ипарц. 10/34 топ.
бр. 47/94/1-б-1-л-3 површина 391 кв.хв. за 1805
дин.
12. Тодору Михајловићу књиговођи IV. кл.
парц. 14/86 топ. бр. 4794/1-б-1-о-15 површина
444 кв.хв. за 2220
13. Фердо Еизенбауер адм. чин. 5. кл. парц.
14/87 топ. бр. 4794/1-б-1-о-16 површина 400
кв.хв. за 2000 дин.
14. Јовану Д. Марковићу писару IV. кл. парц.
10/37 топ. бр. 4794/1-б-1-л-6 површина 363 кв.хв.
за 1805 д
15. Душану Рајићу адм. чин. IV. кл. парцела
14/90 топ. бр. 4794/1-б-1-е-19 површина 391 кв.хв.
за 1955 дин.
16. Чеди Милутиновићу писару 2. кл. парц.
11/91 топ. бр. 4794/1-б-1-е-1 површина 374 кв.хв.
за 1870 дин.
17. Стевану Стојановићу техн. чин. парц. 11/94
топ. бр. 4794/1-б-1-е-4 површина 350 кв.хв. за
1750 дин.
18. Петру Јану тех. чиновнику парц. 11/95
топ. бр. 4794/1-б-1-р-5 површина 340 кв.хв. за
1700 дин.
19. Фрањи Моргенталеру техн. чин. парц. 14/77
топ. бр. 4794/1-б-1-о-6, 4794/1-б-3 површина 306
кв.хв. за 1530 дин.
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20. Михајлу Плавецу вештаку парц. 11/98
топ. бр. 4794/1-б-1-р-8 површина 320 кв.хв. за
1600 дин.
21. Милораду Лучићу писару 2. кл. парц. 1476/
топ. бр. 4794/1-б-1-р-8, 4796/2-х-5, 4797/1-б-2
површина 307 кв.хв. за 1535 дин.
22. Славку Бреновачком писару 2. кл. парц.
11/99 топ. бр. 4794/1-б-1-р-9 површина 333 кв.хв.
за 1665 дин.
23. Драгутину Силаку цртачу парц. 11/102.
топ. бр. 4794/1-б-1-р-12 површина 348 кв.хв. за
1740 дин.
24. Аркадији Заболотни техн. чин. парц. 8/103
топ. бр. 4794/1-б-1-р-1 површина 426 кв.хв. за
2130 дин.
25. Јеврему С. Симићу арт. кап. 1. кл. парц.
10/38 топ. бр. 4794/1-б-1-б-7 површина 361 кв.хв.
за 1805 дин.
26. Светозару К. Милошевићу кап. 1. кл. парц.
10/41 топ. бр. 1-б-1-л-10 површина 361 кв.хв. за
1805 дин.
27. Светиславу Максимовићу зам. држ. туж.
парц. 9/53 топ. бр. 4794/1-б-1-х-10 површина 486
кв.хв. за 2430 дин.
28. Александру Петровићу официјалу парц.
8/106 топ. бр. 4794/1-б-1-р-4 површина 519 кв.хв.
за 2595 дин.
29. Александру Манојловићу официјалу парц.
14/78. топ. бр. 4794/1-б-1-о-7 површина 297 кв.хв.
за 1485 дин.
30. Милану Вртунском казн. стар. парц. 12/24
топ. бр. 4796/1-е-6, 4794/1-б-н-1 површина 382
кв.хв. за 1910 дин.
31. Милану Вујковићу уч. секр. пр. одс. парц.
14/80 топ. бр. 4794/1-б-1-о-9 површина 447 кв.хв.
за 2235 дин.
32. Божи Бељанском референту парц. 14/81
топ. бр. 4794/1-б-1-о-10 површина 496 кв.хв. за
2480 дин.
33. Тодору Бугарском референту парц. 14/84
топ. бр. 4794/1-б-1-о-13 површина 450 кв.хв. за
2250 дин.
34. Крсти Оташевићу инс. парц. 5/60 топ.
бр. 4794/1-б-1-д-4 површина 442 кв.хв. за 2210
дин.
35. Владимиру Вукелићу секретару парц. 8/112
топ. бр. 4794/1-б-1-р-10 површина 341 кв.хв. за
1705 дин.
36. Макси Квинтеру благајнику парц. 8/111
топ. бр. 4794/1-б-1-р-9 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
37. Људевиту Хораку благајнику парц. 8/110
топ. бр. 4794/1-б-1-р-8 површина 308 кв.хв. за
1540 дин.
38. Драгутину Рајковићу рачунопрегл. парц.
7/117 топ. бр. 4794/1-б-1-с-5 површина 355 кв.хв.
за 1775 дин.
39. Јовану Дунђерском порезнику пар 7/116.
топ. бр. 4794/1-б-1-с-4 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
40. Јосифу Коту порезнику парц. 7/115 топ.
бр. 4794/1-б-1-с-3 површина 347 кв.хв. за 1735
дин.
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41. Сави Свирчевићу порезнику парц. 7/114
топ. бр. 4794/1-б-1-с-2 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
42. Владимиру Видановићу писару парц. 7/113.
топ. бр. 4794/1-б-1-с-1 површина 373 кв.хв. за
1865 дин.
43. Максимилијану Јербићу писару парц. 7/125
топ. бр. 4794/1-б-1-с-13 површина 302 кв.хв. за
1510 дин.
44. Драгутину Шостару писару фин. дир. парц.
7/124 топ. бр. 4794/1-б-1-с-12 површина 320 кв.хв.
за 1600 дин.
45. Младену Ивановићу писару парц. 7/123
топ. бр. 4794/1-б-1-с-11 површина 320 кв.хв. за
1600 дин.
46. Миливоју Мандићу писару парц. 7/121.
топ. бр. 4794/1-б-1-с-9 површина 282 кв.хв. за
1410 дин.
47. Јовану Вујковићу писару парц. 6/128 топ.
бр. 4794/1-б-1-т-2 површина 405 кв.хв. за 2025
дин.
48. Николи Трпуљи писару парц. 6/129 топ.
бр. 4794/1-б-1-т-3 површина 434 кв.хв. за 2170
дин.
49. Станку Новаковићу писару парц. 6/133
топ. бр. 4794/1-б-1-т-7 површина 476 кв.хв. за
2380 дин.
50. Јосифу Немешу писару парц. 6/134 топ.
бр. 4794/1-б-1-т-8 површина 510 кв.хв. за 2550
дин.
51. Милану Абрамовићу чин. окр. благ. парц.
5/61 топ. бр. 4794/1-б-1-д-5 површина 347 кв.хв.
за 1735 дин.
52. Нади Продановић држ. учит. парц. 6/135
топ. бр. 4794/1-б-1-т-11 површина 353 кв.хв. за
1765 дин.
53. Зорки Магарашевић држ. учит. парц. 6/136
топ. бр. 4794/1-б-1-т-10 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
54. Михајлу Гроздановићу инж. кап. 2. кл.
парц. 10/42 топ. бр. 4794/1-б-1-л-11 површина
361 кв.хв. за 1805 дин.
55. Манојлу Љубојевићу чин. пошт. дир. парц.
5/62 топ. бр. 4794/1-б-1-г-6 површина 347 кв.хв.
за 1735 дин.
56. Теодору Повачу чин. пошт. дир. парц.
6/137 топ. бр. 4794/1-б-1-т-9 површина 347 кв.хв.
за 1735 дин.
57. Иву Воровићу чин. пошт. дир. парц. 5765
топ. бр. 4794/1-б-1-г-9 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
58. Бели Малеру чин. пошт. дир. парц. 23/138
топ. бр. 4794/1-б-у-1 површина 278 кв.хв. за 1390
дин.
59. Ст. Децелу чин. пошт. дир. парц. 23/139
топ. бр. 4794/1-б-у-2 површина 268 кв.хв. за 1340
дин.
60. Матији Хорват чин. пошт. дир. парц. 23/
140 топ. бр. 4794/1-б-1-у-3 површина 302 кв.хв.
за 1510 дин.
61. Влад. Максимовићу чин. пошт. дир. парц.
23/141 топ. бр. 4794/1-б-1-у-4 површина 308 кв.хв.
за 1540 дин.
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62. Рудолфу Розановићу чин. пошт. дир. парц.
23/144 топ. бр. 4794/1-б-1-у-7 површина 479 кв.хв.
за 2395 дин.
63. Фрањи Претнички чин. пошт. дир. парц.
23/149 топ. бр. 4794/1-б-1-у-12 површина 371 кв.
хв. за 1855 дин.
64. Петру Мајшаи чин. пошт. дир. парц. 23/
148 топ. бр. 4794/1-б-1-у-11 површина 351 кв.хв.
за 1755 дин.
65. Антуну Ручевићу чин. пошт. дир. парц.
23/147 топ. бр. 4794/1-б-1-у-10 површина 349
кв.хв. за 1745 дин.
66. Хенрику Либману чин. пошт. дир. парц.
23/146 топ. бр. 4794/1-б-1-у-9 површина 311 кв.хв.
за 1555 дин.
67. Владимиру Велајићу чин. пошт. дир. парц.
23/145 топ. бр. 4794/1-б-1-у-8 површина 328 кв.хв.
за 1640 дин.
68. Ивану Еделењи чин. пошт. дир. парц. 23/
143 топ. бр. 4794/1-б-1-у-6 површина 329 кв.хв.
за 1645 дин.
69. Паји Продановићу чин. пошт. дир. парц.
23/142 топ. бр. 4794/1-б-1-у-5 површина 334 кв.хв.
за 1670 дин.
70. Јосифу Хербигу техн. упр. држ свил. парц.
5/66 топ. бр. 4794/1-б-1-д-10 површина 347 кв.хв.
за 1735 дин.
71. Богдану М. Стојановићу инж. кап. 2. кл.
парц. 9/45 топ. бр. 4794/1-б-1-х-2 површина 347
кв.хв. за 1735 дин.
72. Владимиру В. Вујадиновићу арт. кап. 1.
парц. 9/46 топ. бр. 4794/1-б-1-х-3 површина 347
кв.хв. за 1735 дин.
73. Ђорђу К. Канигаћу капетану 2. кл. парц.
9/49 топ. бр. 4794/1-б-1-х-6 површина 347 кв.хв.
за 1735. дин.
74. Бориславу Бороти апел. бележн. парц. 5/69
топ. бр. 4794/1-б-1-г-13 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
75. Божидару Бикару апел. бележнику парц.
5/70 топ. бр. 4794/1-б-1-г-14 површина 347 кв.хв.
за 1735 дин.
76. Леонтију Петровићу рачуновођи парц. 2/2
топ. бр. 4794/2-ц-2 површина 375 кв.хв. за 1875
дин.
77. Душану Нисторану надофицијалу парц.
2/3 топ. бр. 4794/2-ц-3, 4794/1-б-1-м-1 површина
375 кв.хв. за 1875 дин.
78. Јосифу Аугсбергеру официјалу парц. 2/4
топ. бр. 4794/1-б-1-м-2, 4794/2-ц-4 површина 375
кв.хв. за 2875 дин.
79. Павлу Даљев официјалу парц. 2/5 топ. бр.
4794/1-б-1-м-3 површина 375 кв.хв. за 1875 дин.
80. Младену Голочорбин помоћ. офиц. парц.
3/6 топ. бр. 4794/1-б-1-к-1 површина 375 кв.хв.
за 1875 дин.
81. Милеси Ћирић манипулант. парц. 12/23
топ. бр. 4794/2-е-5 површина 382 кв.хв. за 1910
дин.
82. Халмаји Едварду канц. управит. парц. 6/
130 топ. бр. 4794/1-б-1-т-4 површина 396 кв.хв.
за 1980 дин.
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83. Маринковић Обраду официјалу парц. 3/7
топ. бр. 4794/1-б-1-к-2 површина 375 кв.хв. за
1875 дин.
84. Божак Бранку бележнику парц. 3/8 топ.
бр. 4794/1-б-1-к-3 површина 375 кв.хв. за 1875
дин.
85. Ивану Кечкемети бележнику парц. 3/9
топ. бр. 4794/1-б-1-к-4 површина 375 кв.хв. за
1875 дин.
86. Марковић Славку бележнику парц. 3/10
топ. бр. 4794/1-б-1-к-4 површина 375 кв.хв. за
1875 дин.
87. Јоцковић Јовану пом. офиц. парц. 3/11
топ. бр. 4794/1-б-1-к-6 површина 375 кв.хв. за
1875 дин.
88. Малетин Теодори манипулант. парц. 4/12
топ. бр. 4794/1-б-и-1 површина 375 кв.хв. за 1875
дин.
89. Ани Ђукић наставници парц. 4/13 топ.
бр. 4794/1-б-1-и-2 површина 375 кв.хв. за 1875
дин.
90. Кости Николићу учитељу парц. 4/14 топ.
бр. 4794/1-б-1-и-3 површина 375 кв.хв. за 1875
дин.
91. Миливоју В. Јовановићу учитељу парц.
4/15 топ. бр. 4794/1-б-1-и-4 површина 375 кв.хв.
за 1875 дин.
92. Људевиту Денешу проф. трг. школе парц.
4/16 топ. бр. 4794/1-б-1-и-5 површина 375 кв.хв.
за 1875 дин.
93. Јакобу Милеру проф. трг. школе парц. 4/
17 топ. бр. 4794/1-б-1-и-6 површина 375 кв.хв. за
1875 дин.
94. Милану А. Михољевићу проф. трг. шк.
парц. 4/18 топ. бр. 4794/1-б-1-и-7 површина 466
кв.хв. за 2330 дин.
95. Евгенији Долгоруковој суплент. парц. 10/
32 топ. бр. 4794/1-б-1-л-1 површина 397 кв.хв. за
1985 дин.
96. Владимиру Каракашевићу шк. надз. парц.
6/131 топ. бр. 4794/1-б-1-т-5 површина 431 кв.хв.
за 2155 дин.
97. Ђорђу Николићу чин. држ. туж. парц. 10/
35 топ. бр. 4794/1-б-1-л-4 површина 397 кв.хв. за
1985 дин.
98. Анђелији Фрадл Сандић учит. парц. 2/1
топ. бр. 4796/2-с-1 површина 3341 кв.хв. за 1705
дин.
99. Драгутину Бранковићу суплент. парц. 12/
19 топ. бр. 4796/2-е-1 површина 382 кв.хв. за
1910 дин.
100. Анастасу Боцарићу наставнику парц.
10/36 топ. бр. 4794/1-б-1-л-5 топ. бр. 397 кв.хв. за
1985 дин.
101. Ивану Сергијеву наставнику парц. 10/
39 топ. бр. 4794/1-б-1-л-8 површина 397 кв.хв. за
1985 дин.
102. Милеви Бабићевој наставници парц. 10/
40 топ. бр. 4794/1-б-1-л-9 површина 397 кв.хв. за
1985 дин.
103. Илији Стојановићу наставнику парц. 10/
43 топ. бр. 4794/1-б-1-л-12 површина 397 кв.хв.
за 1985 дин.
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104. Павлу Којићу грунтовничару парц. 9/44
топ. бр. 4794/1-б-1-х-1 површина 832 кв.хв. за
1910 дин.
105. Емилу Илићу грунтовничару парц. 9/47
топ. бр. 4794/1-б-1-х-4 површина 382 кв.хв. за
1910 дин.
106. Душану Цветнару подофицијалу парц.
9/48 топ. бр. 4794/1-б-1-х-5 површина 383 кв.хв.
за 1910 дин.
107. Милошу Мразовићу подофицијалу парц.
9/51 топ. бр. 4794/1-б-1-х-8 површина 382 кв.хв.
за 1910 дин.
108. Душану Вујићу писару 1. кл. држ. туж.
парц. 9/52 топ. бр. 4794/1-б-1-х-9 површина 334
кв.хв. за 1670 дин.
109. Сава Ј. Станићу кап. 1. кл. парц. 9/50
топ. бр. 4794/1-б-1-х-7 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
110. Марији Крстоношић држ. учит. парц. 6/
132 топ. бр. 4794/1-б-1-т-6 површина 469 кв.хв.
за 2345 дин.
111. Игњату Шолту пошт. контролору парц.
9/54 топ. бр. 4794/1-б-1-х-11 површина 327 кв.хв.
за 1635 дин.
112. Емилији Софић пошт. контрол. парц. 9/
55 топ. бр. 4794/1-б-1-х-12 површина 288 кв.хв.
за 1440 дин.
113. Јулији Ристић пошт. контр. парц. 9/56
топ. бр. 4794/1-б-1-х-13 површина 340 кв.хв. за
1700 дин.
114. Ружи Ковач пошт. V. кл. парц. 5/59 топ.
бр. 4794/1-б-1-г-3 површина 298 кв.хв. за 1490 дин.
115. Олги Арсеновић пошт. V. кл. парц. 5/58
топ. бр. 4794/1-б-1-г-2 површина 417 кв.хв. за
2085 дин.
116. Франциски Ач пошт. V. кл. парц. 5/57
топ. бр. 4794/1-б-1-г-1 површина 444 кв.хв. за
2220 дин.
117. Ферду Крамеру контр. 3. кл. парц. 5/63
топ. бр. 4794/1-б-1-г-7 површина 676 кв.хв. за
3380 дин.
118. Леополду Холошу контр. 3. кл. парц. 5/
64 топ. бр. 4794/1-б-1-г-9 површина 347 кв.хв. за
1735 дин.
119. Оскару Драшковићу контр. V. кл. парц.
5/67 топ. бр. 4794/1-б-1-г-11 површина 438 кв.хв.
за 2190 дин.
120. Сави Парипов контр. V. кл. парц. 5/68
топ. бр. 4794/1-б-1-г-12 површина 417 кв.хв. за
2085 дин.
121. Јосипу Антону пошт. IV. кл. парц. 5/71
топ. бр. 4794/1-б-1-г-15 површина 397 кв.хв. за
1985 дин.
122. Фрањи Вајханду контр. 3. кл. парц. 5/150
топ. бр. 4794/1-б-1-т-12 површина 406 кв.хв. за
2030 дин.
Вредност односно куповна цена парцеле (од
150-300 хвати) установљена је:
у грађевном блоку у лиману и око шанчева 10
(десет) динара по кв.хв.
у грађевном блоку јодног купатила 8 (осам)
динара по кв.хв.
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у грађевном блоку иза старе чиновничке насеобине поред виноградарских насеобина 8 (осам)
динара по кв.хв. и
на гр. земљишту са обе стране новог пута који
води на Штранд купатило 5 (пет) динара по кв.хв.
Земљиште за градњу куће могу добити у првом
реду сви гр. чиновници који су положили заклетву;
у другом реду они јавни чиновници, који су у Новом Саду рођени или који имају у Новом Саду 10
год. јавне службе, односно 10 година у Новом Саду
стално бораве. И на послетку и остали државни
службеници који имају у Новом Саду сталну јавну
службу.
а) Куповнина се плаћа у гр. благајну у две рате и то: половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (са преписком права власништва
на купца у грунтовницу) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. децембра 1925.
године
б) На купљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925. год. кућу саградити и то у грађевном блоку на малом лиману око шанчева најмање једноспратну, у осталим блоковима према
регулационом плану и прописима гр. грађ. штатута. Онај купац пак, који у прописаном року кућу
не сагради, губи права на земљиште уз повратак
донде положене куповнине и то без камате на исту.
в) Празна земљишта у правилу неможе се
продати но у изнимним и оправданим случајевима
ово се може извршити само уз претходно одобрење
гр. Савета.
Ограничења под а) б) в) имају се грунтовно
укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
Поделу појединих парцела врши гр. Савет, он
склапа и уговор према установљеним условима.
Уредбом о помагању продукције нових станова осигуране повластице у потпуној мери уживају
и купци.
Градски Савет пре предаје земљишта појединцима, има да зготови потребан правилник који
се односи на изградњу кућа.
Уједно се прихваћа предлог Ђорђа Петровића
те се у одбор за решавање евентуалних гравамина
како градских тако и осталих јавних чиновника
изашиљу Др. Бранко Николић, Јован Сабо, Марко
Марцикић, Милан Антонић, Ђока Мунћан, Др. Стеван Адамовић, Милан Радонић, и Фрања Фат, чланови проширеног градског Савета.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број 74. б.
адм. 17090. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - предлог, у предмету опредељења кућишта за дневничаре и послужитеље, запослене у Новом Саду код појединих државних надлештава.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. и кр. вароши Новог Сада упућује градски Савет да уз суделовање делегираног одбора приликом поделе плацева пријављеним дневничарима и послужитељима (: који су запослени у Новом Саду код појединих државних
надлештава :) у колико су молбе оправдане уз исте
услове подели затражене парцеле (: на Темеринском друму и поред Каменичког сокака :) који су
прописани и утврђени решењем проширеног градског Савета за градске дневничаре, гр. редаре и
градске послужитеље.
Градски Савет има пре предаје земљишта појединцима, да зготови потребан правилник, који се
односи на изградњу кућа.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 75.
адм. 11229, 11744. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Др. Станка Матановића лекара, ради продаје градског земљишта у сврху подизања санаторијума.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да”, а који га
не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног
већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан
Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Ђока
Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић,
Милан Јовановић - Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Левић, Ђока
Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан,
Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић,
Давид Поповић, Милан Радонић, Душан Ружић,
Андрија Сечујски, Никола Ћурчић, Јулије Фајт,
Јосип Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић,
Фрања Циглер.
Од стране градског Савета:
Др. Имра Марцековић,
Др. Ђорђе Тапавица,
Јован Лакић,
Радивој Бокшан,
Александар Поповић,
Др. Михајло Продановић,
Јован Бањанин,
Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић,
Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц,
Др. Глиша Марковић,
Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер,
Ђула Киш,
Стеван Хабербуш,
Мартин Хајду.
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Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Др. Станку Матановићу лечнику из Новог Сада 1124 кв.хв.
градског земљишта у сврху изградње санаторијума
под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје градско земљиште
у Лиману, грађевни блок Х. према прикљученом
нацрту уведеног у новосадском гр. ул. топ. бр. ....
укупно 1124 кв.хв. за 50.000 динара по јутру,
укупно 35.125.- (:тридесетпетхиљада стодвадесет
пет ) динара.
2. Др. Станко Матановић обвезује се потребне градње тако извести, да из овог индустријског
подузећа ни прљаве течности, ни дим, или други
продукти не смеју бити на штету суседства или на
уштрб здравствених одношаја у опште. Саме градње морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је пројектовани санаторијум најмање на два спрата
изградити односно при градњи строго се придржавати условима, које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за изградњу
санаторијума сме употребити.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовани санаторијум од
дана ступања у посед за 2 године на купљеном
земљишту неби саградили: биће град властан да
продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове да у року од
године дана све зграде и опреме са гр. земљишта
однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или
откупа припасти у искључиву својину града Новог
Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купац или правни последник његов дужан
је све оне наредбе које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно и о свом
трошку извађати.
7. Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје
решава новосадски срески суд или оне судске власти, које би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводи из записника, ради извршења, обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
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Број 76.
адм. 4501. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету промене 110 §-а градског грађевинског статута.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се наплата основне таксе за грађевне дозволе, која је до
сад чинила дин. 5 (пет), за први 1000 куб.мет. повиси на дин. 10 (десет), дочим за даље кубичне
метре остаје стара такса по дин. 5 (пет) из разлога,
што ова основна такса служи за наплату фијакера
употребљених при извиђајима на лицу места, те је
усљед повишења таксе за фијакере од 1. јануара
о.г. на двоструко, премалена, да би могла подмирити ове издатке града, а које имају теретити молиоце
дотичних грађевина.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 77.
адм. 18171. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
- подноси на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Српске Задружне Банке ради продаје гр. земљишта у сврху подизања творнице жигица.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета у
име своје и своје странке је против предлога. Види
како се после рата банкократија јако шири и ми
нисмо сигурни, да ће нас она изненадити, када ће
нам иза бусија напасти и њима је тешко парирати.
Одбор за станове тешко може да натера овдашње
банке да за своје намештенике саграде станове и
највише њих саградивши 2-3 стана мисле, да су
својој дужности за доста учинили. У рим. кат. школи се уселила једна банка и нико је не може истерати. У нашем граду ничу банке, и све су дошле овамо са спекулативном намером, а не да граде, јер
већином претварају станове у своје локале. Пре два
месеца требало је доћи жито из Румуније и чиновништво је дануло да ће доћи до јефтинијег жита.
Али се љуто преварило. И Румуни имају своје банкаре који њихове раденике експлоатишу.
Комплекс који банка тражи је висок, те се не
мора насипати, а према друму се шири. Догод нема
израђеног плана где ће фабрика дођи дотле се у ту
сврху земљишта ни не могу продавати. Задружна
Банка може купити и ниже земљиште, па га насути.
Коста Миросављевић, члан проширеног Савета вели, да први део говора предговорника не спада на ствар а други део говора би био предлог. Констатује, да су у Загребу према индустријским подузећима много предусретљивији. Ми смо многе хладно
одбили. Што се тиче алузије предговорника на капитале вели, да је свачији капитал добар, само тре-
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ба да га у нашу корист употребимо. Предлаже, да
се предлог не одбије, већ да се изашље један одбор,
који ће предлог поднети у погледу количине места
и цене.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета усваја резоновање Косте Миросављевића,
да се изабере одбор. Наглашује, да му лежи на срцу
индустрија, те препоручује, да се и Слана Бара узме
у обзир.
После овога је једногласно примљен предлог
Косте Миросављевића, члана проширеног Савета, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молба Српске Задружне Банке се данас скида с дневног реда, а Коста Миросављевић, Марко
Марцикић, Јулије Фајт и Леополд Франк се изашиљу у одбор са задатком, да споразумно са Срп.
Задружном Банком одреде место, количину и цену
земљишта у сврху подизања фабрике жигица те
проширеном Савету предлог поднесу.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештавају.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 78.
адм. 3125. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
продаје гр. земљишта у сврху изградње куће Ради
Туленчићу столару.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да”, а који га
не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Ради Туленчићу 365 кв.хв. гр. земљишта за изградњу кућа
за становање под следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје своје земљиште заведено у новосадском гр. ул. бр. 1 XVIII. кат. чест.
4815/1-а, 4815/2-д, 4816/2 и 4817/3-с укупно 365
кв.хв. за изградњу куће за становање и радионице
за Дин. 50.000 по кат. јутру т.ј. за 11.406,25 дин.
2. Рада Туленчић столар обавезује се, да ће
потребне градње тако извести да из овог подузећа
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти,
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несмеју бити на штету суседа или на уштрб здравствених одношаја у опће.
Саме градње морају одговарати прописима
гр. грађ. штатута, као и грађевне дозволе.
3. Ако би купац или његов правни наследник
купљено земљиште за другу цељ употребити хтео,
то мора за ово претходно дозволу од гр. Савета набавити.
4. Купац је дужан зграду од дана, када купопродаја постане правомоћна, најдуже за 60 (шесдесет) дана отпочети градити, а довршити је за
једну годину дана. У противном случају град је властан да продато земљиште уз повратак куповнине
без камате, натраг узме, а власника позове, да у
року од једне године дана све можда већ против
прописа изведене градње са гр. земљишта поруши
и однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете
или откупа припасти у искључиву својину града.
5. Купац или његов правни наследник дужни
су све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно о свом
трошку извађати.
6. Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету, коју би град или
појединци имали да претрпе из неодржавања или
прекорачења овим уговором установљених услова.
7. Сви трошкови ове купопродаје уговор, биљеге и пристојбе терете једино купца.
8. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради, изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 79.
адм. 12708, 16016. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Др. Бранка Николића, Др. Милана М. Матића,
инж. Давида Поповића, свештеника Алимпија Поповића, Др. Косте Мајинског, Владимира Недељковог и инж. Стевана Радивојевића ради продаје гр.
земљишта у сврху изградње кућа за становање.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер,
Јован Башић, Др. Миладин Величковић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Васа Крендић, Др.
Јован Латинчић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Душан Ружић,
Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јосиф Пајц, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
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Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Др. Бранку Николићу, Др. Милану П. Матићу, инж. Давиду Поповићу, Алимпији Поповићу, Др. Кости Мајинском,
Владимиру Недељковићу и инж. Стевану Радивојевићу доле означена гр. земљишта у сврху изградње
кућа за становање под следећим условима.
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта:
а) Др. Милану Матићу топ. бр. 2505/6, 2505/7,
2506/3-а укупно 207 кв.хв. за 6468 (шестхиљадачетиристотинешесдесетосам) динара 75 пара.
б) Давиду Поповићу инжињеру топ. бр. 2505/2
површина 200 кв.хв. за 6250 (шестхиљададвестапедесет) динара.
в) Др. Бранку Николићу топ. бр. 2505/6, укупно 195 кв.хв. за 6093 (шестхиљдадеведесеттри) динара 75 пара.
г) Алимпију Поповићу свештенику топ. бр.
2506/2-б, површина 200 кв.хв. за 6250 (шестхиљададвестапедесет) дин.
д) Стевану Радивојевићу инжињеру 198 кв.хв.
топ. бр. 2505/5 за 6187 (шестхиљадастоосамдесетседам) динара 50 пара.
е) Владимиру Недељковом 202 кв.хв. топ. бр.
2505/4 за 6312 (шестхиљадатристадванајст) динара 50 пара.
ж) Др. Кости Мајинском 202 кв.хв. топ. бр.
2505/2 и 2506/1-а-2, за 6312 (шестхиљатристадванајст) дин. 50 пар.
2. Купци обавезују се потребне градње тако
извести, да морају одговарати естетичким односно
архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
4. Купац ступа у посед тек онда, када се преместе на продатом им земљишту налазеће се дрваре. За три месеца дана, када вароши ове површине
прими у државину дужна их је предати купцима
уз претходну уплату куповне цене.
5. У грунтовницу се има као ограничење убележити: да се продато земљиште само за изградњу
кућа сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројековане зграде, од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили: биће град властан да продато земљште уз повратак куповнине без камате
натраг узме и власника позове да у року од године
дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе,
јер ће иначе све то без инакве отштете или откупа
припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Ограничења која су утврђена у 2.3. и 4. тачци овога уговора престају када купци у потпуној
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мери одговоре условима овога купа односно продаје.
8. Купци и њихови правни последници дужни су одговарати и за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 80.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Милана Антонића ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње куће.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
примећује, да се тражена парцела хоће да изда за
дрваре, дочим је он извештен, да молитељ није одступио од своје молбе.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да је
ту неспоразум, те пошто Ђурица Лишић, Српска
Трговачка Банка и Јован Ернст и Рот такође траже то земљиште за дрваре, то треба и њихове молбе данас скинути с дневног реда.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 81.
адм. 10446. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Српске Трговачке Банке д.д. ради продаје гр.
земљишта у сврху подизања стоваришта грађевног
и горивог дрвета, за градњу магазина и станова и
за индустријско подузеће са електричним погоном.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јосип
Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
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Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Ђула Киш,
Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Српској Трговачкој Банци 2 јутра 277 кв.хв. гр. земљишта за
индустријске сврхе под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4788/2-ц,
4584/2 и 4794/1-б-а укупно 2 јутра 777 кв.хв. за
50.000
дин.
по
јутру
односно
124.281
(стодвадесетчетирихиљадедвестаосамдесетједан)
динар 25 пара.
2. Српска Трговачка Банка обвезује се потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим, или
други продукти не смеју бити на штету суседства
или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме
зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричним
погоном радити тако, да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смарада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу се има као ограничење убележити: да се продато земљиште само за индустријске сврхе сме употребити, као и она ограничења,
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у пројектованом
инд. подузећу без разлога и без пристанка града
рад обуставили и за 2 године ван промета ставили:
биће град властан да предато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове, да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новоог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни наследник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац и његов правни последник дужни су
одговарати за сву ону штету коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
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10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 82.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог - у предмету молбе Матице Српске ради додељивања гр. земљишта
на малом Лиману у сврху оснивања музеја, архиве
и библиотеке за Војводину.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда с тим, да се има решити у вези с отварањем нове улице према Дунавском мосту.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 83.
адм. 12594. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Др. Стевана Адамовића ради продаје гр. земљишта у сврху изградње хотела.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета поздравља предлог велећи, да су садашњи хотели на
бруку Новог Сада, али мисли да је цена мала. Затим
моли председника те санитетску и полицајску власт
да не чистоћи по хотелима стану на пут не обзирући се ни на кога иначе ће се у идућој седници дићи
против њих оптужба.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да што
се већа цена установила буде тим ће се теже моћи
извести.
Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета
упозорује, да ако се улица не отвори, престаје важност ове одлуке. Предлаже, да се стави дужи рок
од 4-5 година, јер ако се експроприрало буде путем
парнице, онда се крај не може догледати.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да се може пристати. У вези с овим
предлаже, да се упути санитетско-полицајна власт,
да ускоро обиђу све јавне локале у граду и о томе
извештај поднесу. Примећује, да у граду има лако
запаљивог материјала смештено као напр. бензина.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета вели, да испод Апелационог Суда је стовариште
бензина Стандард Оил Комп. Отуда постоји опасност
да ће архива суда са врло важим актама изгорети.
Коста Миросављевић, члан проширеног Савета моли, да се предлог и у погледу цене прими.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
пита, како ће се моћи експроприрати кућа за отварање улице ако се тако буде свима давало. Можда
ће који од власника чија се кућа експроприра у за-
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мену баш то земљиште тражити и нама ће јефтиније доћи. Друга околност, која се мора имати у виду
је та, да је то земљиште у близини средишта вароши и да ће то бити акционо друштво, које ће ићи
за добити. Предлаже с обзиром да предмет сада
није актуалан, да се скине с дневног реда а ако не
онда да се цена повиси.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета моли, да предговорник одустане од свога
предлога, јер се ту мора доста насипати и дубок темељ зидати.
Пошто се више нико није пријавио да говори,
то је председник одредио поименично гласање тако,
да они, који примају предлог гр. Савета гласају са
„да”, а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Фрања Бауер, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Мита Ђорђевић, Ђока Загорчић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Мита Косировић, Ђока Летић, Марко Марцикић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић,
Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Душан Ружић, Андрија Сечујски, Др.
Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев,
Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Др. Стевану Адамовићу новосадском адвокату као
оснивачу д.д. за изградњу хотела у Новом Саду односно томе друштву кад буде основано један плац,
у величини 1254 кв.хв. који лежи на путу који се
има отворити са Трга Ослобођења према новом мосту а који је у приложеном нацрту обележен под
следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведено у гр. улошку општине Нови Сад бр. 1. топ.
бр. 4808/4 и 4808/6 у површини од 1254 кв.хв.
Др. Стевану Адамовићу као оснивачу д.д. у оснивању за изградњу хотела у Новом Саду, односно
том друштву, кад буде склопљено у сврху изградње
великог хотела и све што уз то спада за 75.000 дин.
по јутру укупно са 58.774 ( педесетосамхиљадаседамстотинаседамдесетчетири ) динара 98 пара.
2. Др. Стеван Адамовић је дужан споменуто
деоничарско друштво по одобрењу ове продаје у
току од једне године дана са основном главницом
од 5.000.000 динара створити.
3. Друштво има куповнину да исплати у готовом на 6 (шест) недеља после тога, када судски
буде протоколисано.
4. Друштво овај плац сме само на изградњу
хотелске зграде (баште, свечане сале, терасе и т.д.)
употребити и при градњи се има строго придржавати услова, које грађевинска власт буде прописала.
5. Друштво је дужно се оне наредбе које ма
која власт из здравствених разлога, и обзира јавне
сигурности од пожара издала буде тачно о свом
трошку извађати.
6. Купац је дужан одговарати за сву штету коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржава-
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ња или прекорачења овим уговором постављених
услова.
7. Сви трошкови из овог купа око уговора,
биљеге, пристојбе терете купца.
8. Сви спорови спадају прд новосадски срески суд.
9. Друштво је дужно изградњу хотела у току
од године (1) дана по извршеној убиљежби у судски регистар, отпочети, но само у том случају ако
дотле буде правомоћно решено да се за отварање
улице која води на нови мост има експроприсати
кућа Марковића и град томе експроприсању приступи. У противном случају обавеза изградње наступа са даном, када град буде правомоћно наступио
извластву куће Марковића.
10. Ако правомоћним решењем за 3 (три) године не буде отворена нова улица која на мост
води на горњи начин, (чл. 9.) проведено, овај се
уговор има сматрати ништавним и из њега ни за
коју од странака не потичу никаква права ни дужности.
11. Ако новопројектована улица која води на
мост услед експропријације буде помакнута, продати плац се има томе прилагодити тако, да главни
фронт будуће хотела остане на новој улици, те ће
купац ако услед тога наступи повећање проданог
му плаца, имати ту диференцију по садашњој цени
куповнине по кв. хвату да наплати.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се извршења ради гр. Савет изводом
из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 84.
адм. 15849. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Новосадског Електричног д.д. ради издавања
под закуп гр. земљишта, у сврху проширења централе.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 85.
адм. 11812, 12226, 12076. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Ђурице Лишића и Српске Трговачке Банке
ради продаје гр. земљишта поред Темеринског друма у индустријске сврхе.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
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Број 86.
адм. 14635. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
- подноси на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе фирме Јакова Рајха синови ради продаје гр. земљишта у сврху изградње творнице кантарева,
пољопривредних машина и ливнице гвожђа.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Душан
Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин,
Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван
Кобал, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић,
Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић,
Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан
Ћирић, Никола Ћурчић, Јосип Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје фирми Јакова
Рајха синови 1 јутро и 350 кв.хв. гр. земљишта између фабрике гаса и канала у сврху подизања творнице кантарева, пољопривредних машина и ливницу гвожђа са следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта
заведено у у новосадском гр. улошку бр. 1. и топ.
бр. 4821/6-ц са површином од 1 јутра 350 кв.хв.
према приложеним нацртима 1. по 50.000 дин. за
свако кат. јутро које у овом случају чини 60.937
(шесдесетхиљададеветстотинатридесетседам) дин.
50 пара.
2. Купци Јакова Рајха синови обвезују се потребне градње за ову творницу према приложеном
нацрту III извести, и то на начин, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим
или други продукти не смеју бити на штету суседа
или на уштрб здравственог одношаја у опће. Саме
зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има тако бити изведено, да за
време рада несме бити у истој дима, смрада, нити
ларме.
4. Купци или његови правни наследници дужни су при градњи строго се придржавати услова
које им грађевна област при издавању грађевне
дозволе као и дозволе за место издале буду.
5. У грунтовницу се има као ограничење убележити, да се продато земљиште само за творницу
кантарева, пољопривредних машина, и ливницу
гвожђа сме употребити, као и она ограничења, која су утврђена у 2.3. и 4. тачци овог закључка.
6. Ако би купци или њихови правни наследници купљено земљиште на другу цељ употребљавали, и пројектовану фабрику од дана ступања у
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посед за 2 године на купљеном земљишту неби саградили или ако би без разлога и пристанка града
рад обуставили, и за 2 године ван погона ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове, да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада. И ово право града Новог Сада и односно ово ограничење права власништва на продато земљилште има се грунтовно убележити.
7. Купци или њихови правни наследници дужни су све оне наредбе, које им ма која власт из здравствених разлога, или из разлога јавне сигурности,
или сигурности од пожара издале буду, тачно о свом
трошку извађати.
8. Купци или њихови правни наследници
дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови ове купопродаје уговор, биљеге и пристојбе, терете једино купца.
10. Све спорове из ове купопродаје решава
овдашњи срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 87.
адм. 12077. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Јована Ернста и Рота ради продаје гр. земљишта
поред Темеринског друма у индустријске сврхе.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
Број 88.
адм. 10099. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Међуструковног Одбора Новосадских Стручних
Организација ради додељивања гр. земљишта у
сврху подизања радничког дома.
Пошто се није нико јавио да говори а реч је о
продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Јован Башић,
Филип Богдановић, Миша Георгијевић, Мита Ђорђевић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп
Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Глиша Мирковић, Ђока Мунћан,
Марко Нешић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт,
Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
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Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уступа Међуструковном
Одбору Новосадских Стручних Организација 347
кв.хв. гр. земљишта преко пута од свиларе и поред
пута, који води на кланицу, у сврху изградње раденичког дома под следећим условима:
1. Град Нови Сад уступа своје земљиште забележено у новосадскокм гр. ул. бр. 1. и обележено
са кат. чест. број 4815/3-д = 307 и 4816/4 = 40
укупно 347 кв.хв. Међуструковном одбору Новосадских Стручних Организација за изградњу Радничког Дома и то бесплатно но за употребу земљишта
и на признање власништва града има Међуструковни одбор годишње и сваке године унапред да
положи 100 (једнустотину) динара у гр. благајну.
2. Међуструковни Одбор се обвезује да ће потребне зграде тако извести, како то грађ. штатут
прописује.
3. Земљиште се само у затражену сврху може
употребити, а за случај престанка Међуструковног
Одбора Новосадских Стручних организација, прелази исто опет у посед града заједно са свима на
истом подигнутим зградама и инвестицијама, без
да је град дужан за ову икакву отштету дати.
4. Међуструковни одбор је дужан зграду свога
дома, која зграда треба цео фронт да заузме, од дана, када ово решење постане правомоћно, најдуже
за 60 (шесдесет) дана отпочети и довршити за 1 годину дана. У противном случају је град властан
уступљено земљиште од молиоца одузети без обавезе, на какву год било отштету.
5. Међуструковни Одбор је дужан све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога,
или из обзира јавне сигурности, или сигурности од
пожара издале буду, тачно и о свом трошку извађати.
6. Међуструковни одбор је одговоран за сву
штету, коју би град или појединци имали да претрпе за неодржавање или прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терет једино купца.
8. Све спорове из ове купопродаје решава овдашњи срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 89.
адм. 10935, 12062. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог, у предмету
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молбе „Данубија” шумске индустрије д.д. ради продаје гр. земљишта у сврху смештања дрваре.
Пошто се нико није пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају,
гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стева Адамовић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије
Фајт, Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје „Данубији” шумској индустрији д.д. из Братиславе 2 јутра 394 кв.
хв. гр. земљишта у сврху смештања дрваре под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку бр. 1. топ. бр.
4794/1-б укупно 2 јутра 394 кв.хв. за 50.000 дин.
по јутру, односно 112.612 (стодванајстхиљада шестстотинадванајст) динара 50 пара.
2. „Данубија” д.д. као купац обвезује се, потребне зграде тако извести да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности ни дим, или
други продукти не смеју бити на штету суседства
или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме
зграде имају одговарати естетичним односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво са електричним
погоном водити тако да у пројектованој фабрици
за време трајања посла несме бити ни дима, нити
смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за дрварску
радњу сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овог закључка.
6. Ако би купац или његов правни наследник
или правни последник купљено земљиште на другу
цељ употребљавали и пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за 2 године на купљеном земљишту неби саградили или ако би у дрварској радњи
без разлога и без пристанка града рад обуставили,
и за 2 године ван промета ставили биће град властан, да продато земљиште уз повратак куповнине
без камате натраг узме и власника позове, да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или откупа припасти у искључиву власност
града Новог Сада.
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И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе које им ма која власт из здравственог разлога, или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно о свом
трошку извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд, или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 90.
адм. 12343. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - основу мњења економског, финансијског
и правног одбора - свој предлог - у предмету молбе
Трговачко занатлијске Коморе у Новом Саду ради
продаје гр. земљишта у сврху изградње коморине
палате.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
предлаже, да се земљиште на шанчевима боље
уновчи. И он је за предлог, али ако се Трговачко
Занатлијској Комори јефтино прода онда ће послужити као председан за будуће продаје. Зато предлаже, да се у одлуку унесе, да то не може служити
као председан.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
примећује са то није потребно у одлуку уносити,
јер код сваке продаје се поново погађамо.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета
вели, да ће палата Трговачко Занатлијске коморе
служити чисто хуманој јавној цељи, те нама није намера да установу пресирамо, да већу цену плати.
Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета
усваја предлог Савета, само хоће да рефлектује на
некоје речи предговорника. Наиме и адвокатска
комора као хумана установа за много лошије земљиште је платила 200.000 круна, по јутру. И данас
наглашује, да се ради неекономски, јер се незна
колико се добија; затим колико ће стати рушење
шанчева и насипање.
Пошто се више није нико јавио да говори а
реч је о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања
Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар
Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија
Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Марко
Нешић, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Душан
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Ружић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип
Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет издаје гр. земљиште у мостобрану а део од кат. чест. бр. 4810. и
према приложеном нацрту под А.) Трговачко Занатлијској Комори у Новом Саду под следећим условима:
1. Укупна површина уступљеног земљишта
чини 2210 кв. метара или 614 кв.хв.
2. Куповна цена је 75.000 дин. по кат. јутру
(300.000 К) које у овом случају чини 28.781 (двадесетосамхиљадаседамстотинаосамдесетједан) динар
25 пара ( 145.125 Кр. )
3. Земљиште се има искључиво употребити за
градњу коморске палате. У противном случају је
град властан земљиште натраг преузети, а Трговачко занатлијска комора губи право на штету.
4. Молиоц је дужан зграде извести према прописима гр. грађ. штатута и све предузети, да изврши наређена која власти буду у овом предмету издале а сноси сву одговорност, које би потекле из
неодржавања ових наредаба.
5. Тражено земљиште може молиоц само уз
претходно одобрење гр. Савета и уз услове који буду у овом случају по гр. Савету донешени - на друго лице пренети.
6. Сви трошкови око склапања овог уговора
терете само молиоца.
7. Све спорове из овог уговора, решава овдашњи срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 91.
адм. 11742, 13029. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе новосадске фабрике чешљева и дугмади командитно друштво Павле Бергер и другови ради
продаје гр. земљишта у сврху изградње фабрике
чешљева и дугмади.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да ови, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Јован Башић,
Филип Богдановић, Миша Георгијевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп Јоца
Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Јулије Фајт, Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
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Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје новосадској фабрици чешљева и дугмади командитном друштву
Павла Бергера и др. 1577 кв.хв. гр. земљишта за подизање фабрике чешљева, под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. ..
укупно 1577 кв.хв. за 50.000 дин. по јутру односно
49281 (четрдесетдеветхиљададвестаосамдесетједан)
динар 25 пара.
2. Купци обавезују се потребне градње тако
извести, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим, или други продукти не смеју
бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће.
Саме зграде морају одговарати естетичким
односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има да се инсталира тако, да у
пројектованој фабрици за време трајања посла несме
бити ни дима нити смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити, да се продато земљиште само за фабрику
чешљева сме употребити, као и она ограничења,
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребили, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у фабрици чешљева без разлога и без пристанка града рад обуставили и за две године ван промета ставили: биће
град властан да продато земљиште уз повратак
куповнине без камате натраг узме и власника позове, да у року од године дана све зграде и опреме
са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, о свом трошку извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.

19. И 20. ЈУН 1922.

147

10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 92.
адм. 10528. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог - у предмету
молбе Савеза Добровољаца ради бесплатног уступања гр. земљишта у сврху изградње добровољачког
дома.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Јован
Башић, Филип Богдановић, Јован Храниловић, Миша Георгијевић, Аца Евић, Милан Јовановић-Вакин,
поп Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша
Мирковић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др.
Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Аладар Тришлер, Александар Нађ, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уступа Савезу Добровољаца у Новом Саду 302 кв.хв. гр. земљишта у
Шумадијској ул. у сврху изградње Добровољачког
дома под следећим условима:
1. Град Нови Сад уступа своје земљиште заведено у новосад. гр. улошку бр. 1. XI. кат. чест 2506/2б са површином од 302 кв.хв. за изградњу Дома
добровољачког и то бесплатно, но за употребу земљишта и признање власништва града, има Савез
Добровољаца годишње у напред сваке године да
положи Дин. 100 (једнустотину динара) у гр. благајну. Ово земљиште има овдашње твртка Ернст и Рот
у закуп, но иста изјавом од 21. априла о.г. пристаје, да се тражени део уступи Савезу Добровољаца.
2. Савез добровољаца се обвезује да ће потребне градње тако извести, како то гр. грађ. статут прописује.
3. Земљиште се може само у затражену сврху
употребити, а за случај престанка Савеза Добровољаца прелази исто опет у својину града, заједно са
свим на истом подигнутим зградама и инвестицијама, без да је град дужан за ове икакву отштету
дати.
4. Савез је дужан зграду свог Дома која зграда
треба цео фронт да заузме од дана кад ово решење
постане правомоћно, најдуже за 60 (шесдесет) дана отпочети градити и довршити за једну годину
дана. У противном случају је град властан уступље-
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но земљиште од Савеза Добровољаца натраг узети,
без обавезе на каквугод било штету.
5. Савез добровољаца је дужан све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или
из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно и о свом трошку извађати.
На уступљеном земљишту и поред приватне
својине Ернста и Рота установљује се поред ове
границе забрана за градњу и то у ширини од 5 м
све дотле, док на граничном земљишту постоји
дрвара, и то из разлога безбедности од пожара, да
би у случају ватре гашење лакше омогућено било.
Овај празан простор може служити за капију са
улице и за пролаз у двориште.
6. Савез добровољаца је одговоран за сву штету, коју би град или појединци имали да претрпе
из неодржавања или прекорачења овим уговором
установљених услова.
7. Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терете једино Савез Добровољаца.
8. Све спорове из овог уговора решава овд.
Срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 93.
адм. 5871, 1938. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Данила Недучина ради продаје гр. земљишта
у сврху подизања ливнице метала.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају да „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш,
Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Данилу Недучину 794 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
ливнице метала под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4821/2б укупно 794 кв.хв. гр. земљишта за 50.000 дин. по
јутру односно 24.812 (двадесетчетирихиљадеосамстотинадванајст) динара и 50 пара.
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2. Данило Недучин обвезује се потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће.
Саме зграде морају одговарати естетичким
односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво да се бави ливењем
метала тако, да у пројектованој фабрици за време
трајања посла несме бити ни дима, нити смрада
нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за ливницу
метала сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за две године не купљеном земљишту неби саградили или ако би у ливници метала
без разлога и без пристанка града рад обуставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 94.
адм. 10174, 11743. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Владе Драгуновића ради продаје гр. земљишта у сврху изградње куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
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предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Фрања Бауер, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Аца Евић, Ђока Загорчић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Ђока Летић, Марко Марцикић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Душан Ружић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе
Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Цидлик.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Александар Поповић,
Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван
Хабербуш, Ђула Киш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Влади Драгуновићу 197 кв.хв. гр. земљишта у сврху изградње
куће за становање под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4821/4с и 4823/4-а укупно 197 кв.хв. за 50.000 дин. по
јутру односно 6153 (шестхиљадастопедесеттри) динара 75 пара.
2. Влада Драгуновић обавезује се потребне
градње тако извести, да саме зграде одговарају
естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити, да се продато земљиште само за градњу
куће сме употребити, као и она ограничења која су
таксативно утврђена у 2. и 3. тачци овога уговора.
5. Ако би купац или његови наследници купљено земљиште на другу цељ употребљавали, пројектовану кућу од дана ступања у посед за годину
дана на купљеном земљишту неби саградили, биће
град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове
да у року од године дана све зграде и опреме са гр.
земљишта однесе, јер ће иначе све то без икакве
отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разолга или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно о свом трошку
извађати.
7. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
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О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 95.
адм. 11741. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог, у предмету
молбе Јована Јакаба ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Јоца Антоновић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић,
Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија
Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић,
Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк,
Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Јован Бањанин, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Др. Глиша Марковић, Јосиф Пајц, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Јовану
Јакабу 800 кв.хв. гр. земљишта поред обора за
изградњу куће под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 8318/1
укупно 800 кв.хв. по 25.000 дин. по јутру, односно
12.550 (дванајстхиљадапетстопедесет) динара.
2. Јован Јакаб обавезује се потребне градње
тако извести, да саме зграде морају одговарати
естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за изградњу
куће сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2. и 3. тачци овога закључка.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану кућу од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишта неби саградили, биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате
натраг узме и власника позове, да у року од године
дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе,
јер ће иначе све то без икаве отштете или откупа
припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
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6. Купац или правни последник његов, дужан
је све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, о свом трошку
извађати.
7. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 96.
адм. 6317, 9645. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог, у предмету
молбе Петра Аларгића ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње пекарске радионице и стана.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Ђула Киш, Аладар Тришлер, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Петру Аларгићу 340 кв.хв. гр. земљишта у сврху изградње пекарске радионице и стана под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4815/3х, 4317/3-г укупно 340 кв.хв. у сврху зидања пекарске радионице стана за 50.000 дин. по јутру,
односно 10.625 (десетхиљадашестодвадесетпет)
динара.
2. Петар Аларгић из Новог Сада обвезује се
потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим, или
други продукти не смеју бити на штету суседства
или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме
зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Подузеће има искључиво да служи за пекарску радионицу и стан тако, да у пројектованој
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фабрици за време трајања посла несме бити ни дима, нити смрада, нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које бу грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за пекарску
радионицу и стан сме употребити, као и она ограничења, која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци
овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у пекарској радионци без разлога и без пристанка града рад обуставили, и за две године ван промета ставили: биће
град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове,
да у року од године дана све зграде и опреме са гр.
земљишта однесе, јер ће иначе све то без икакве
отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
право ограничења права власништва на продато
земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужни су
све оне наредбе које им ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно о свом
трошку извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 97.
адм. 12278. 12279. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог, у предмету
молбе Антона Фишера ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње четкарске радионице и стана.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Фрања Бауер,
Душан Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Милан Јовановић-Вакин, Аца Евић, Никола Ивковић, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић,

154

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт,
Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Јосиф Пајц, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Градски проширени Савет продаје Антону
Фишеру четкару 220 кв.хв. гр. земљишта у сврху
изградње четкарске радионице и стана под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4815/3ј-1 укупно 220 кв.хв. по 50.000 дин. по јутру, односно 6870 (шестхиљадаосамстотинаседамдесет)
динара.
2. Антон Фишер обвезује се потребне градње
тако извести, да из овог индустријског подузећа
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
3. Подузеће има искључиво да се инсталира
тако, да у пројектованој фабрици, за време трајања посла несме бити ни дима, нити смрада нити
ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за изградњу
куће и четкарску радионицу сме употребити, као и
она ограничења која су таксативно утврђена у 2.3.
и 4. тачци овога закључка.
6. Ако би купац или његов наследник или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у четкарској радионици без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде, тачно и о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
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9. Сви трошкови овога купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 98.
адм. 6111. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог, у предмету извештаја о продаји гр. земљишта у Мађарској ул. бр.
62. на јавној лицитацији Данилу Поповићу у сврху
изградње куће за станове.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Јован Башић,
Филип Богдановић, Миша Георгијевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп Јоца
Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Јулије Фајт, Јосип Франк, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање
исход лицитације одржане 8. марта о.г. и продаје
своје земљиште у Мађарској ул. бр. 62. и Школској
ул. бр. 1. заведено у грунт. ул. бр. 1. и делови кат.
чест. бр. 1103, 1104, 1105 и 1106. према приложеном нацрту под А.) најбољем нудиоцу и то:
а) Парцелу бр. 1. означену са 124 кв.хв. Данилу Поповићу за 46.170 (четрдесетшестхиљадастоседамдесет) динара
и б) Парцелу бр. 2. означену са 120 кв.хв. Данилу Поповићу за 32.050 (тридесетдвехиљадепедесет) динара.
Ова постигнута свота је према исклијној цени
од 20.000 дин. за сваку парцелу знатно већа. Купац
је положио за сваку парцлу по 2.000 дин. укупно
4.000 дин. вадијума пре дражбе, која свота је свота 8. 3. о.г. у корист коренитог иметка града уплаћена.
Купљено гр. земљиште има се употребити за
градњу кућа за станове и то према прописима гр.
грађевног штатута за 60 (шесдесет) дана и довршена бити за једну годину дана, све рачунато од
дана кад купопродаја постане правомоћна. Ако
купац ове рокове не одржи, може исте уз наплату
20 % од куповнине на још једну годину дана продужити, но ако и за ово време кућу несагради, про-
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пада му цела куповнина у корист коренитог иметка
града без икаквог права на отштету.
Купац је дужан након одобрења ове купопродаје по Министарству Унутрашњих Дела, и на позив гр. Савета у року од 14 (четрнајст) дана целу
куповнину у гр. благајну уплатити и купопродајни
уговор потписати, јер се у противном случају купопродаја разрешава, положен вадијум у корист града
пропада и град са овим земљиштем слободно располаже, без да има купцу икакву отштету давати.
Све трошкове и пристојбе око купопродаје
терете једино купца, а у случају парнице из овог
предмета установљује се надлежност овд. среског
суда.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника, ради даљег поступка, извештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица, гр. саветник
Број 99.
адм. 11115. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и правног одбора свој предлог - у предмету молбе Матије Јовановића ради продаје гр.
земљишта у сврху подизања браварске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Др.
Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић,
Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко
Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић,
Јулије Фајт, Јосип Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Матији
Јовановићу бравару у Вуковићевој ул. према приложеном нацрту 325 кв.хв. земљишта у сврху подизања браварске радионице под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. ..
укупно 325 кв.хв. рачунајући 50.000 дин. по јутру
односно 10.156 (десетхиљадастопедесетшест) динара и 25 пара.
2. Матија Јовановић обвезује се потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа
ни прљаве течности, ни дим, или други продукти
не смеју бити на штету суседства, или на уштрб
здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају
одговарати естетичким односно архитектонским
захтевима.
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3. Подузеће има искључиво употребљавати
тако, да у пројектованој фабрици за време трајања
посла несме бити ни дима, нити смрада нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за браварску
радионицу сме употребити, као и она ограничења
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у браварској радионици без разлога и без пристанка града рад
обуставили и за две године ван промета ставили:
биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника
позове да у року од године дана све зграде и опреме
са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то без
икакве отштете или откупа припасти у искључиву
власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из разлога јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет даљег поступка ради,
изводом из записника обевештава.
Број 100.
адм. 11567. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Триве Веселиновића и Петра Кеђанковића
ради продаје гр. земљишта у сврху подизања столарске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Левић, Марко Марцикић, Ђока Летић, Глиша Мирковић, Коста
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Миросављевић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Марко Нешић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јосип Франк, Јулије Фајт, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Триви
Веселиновићу и Петру Кеђанковићу 270 кв.хв. гр.
земљишта у сврху подизања столарске радионице
под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4821/4-б
укупно 270 кв.хв. ради подизања столарске радионице за 50.000 дин. по јутру односно 8437 (осамхиљадачетиристотинетридесетседам) динара 50 пара.
2. Трива Веселиновић и Пера Кеђанковић обвезују се потребне градње тако извести да из овог
индустријског подузећа ни прљаве течности, ни
дим, или други продукти не смеју бити на штету
суседства или на уштрб здравствених одношаја у
опће. Саме зграде морају одговарати естетичким
односно архитектонским захтевима.
3. Купци или њихови правни наследници дужни су при градњи строго се придржавати условима, које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за столарску
радионицу сме употребити, као и она ограничења,
која су таксативно утврђена у 2.3. тачци овога закључка.
5. Ако би купци или њихови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану радионицу од дана ступања у посед за једну годину дана на купљеном земљишту неби саградили или ако би у столарској радионици без разлога и без пристанка града
рад обуставили и за две године ван промета ставили: биће град властан да продато земљиште уз
повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове да у року од године дана све зграде и
опреме са гр. земљишта однесе, јер ће иначе све то
без икакве отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купац или правни последник његов дужан
је све оне наредбе које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде тачно о свом
трошку извађати.
7. Купци или њихови правни наследници дужни су одговарати и за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
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9. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 101.
адм. 4065, 11740. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Младена Јечинца ради продаје гр. земљишта
у сврху изградње куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Др. Јован
Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Коста Миросављевић, Глиша Мирковић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Давид Поповић, Милан Радонић, Андрија
Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Младену
Јечинцу 197 кв.хв. гр. земљишта у сврху изградње
куће под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку топ. бр. 4821/4с укупно 197 кв.хв. гр. земљишта за 50.000 дин. по
јутру, односно 6156 (шестхиљадастопедесетшест)
динара 25 пара.
2. Младен Јечинац обавезује се потребне градње тако извести, да саме зграде морају одговарати
естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за градњу
куће сме употребити, као и она ограничења, која су
таксативно утврђена у 2.3. тачци овога закључка.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали, пројектовану фабрику од дана
ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили: биће град властан, да
продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове, да у року од
године дана све зграде и опреме са гр. земљишта
однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или
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откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште, има се грунтовно убелжити.
6. Купац и правни последник његов, дужан је
све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде тачно о свом
трошку извађати.
7. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови свога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9. Све спорове из овог купа, односно продаје
решава срески суд, или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 102.
адм. 17628. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
извештаја о продаји блока од 7 парцела на јавној
лицитацији.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Јован Башић,
Филип Богдановић, Миша Георгијевић, Мита Ђорђевић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, поп
Јоца Јовановић, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Матија Леви, Др. Јован Латинчић, Ђока Летић, Марко
Марцикић, Глиша Мирковић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе
Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет према исходу лицитације одржане 16. марта о.г. продаје гр. земљиште
заведено у гр. ул. бр. .. и означено кат. чест. ..
и
према приложеном нацрту под А.) следећим најбољим нудиоцима и то:
парцелу 1. Јакобу Кнеблу за
50.500 Д
〃
2. Др. Милану Матићу
25.000 〃
〃
3. Др. Милану Матићу
52.000 〃
〃
4. Јовану Метељки
72.000 〃
〃
5. Нандору Цоцеку
49.500 〃
〃
6. Др. Милану Матићу
23.500 〃
〃
7. Јакобу Кнеблу
30.000 〃
пошто је исклична цена од 20.000 код сваке парцеле знатно надмашена. Прописана јамчевина у
укупном износу од дин. 17.500 је од појединих ку-
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паца пре дражбе положена и дана 16. марта о.г. у
гр. благајну под ставком 86. уплаћена.
Подјено узима проширени Савет на знање
пријаву Др. Милана Матића да је он при овој дражби парцеле бр. 2.3. и 6 купио за рачун Савеза Чешкословачких специјалних творница стројева „Ерма”
као њихов заступник, према приложеној пуномоћи
истављеној дана 15. марта о.г. по др. јавном бележнику.
Купци имају на купљеном земљишту у првом
реду саградити зграде за станове а затим успоставити радионице и складишта, но увек у складу са
прописима гр. грађ. штатута.
Градњи кућа имају власници приступити најдуже у року од 60 (шесдесет) дана, а завршити исту
за једну годину дана, све рачунајући од дана, кад
ова купопродаја постане правомоћна. Ако купци
ове рокове неодрже, могу се исти уз наплату од 20
% куповнине на још годину дана продужити.
Ако купци ових 20 % неуплате, губе сву дотле
уплаћену куповнину и град слободно располаже са
земљиштем. Исто тако губе и свако право на земљиште и уплаћен новац и они купци, који у продуженом року зграду на купљеном земљишту неозидају. Куповнина се има уплатити у гр. благајну за
30 дана после одобрења по Министарству
Унутрашњих Дела и на позив гр. Савета.
Град ће о свом трошку све улице око блога насути и колски пут калдрмисати, а купци су дужни
своје земљиште о свом трошку да наспу до висине,
коју нивелациони план прописује.
Препис земљишта извршиће се тек када купци зграду озидају и под кров доведу.
Зграде се имају према прописима гр. грађ.
штатута пројектовати и извести.
Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терете једино купце.
Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 103.
адм. 12317. од 1922.
Градски Савет из своје сединице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Илије Аврамовића, Милоша Аврамовића и
Стевана Тортића ради продаје гр. земљишта у сврху
изградње куће.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Јован Башић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша
Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа
Крендић, Др. Јован Латинчић, Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Коста Миросављевић, Глиша
Мирковић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
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Поповић, Рацко Поповић, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосип Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш,
Ђула Киш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на основу решења
проширеног гр. Савета број 27/1922. које је Министарство Унутрашњих Дела под бр. 3749/1922. одобрило, поводом молбе Илије Аврамовића и другова
дозвољава, да се у новосадском гр. улошку топ. бр.
4817/3-х уведене гр. некретнине од 328 кв.хв. уз
услове, који су прописани у решењу прош. гр. Савета бр. 27/1922. Илији Аврамовићу, Милошу Аврамовићу и Стевану Тортићу прода, у сврху изградње
куће.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 104.
адм. 12318. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Дејана Живалића, Милана Наумовог и Радована
Каћанског ради продаје гр. земљишта у индустријске сврхе.
Пошто се није нико јавио да говори а реч је о
продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Филип Богдановић, Јован Башић, Фрања Бауер, Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић,
Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Др. Иван Кобал, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић,
Матија Леви, Ђока Летић, Марко Марцикић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Др. Александар Моч,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Милан
Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Јосип
Франк, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Јосип Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш,
Ђула Киш, Мартин Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе предлог гр. Савета је једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на основу решења
проширеног гр. Савета број 14/1922. које је Министарство Унутрашњих Дела под бр. 3753/1922. одобрило, поводом молбе Дејана Живанића и другова
дозвољава, да се у новосадском гр. улошку топ. бр.
4817/3-с уведене гр. некретнине од 322 кв.хв. уз
услове који су прописани у решењу проширеног гр.
Савета број 14/1922. Дејану Живанићу, Ивану Наумовићу и Радовану Каћанском прода у сврху подизања столарске радионице.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
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Број 105.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског, правног и одбора за назив улица свој предлог
у предмету нових назива улица у мостобрану, малом
Лиману и Кисачке улице.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Број 106.
адм. 17261. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог - у предмету гр.
водовода и канализације.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета с
одушевљењем прихваћа овај предлог. Дунавска
вода се од вајкада употребљавала за пиће и прање.
Моли да се журно спроведе кроз одборе и да се
прорачун састави и остало, што је већ потребно.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета такође прихваћа предлог, само моли, да се
одмах одреди и кредит за прераду пројеката. Радује се, да се водовод може спровести и са употребом
дунавске воде.
Стеван Славнић гл. мерник предлаже, да се
не одреди утврђена свота него да се у одлуку стави,
да ће се прерада пројекта наплатити по хонорарној табели, која је установљена за радове мерника
и то из коренитог иметка града.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Стевана Славнића, једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет овлашћује према
предлогу гр. грађ. одељка градски Савет, да набави нов пројект за гр. водовод и то са водом, која
би се из Дунава црпела, пошто је доказана чињеница, да се уз сходне направе и прописана средства
може и речна вода за снабдевање водовод употребљавати, без икакве опасности по здравље потрошача, и пошто је снабдевање водом из Дунава у
погледу количине воде сигурније него црпљење воде из подземних дубоких бунара, који могу после
неког времена употребе и из непредвиђених разлога, да мању количину воде дају, но што би требало
за снабдевање потрошача и свих других потреба.
Исто се тако овлашћује гр. Савет, да са стручњацима оцени предлог гр. грађ. одељка у погледу
једноставне или двојне канализације.
Израда пројеката за водовод и канализацију којој се има одмах приступити - се има наплатити
по хонорарној табели за инжињере и архитекте, а
покриће се из коренитог иметка града.
О извршењу овога се има проширени гр. Савет известити.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
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Број 107.
адм. 6780. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 20. јуна о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе гр. редара Ђорђа Кечкеша ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ лечничком сведоџбом доказао, да је за редарску службу неспособан, то му
се с обзиром - да је од 10. јануара 1907. до 31. марта 1922. год. био у служби, дакле 15 година, а са
две године погодности према 8. §-у мировинског
статута има 17 година службовања - мировина
према основној плати од 900 дин. установљује са
511 (петстотинаједанајст) динара годишње почев
од 1. априла 1922. год. Молитељу осим тога припада у име личног додатка на скупоћу 10 дин. дневно
а у име породичног додатка на жену му Еву рођ.
Пират и на децу Јудиту рођ. 18. фебруара 1908.
Катицу рођ. 23. децембра 1910. и Јулију рођ. 30.
августа 1913. по 3 дин. дневно.
О томе се градски Савет и Ђорђе Кечкеш обавештавају.
Број 108.
адм. 3467. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе Лидије Ковач гр. примаље ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је гр. примаља Лидија Ковач
извршила укупно 24 године службовања, то јој се у
смислу гр. мировинског статута има годишње мировине 336 (тристатридесетшест) динара, а у име
личног додатка на скупоћу 10 (десет) динара установљује.
О томе се Лидија Ковач и градски Савет изводом из записника обавештавају.
Број 109.
адм. 13121. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе гр. дневничарке супр.
Ерне Инотаји ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је молитељка сведоџбом гл. физика доказала да је за трајну службу неспособна,
то јој се у смислу гр. мировинског статута на основу 12 година службе годишња мировина са 560
(петстотинашесдесет) динара, а лични додатак на
скупоћу са 10 (десет) динара дневно установљује и
то почев од 1. јула о.г.
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О томе се супр. Ерне Инотаи и гр. Савет изводом из записника обавештавају.
Број 110.
адм. 13121. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе гр. вртара Стевана
Бала ради установљења мировине.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је Стеван Бал гр. вртар навршио 35 година службовања, то му се у смислу гр.
мировинског статута годишња мировина са 1300
(хиљадутристотине) динара, у име личног додатка
на скупоћу дневно 10 (десет) динара, а у име породичног додатка на жену му Терезију рођ. Храбал 3
(три) динара дневно установљује.
О томе се Стеван Бал и градски Савет изводом из записника обавештавају.
Број 111.
адм. 2805. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског одбора за
финансије и прорачун свој предлог - у предмету
молбе убирача потрошарине Јосифа Јухаса ради
установљенња милостиње.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Јосифу Јухасу убирачу гр. потрошарине се с
обзиром, да је с прекидима 20 година био у служби
града и да је сиромах - у име годишње милостиње
100 (стотина) дин. а у име личног додатка пак 10
(десет) дин. дневно установљује на терет гр. домаће благајне.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 112.
адм. 16860. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе Др. Милоша
Петровића среског начелника ради примања у општинску надлежност града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да је у Батањи 1888. године
рођен Др. Милош Петровић у Новом Саду од 1919.
године као начелник среза новосадског и да као
држ. чиновник има толико прихода, да неће пасти
граду на терет, то се прима у општинску надлежност града Новог Сада.
О томе се Др. Милош Петровић и гр. Савет изводом из записника обавештавају.
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Број 113.
адм. 16859. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе подначелника новосадског среза Андрије Николића ради примања у надлежност града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто молитељ Андрија Николић који је рођен у Србобрану 1866. год. а надлежан у Жабљу,
више од две године станује у Новом Саду и овде
допринаша општинским теретима, то се у смислу
11. §-а закона о општинама заједно са породицом
прима у надлежност града Новог Сада.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 114.
адм. 6359. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 20. јуна о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе Мике Трифуновића ради примања у општинску надлежност
града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у смислу 12. §-а
XXII. зак. чл. од 1886. год. прима у општинску надлежност града Новог Сада Мику Трифуновића и
породицу му, надлежног у општини Каменици пошто је доказао, да је доброг моралног владања и да
има толико иметка и прихода, да неће пасти граду
на терет.
Добровољни прилог од 200 (двестотине) динара у корист сиротињског фонда се са захвалношћу
прима.
О томе се градски Савет и Мика Трифуновић
изводом из записника обавештавају.
Број 115.
адм. 6082. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе Антона Бака
жељ. кондуктера ради примања у завичајност града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је 1879. године у Моношторсегу
рођени жељезнички кондуктер Антун Бак у Новом
Саду од 1906. године настањен, да је положио прописану заклетву верности, да је некажњеног предживота и да има толико прихода, да са породицом
неће пасти граду на терет, то се прима у општинску надлежност града Новог Сада.
О томе се Антун Бак и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
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Број 116.
адм. 16850, 17281. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе уд. Јосифа
Достала рођ. Софије Хук, ради стављања у изглед
завичајности у Новом Саду у сврху стицања држављанства Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у смислу 41. §-а
уг. закона о држављанству уд. Јосифа Хука рођ.
Софији Достал и њезином законитом сину Јосифу
рођеном у Лембергу 13. јула 1912. год. ставља у
изглед завичајност у Новом Саду за случај, да јој
Министарство Унутрашњих Дела подари држављанство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
О томе се молитељка и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 117.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси свој предлог - на основу мњења одбора за
наставу и јавно просвећивање - у предмету употребе вотираних 25.000 дин. Матици Српској у просветне цељи.
Глиша Мирковић члан проширеног Савета је
зато, да се вотирана свота не употреби на нове ормане за књиге и на путовања ради проучавања ради
уређења архиве, музеја, библиотеке, но на најпотребније ствари, као повез и набавка нових књига, материјала за војвођански архив и музеј.
После овога је предлог градског Савета допуњен
предлогом Глише Мирковића, једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
На гл. скупштини од 6. априла о.г. под бројем
47/адм. 26262 од 1921. вотираних 25.000.- дин.
припомоћи Матици Српској у просветне сврхе се
има употребити:
1.) на повезивање неувезаних књига, да би се
могле давати публици на употребу.
2.) на набавку нових књига односно на попуњавање непотпуних дела,
3.) на набавку дела, које Матица нема а које
читалачка публика тражи, и
4.) на прикупљање материјала за Војвођански
архив и музеј.
Вотирана припомоћ се има издати Књижевном Оделењу Матице Српске, да према изложеном
програму употреби.
Библиотека Матице Српске се мора учинити
приступачном пубилици.
О томе се градски Савет изводом из записника
обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
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Број 118.
адм. 16113. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г.
подноси - основу мњења мировинског одбора - свој
предлог у предмету молбе гр. дневничарке Евице
Сабо, ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Евици Сабо, која је као забавиља, а затим као
гр. дневничарка свега 15 година била у служби, се
у име мировине годишње 650 (шестстотинапедесет)
динара, а у име личног додатка на скупоћу дневно
10 ( десет ) динара почев од 1. јула о.г. установљује.
О томе се Евица Сабо и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 119.
адм. 16113, 16145. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе гр. дневничарке Пирошке Лигети ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пирошка Лигети, која је као гр. забавиља и
затим као градска дневничарка свега 11 година
била у служби се у име мировине годишње 530 ( петстотинатридесет ) динара, а у име личног додатка
на скупоћу дневно 10 ( десет ) динара почев од 1.
јула о.г. установљује.
О томе се Пирошка Лигети и градски Савет
изводом из записника обавештавају.
Број 120.
адм. 16338. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. јуна о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе гр. проценитеља Карла Шуберта ради установљења
милостиње.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Карлу Шуберту гр. проценитељу се с обзиром
да је од 1904 годину у служби града и сиромашног
стања у име годишње милостиње 100 ( стотина )
динара, а у име личног додатка на скупоћу 10 ( десет ) динара дневно на терет гр. домаће благајне.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 121.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, то председник госп. Милан Слиепчевић
вел. жупан
позива за оверовљење записника Милана Радонића, Косту Миросављевића, Фрању Циглера и
Јулија Фајта, чланове проширеног Савета; место
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оверовљења пак бележничког звање 21. јуна 1922.
год. у 11 сати пре подне.
После прочитања оверовљава се 21. јуна 1922. год. у 11 сати пре подне.
велики бележник

Слиепчевић, с.р.
велики жупан
Коста П. Миросављевић, с.р.
Franja Ziegler, s.r.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета сл. и кр. града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 24. јула 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић вел. бележник, зам. гр. начеоника, Др. Ђорђе
Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан гр. саветници, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник,
Јован Бањанин ред. вар. капетан, Стеван Славић гл. мерник, Стеван Бошњаковић рачунарски саветник,
Јосиф Пајц гл. благајник, Др. Глиша Марковић гл. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар
Нађ сиротињски старатељ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш гр. рачуновође.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Јован Башић,
Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Лазар Димић, Мита Ђорђевић,
Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Дака Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Леополд
Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, велики бележник.
Број 122.
Председник поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас сазвату
гл. скупштину; вођење записника поверава Др. Имри
Марцековићу, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Уједно извештава, да су три предмета стављена на дневни ред и то: „Предлог гр. Савета у предмету молбе Мартина Хајду гр. рачуновође ради установљења мировине”, „Предлог гр. Савета у предмету
молбе Др. Бранка Илића ради примања у општинску
надлежност” и „Извештај економског и финансијског одбора у предмету градње нових школских
дворана у улицама Кајмакчаланској и Марка Краљевића”.
Узима се на знање.
Број 123.
Павле Татић, члан проширеног Савета моли,
да му се дозволи да пре дневнога реда затражи објашњење у ствари породичног додатка за гр. намештенике.
Када му је ово дозвољено вели, да су дневничари, послужитељи и редари поднели молбу, да им
се породични додатак са 3 на 5 динара повиси дневно, почев од 1. јануара о.г. како је то државним
намештеницима установљено и до данас им није
молба решена. Моли, да градски Савет донесе решење у смислу њихове молбе.
Милан Слиепчевић вел. жупан вели да ће се
извидити, те ако држава даје тај породични додатак својим намештеницима онда ће и варош дати.

24. ЈУЛ 1922.
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ОДЛУКА:
Одговор госп. великог жупана се узима на
знање.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 124.
адм. 19799, 19991. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог, и извештај ад хок
одбора у предмету молбе Српске Задружне Банке
д.д. ради продаје 18 јутара 231 кв.хв. гр. земљишта
у сврху изградње творнице жигица.
Ђорђу Петровићу члан проширеног Савета не
допушта савест, да гласа за предлог. Овим се излази
на сусрет великим капиталима. На томе земљишту
би се могло 60 породица сместити.
Милан Антонић, члан проширеног Савета вели, да су га људи из оног краја замолили, да изјави,
да ће ако ће се предложено земљиште продати Српској Задружној Банци, уложити уток. Они се боје
опасности од пожара јер ће ту бити дрвара.
Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник вели, да жалба сиротиње нема места. За њих је место опредељено а није потребно више. Догод се Дунав не задолми неће индустрија ићи на земљиште око кланице.
Предлаже да се предлог усвоји.
После овога је председник, вел. жупан одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Мита Ђорђевић, Никола Ивковић, Милан Јовановић
Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Дака Поповић,
Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије
Фајт, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша
Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин Хајду.
Са „не” су гласали од стране муниципалног већа: Стеван Бркић, Аца Евић, Милан Антонић, Божа
Милић, Ђока Петровић, Лазар Димић.
Пошто је предлог градског Савета већином
гласова примљен,
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Српској
Задружној Банци д.д. у Новом Саду на вечито 18
јутара 231 кв.хв. под следећим условима:
1: Варош Нови Сад продаје Српској Задружној Банци д.д. односно деоничарским друштвима
које ће она засебно основати од гр. земљишта уведеног у новосадском гр. улошку, означено у нацртима гр. грађ. одељка који су уједно саставни делови
овог закључка укупно 18 јутара 231 кв.хв. гр. земљишта са правом власништва на вечито за 50.000
дин. по јутру односно 907.213 (деветстотинаседамхиљададвестатринајст) динара.
2: Српска Задружна Банка д.д. обвезује се потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим, или
други продукти не смеју бити на штету суседства
или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме
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зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Фабрика жигица, стругара, фабрика за израду дрвене вуне, фабрика паркета и грађевинско
столарска радионица има тако да се води тако, да
у пројектованој фабрици за време трајања после
несме бити ни дима, нити смрада нити ларме.
4. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за фабрику
жигица, стругару, фабрику за изради дрвене вуне,
фабрику паркета, грађевсинско столарску радионицу и грађару сме употребити, као и она ограничења
која су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектовану фабрику од дана
ступања у посед и уз накнаду ефективне штете
заинтересованима који се још данас на овом земљилшту налазе, за две године на купљеном земљишту неби саградили или ако би у овим подузећима
без разлога и без пристанка града рад обуставили
и за две године ван промета ставили, биће град
властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове,
да у року од године дана све зграде и опреме са гр.
земљишта однесе, јер ће иначе све то без икакве
отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
7. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
8. Купац или његов правни последник дужни
су одговарати и за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овог купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 125.
адм. 19798, 20181. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог и извештај ад хок одбора
у предмету молбе Ђурице Лишића и Српске Трговачке Банке д.д. ради продаје 1112 кв.хв. гр. земљишта у индустријске сврхе и за подизање станова.

24. ЈУЛ 1922.
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Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Мита Ђорђевић, Аца Евић,
Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Сима Машић, Божа Милић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Давид
Поповић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић,
Јулије Фајт, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примњен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
1112. кв.хв. гр. земљишта поред темеринског пута
Ђурици Лишићу и Српској Трговачкој Банци д.д. у
индустријске сврхе и за подизање станова под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку укупно 1112
кв.хв. за 25.000 динара по јутру односно 17.375
(седамнајстхиљадатристаседамдесетпет) динара.
2. Ђурица Лишић и Српска Трговачка Банка
д.д. обвезују се потребне градње тако извести, да
из овог индустријског подузећа ни прљаве течности ни дим, или други продукти не смеју бити на
штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за индустријске сврхе и подизање зграда за станове сме употребити, као и она ограничења која су таксативно
утврђена у 2. и 3. тачци овога закључка.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребљавали пројектоване инвестиције од
дана ступања у посед за једну годину на купљеном
земљишту неби саградили: биће град властан да
продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове да у року од
године дана све зграде и опреме са гр. земљишта
однесе, јер ће иначе све то без икакве отштете или
откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
7. Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати и за сву ону штету, коју би град Но-
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ви Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески Суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 126.
адм. 19800, 20183. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог и извештај изасланства
ад-хок одбора у предмету молбе фирме Јован Ернст
и Рот ради продаје гр. земљишта у индустријске
сврхе и за подизање зграде за станове.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Мита Ђорђевић, Аца Евић,
Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока
Летић, Јован Летић-Перин, Сима Машић, Божа Милић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић,
Дака Поповић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Милан
Ћирић, Јулије Фајт, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје фирми Јован
Ернст и Рот 1110 кв.хв. гр. земљишта у индустријске
сврхе и за подизање зграда за становање под следећим условима:
1. Варош Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку укупно 1110
кв.хв. за 25.000 динара по јутру односно за 17343
(седамнајстхиљадатристачетрдесеттри) динара 75
пара.
2. Фирма Јован Ернст и Рот обвезују се потребне градње тако извести, да из овог индустријског подузећа ни прљаве течности, ни дим, или
други продукти не смеју бити на штету суседства
или на уштрб здравствених одношаја у опће. Саме
зграде морају одговарати естетичким односно архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне дозволе издала буде.
4. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за индустријске сврхе и подизање зграде за станове сме употребити.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу цељ

24. ЈУЛ 1922.

175

употребљавали пројектоване инвестиције од дана
ступања у посед за једну годину на купљеном земљишту неби саградили: биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате
натраг узме и власника позове да у року од године
дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе,
јер ће иначе све то без икакве отштете или откупа
припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купац и правни последник његов дужан је
све оне наредбе које ма која власт из здравствених
разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала буде тачно о свом трошку
извађати.
7. Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати иза сву ону штету, коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Рефернт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 127.
адм. 19985. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог и извештај изаслатог ад
хок одбора у предмету молбе Милана Антонића ради продаје гр. земљишта у сврху изградње куће.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Мита Ђорђевић, Аца Евић,
Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Матија Леви, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Сима Машић, Божа Милић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Давид Поповић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Васа Стајић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић,
Јулије Фајт, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Мартин
Хајду.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Милану
Антонићу новосадском становнику 594 кв.хв. гр.
земљишта поред Темеринског друма преко пута од
Шулцове млине у сврху изградње куће под следећим
условима:
1. Град Нови Сад продаје своје земљиште заведено у новосадском гр. улошку бр. 1. XVIII. и кат.
чест. бр. 4820/1 = 208 кв.хв. 4823/2 = 386 кв.хв.
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укупно 594 кв.хв. по цени од 25.000 дин. по кат.
јутру које у овом случају износи дин. 9781,25.
2. Купац је дужан на овом земљишту подићи
кућу за становање и то радове око зидања најдуже
у року од 60 (шесдесет) дана отпочети а за једну
годину дана довршити, све рачунато од дана кад
ово решење постане правомоћно и град позове купца да уговор потпише и куповнину у гр. благајну
уплати.
3. Купљено земљиште може се у другу сврху
употребити, само уз претходну дозволу гр. Савета.
4. Ако купац условима тачке 2. овог уговора
неби задоста учинио, то је град властан земљиште
од њега одузети, куповнину му без камате вратити,
а за евентуално учињене инвестиције неће купац
имати право на отштету.
5. Купац је дужан све оне наредбе, које ма
која власт из здравствених разлога или из обзира
јавне сигурности или сигурности од пожара издала
буде тачно и о свом трошку извађати.
6. Купац одговара за сву штету коју би град
или појединци имали да претрпе из неодржавања
или прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови око купопродајног уговора,
као и биљеге и пристојбе терете једино купца.
8. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник
Број 128.
адм. 16930, 18287. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог у предмету молбе чиновничке војвођанске задруге за међусобно помагање
и штедњу, ради издавања под закуп гр. земљишта
у сврху подизања цигљане.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. и кр. града Новог Сада
издаје за цигљану под закуп Чиновничкој Војвођанској Задрузи за међусобно помагање и штедњу
на десној страни темеринског друма преко пута од
војног магазина барута бр. 1. према прикљученом
нацрту под А.Б.В.Г.Д.Е.Ж.З. гр. земљиште у сврху
експлоатације под следећим условима:
1. Закуп траје шест година т.ј. од 1. септембра
1922 - 1. септембра 1928. год.
2. Закупнина је:
а) за употребу земљишта на којима ће се подићи зграде од цигљане 150 стопедесет динара од
јутра.
б) за експлоатацију према нацрту под А.Б.В.
Г.Д.Е.Ж.З. назначено гр. земљиште по јутру од 500
петстотина динара.
3. Земљиште за експлоатацију не уједаред,
него по потреби биће стављено закупнину на расположење ради употребе, зато је дужан исто сваке
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године септембра месеца гр. Савету пријавити, какве површине потребује за идућу годину.
4. За употребу још непредатим земљиштем
град слободно располаже.
5. Закупник је дужан употребљено земљиште
и то одма после употребе изравнати, бунаре затрпати и у оваком стању такође одма предати и ако
ово не изврши, у праву је гр. Савет цело поменуто
земљиште без судског посредовања у властити посед одма узети, и све недостатке на рачун закупника обавити.
6. Приликом враћања експлоатисаних површина у гр. посед има се омогућити комуникациона
веза између цигљане и још неупотребљених и за
експлоатисанње одређених површина.
7. Дужан је закупник цигљану стално у погону држати. Изузетни случајеви су „вис мајор”, даље
општа стагнација у цигљарској трговини.
8. Закупник не може без претходног одобрења проширеног гр. Савета своје право цедирати.
9. Сви трошкови око овога закупа односно
уговора, биљеге и пристојбе терете закупника.
10. У случају парнице за обе странке надлежан
је новосадски срески суд, и сумарни поступак.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 129.
адм. 21401. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог у предмету поделе кућишта јавним и приватним лицима у сврху изградње
куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, то
председник одређује поименично гласање тако, да
они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Јован Башић, Филип Богдановић,
Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Матија Леви, Јован Летић-Перин, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Давид Поповић, Андрија Сечујски, Павле Татић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт,
Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Др. Ђорђе Тапавица, Јован Лакић, Радивој
Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц,
Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада продаје на вечито са
правом власништва по прикљученим плановима
градско земљиште и то:
А.) 1.) У грађевним блоковима у лиману и око
шанчева:
1. Вељку Томићу дир. апел. канцеларије блок
IV. парц. 8. топ. бр. 8203/4-л 165 кв.хв. за 1650 дин.
2. Тибору Бали умировљеном гр. економу блок
VI. парц. 6 топ. бр. 7982/1-г-2, 8203/4-к: 176 кв.хв.
за 1760 Д
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3. Пери Јовановићу управн. Нар. Банке блок
IV. парц. 12 топ. бр. 4810/20-м: 216 кв.хв. за 2160
дим.
4. Кости Капамаџији вишем чин. Нар. Банке
блок А. парц. 3 топ. бр. 8203/9-д : 264 кв.хв. за
2640 дин.
5. Др. Радивоју Илићу и супрузи блок VI. парц.
3 топ. бр. 7982/1-г-5, 7982/3-б-1, 8203/4-х : 250
кв.хв. за 2500 дин.
6. Др. Лази Марковићу шефу Здрав. Одсека
блок VI. парц. 7. топ. бр. 7982/1-г-1, 8203/4-м : 211
кв.хв. за 2110 дин.
7. Др. Бранку Илићу држ. правозаступнику
блок VI. парц. 4. топ. бр. 7982/1-г-4, 7982/2-д,
7982/3-б-2, 8203/4-м 223 кв.хв. за 2230 дин.
8. Др. Милошу Петровићу среском начелнику
блок VI. парц. 9 топ. бр. 8203/ф - 197 кв.хв. за
1970 дин.
9. Андрији Николићу срес. подначелнику блок
VI. парц. 10 топ. бр. 8203/4-е - 190 кв.хв. за 1900
дин.
10. Павлу Поповицком професору блок V. топ.
бр. 4810/22-а, 7982/1-и-1 - 247 кв.хв. за 2470 дин.
11. Др. Владимиру Белајчићу судији блок V.
парц. 5 топ. бр. 4782/1-и-4, 4789/1-а, 4810/22-е 186 кв.хв. за 1860 дин.
12. Ивану Рашици команд. 7. пука блок А.
парц. 5 топ. бр. 8203/9-ф - 282 кв.хв. за 2820 дин.
13. Петру В. Косићу пуковнику блок А. парц.
6 топ. бр. 8203/9-и - 282 кв.хв. за 2820 дин.
14. Данилу Ћуку инсп. Фин. контроле блок А.
парц. 13 топ. бр. 8203/9-ц 285 кв.хв. за 2850 дин.
15. Ивану Шкреблину судији блок V. парц. 8
топ. бр. 7982/1-и-5, 8203/1-5 154 кв.хв. 1540 дин.
16. Каменку Суботићу секретару Матице блок
VI. парц. 5 топ. бр. 7982/1-г-3, 8203/4-ј - 242 кв.хв.
за 2420
17. Др. Душану Радићу умир. дир. гимн. блок
А. парц. 11 топ. бр. 8203/9-х - 282 кв.хв. за 2820 дин.
18. Др. Жарку Стефановићу градском начеонику блок IV. парц. 9 топ. бр. 4810/20 - п - 303 кв.хв.
аз 3030 дин.
19. Др. Светозару Андрићу сан. потпук. блок
А. парц. 7 топ. бр. 8203/3-ј - 282 кв.хв. за 2820 дин.
20. Миливоју М. Радонићу ппуковнику блок А.
парц. 8 топ. бр. 8203/9-м 282 кв.хв. за 2820 дин.
21. Фрањи Међеши проф. држ. гимн. блок А
парц. 12 топ. бр. 8203/9-г - 282 кв.хв. за 2820 дин.
22. Милану Дунићу инспектору блок V. парц.
4 топ. бр. 4810/20-д 259 кв.хв. за 2590 дин.
23. Јовану Барако шефу инж. секције блок IV.
парц. 3 топ. бр. 4810/20-д 233 кв.хв. за 2330 дин.
24. Др. Ђури и Вери Недељковић блок А. парц.
10 топ. бр. 62039-к - 282 кв.хв. за 2820 дин.
25. Проти Вељку Миросављевићу блок IV. парц.
16 топ. бр. 4810/20-И - 240 кв.хв. за 2400 дин.
26. Др. Ђорђу Ћеремову болн. лекару блок VI.
парц. 2 топ. бр. 8203/4-г - 280 кв.хв. за 2800 дин.
27. Богдану Глумцу судији блок IV. парц. 15
топ. бр. 4810/20-ј - 242 кв.хв. за 2420 дин.
28. Васи Капамаџији инжињеру блок А. парц.
2 топ. бр. 8203/9-б - 204 кв.хв. за 2040 дин.
29. Љубомиру Лотићу секр. Матице блок IV.
парц. 14 топ. бр. 4810/20-и 251 кв.хв. за 2510 дин.
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30. Др. Војиславу Дими лекару блок А. парц.
9 топ. бр. 8204/1-г - 8203/9-л - 282 кв.хв. за 2820
дин.
31. Проки Адамовићу инспектору блок V. парц.
3 топ. бр. 4810/22-ц, 7982/1-и-3 - 222 кв.хв. за
2220 динара.
32. Душану Јанковићу инжињеру блок V. парц.
2 топ. бр. 4810/22-б, 7982/1-и-2 - 222 кв.хв. за
2220 дин.
33. Душану Дудварском мајору блок А. парц.
4 топ. бр. 8203/9-е - 282 кв.хв. за 2830 дин.
34. Јовану Лакићу гр. саветнику блок IV. парц.
10 топ. бр. 4810/20-с - 324 кв.хв. за 3240 дин.
35. Мили Вучетићу гр. саветнику блок IV. парц.
11 топ. бр. 4810/20-к -268 кв.хв. за 2680 дин.
36. Др. Емилу Поповићу-Пецији блок А. парц
1 топ.бр. 8203/9-а - 286 кв.хв. за 2860 дин.
37. Августу Плетковићу држ. инжињеру блок
VI. парц. 12 топ. бр. 8203/4-с - 194 кв.хв. за 1940
дин.
Б.) 37/а. Љуб. И. Милићу ђенералу блок ХХ/3
топ. бр. 4808/з - 232 кв.хв. за 2900 дин.
38. Јовану Савковићу апел. судији блок 1. парц.
12 топ. бр. 4810/2-л - 226 кв.хв. за 5650 дин.
39. Др. Лази Поповићу секретару касације
блок 1 парц. 13 топ. бр. 4810/2-м - 200 кв.хв. за
6000 дин.
В.) 40. Др. Јовану Латинчићу адвокату блок 1
парц. 15 топ. бр. 4810/2-о - 171 кв.хв. за 6412 дин.
50 пара.
41. Др. Радивоју Каленићу лекару блок 1. парц.
14 топ. бр. 4810/2-к - 183 кв.хв. за 6862 дин. 50
пара.
Г.) 42. Др. Драги Ћеремову адвокату блок VI.
парц. 1 топ. бр. 8203/4-д - 244 кв.хв. за 7625 дин.
43. Др. Јосифу Храшко адвокату блок VI. парц.
11 топ. бр. 8203/4-б - 206 кв.хв. за 6437 дин. 50
пара.
Д.) У грађевним блоковима на путу који води
на „Штранд” купатило:
44. Рудолфу Салонтаи поштару блок 2. парц.
176. топ. бр. 4796/2-б-2 - 284 кв.хв. за 1420 дин.
45. Јосифу Јуранићу поштару блок 2. парц.
177 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-1, 4796/2-б-3 - 372 кв.хв.
за 1875 дин.
46. Драгутину Нађу поштару блок 2. парц. 178
топ. бр. 4794/1-б-1-ј-2 - 375 кв.хв. за 1875 дин.
47. Фрањи Нађу поштару блок 15. парц. 168
топ. бр. 4794/1-б-1-и-4 - 363 кв.хв. за 1815 дин.
48. Ирини Манојловић манипул. апел. суда
блок XXII. парц. 155 топ. бр. 4794/1-б-1-в-5 - 347
кв.хв. за 1735 дин.
49. Стојану Димчићу учитељу блок XV. парц.
172 топ. бр. 4794/1-б-1-у-10 347 кв.хв. за 1735 дин.
50. Јанку Јанчикићу чин. Нар. Банке блок
XV. парц. 167 топ. бр. 4794/1-б-1-у-3 - 370 кв.хв.
за 1850 дин.
51. Ете Михајловић чин. Нар. Банке блок XV.
парц. 166 топ. бр. 4794/1-б-1-у-2 - 377 кв.хв. за
1885 дин.
52. Андрији Мирковићу реф. Здрав. Одс. блок
14. парц. 79 топ. бр. 4794/1-б-1-с-8 - 361 кв.хв. за
1805 дин.
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53. Божи Виловском држ. рачуновођи блок 3.
парц. 181 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-6 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
54. Лази Арадском срес. подначелнику блок
VII. парц. 122 топ. бр. 4794/1-б-1-ш-10 - 302 кв.хв.
за 1510 дин.
55. Рихарду Висингеру ср. ветеринару блок
XII. парц. 154 топ. бр. 4794/1-б-1-в-4 - 340 кв.хв.
за 1700 дин.
56. Јулки Јовановић настав. учит. школе блок
VII. парц. 125 топ. бр. 4794/1-б-ш-13 - 302 кв.хв.
за 1510 дин.
57. Светиславу Стојановићу чин. банке блок
3. парц. 182 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-7 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
58. Андрији Кинчешу учитељу блок 22. парц.
153 топ. бр. 4794/1-б-1-в-3 301 кв.хв. за 1505 дин.
59. Дамјану Вучковићу чин. Обл. Дир. блок 3.
парц. 183 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-8 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
60. Петру Радиновићу чин. Обл. Дир. блок 3
парц. 184 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-9 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
61. Михајлу Борошу учитељу блок 3. парц. 179
топ. бр. 4794/1-б-1-ј-4 - 375 кв.хв. за 1875 дин.
62. Саламону Секељу учитељу блок 3 парц. 180
топ. бр. 4794/1-б-1-ј-5 - 375 кв.хв. за 1875 дин.
63. Станку Замуровићу професору блок 12.
парц. 26 топ. бр. 4794/1-б-1-н-3 - 347 кв.хв. за
1735 дин.
64. Драгутину Н. Димитријевићу учитељу блок
XV. парц. 173 топ. бр. 4794/1-б-1-у-9 - 347 кв.хв.
за 1735 дин.
65. Василију Стакићу учитељу блок XV. парц.
174 топ. бр. 4794/1-б-1-у-8 347 кв.хв. за 1735 дин.
66. Љубомиру Велићу учитељу блок XV. парц.
171 топ. бр. 4794/1-б-1-у-7 - 405 кв.хв. за 2025 дин.
67. Крсти Ерац пеш. кап. блок 22. парц. 151
топ. бр. 4794/1-б-1-в-1 - 290 кв.хв. за 1450 дин.
68. Ђорђу Анђелковићу чин. Инв. Одс. блок 4.
парц. 185 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-11 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
69. Тод. К. Миличевићу мајору блок 15 парц.
165 топ. бр. 4794/1-б-1-у-1 433 кв.хв. за 2165 дин.
70. Васи Стајићу професору и жени блок 12.
парц. 22 топ. бр. 4796/2-с-4 - 347 кв.хв. за 1735 дин.
71. Аркадију Филиповски чин. Фин. Дир. Блок
4 парц. 186 топ. бр. 4694/1-б-1-ј-12 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
72. Душану Радовићу чин. Фин. Дир. блок 4
парц. 187 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-13 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
73. Јосифу Њулу професору блок 16. парц. 164
топ. бр. 4794/1-б-1-х-7 - 410 кв.хв. за 2050 дин.
74. Фрању Енђелу професору блок 16. парц.
164 топ. бр. 4794/1-б-1-к-6 - 356 кв.хв. за 1780 дин.
75. Душану П. Арнаутовићу учитељу блок 15
парц. 170 топ. бр. 4794/1-б-1-у-6 - 386 кв.хв. за
1930 дин.
76. Павлу Коларову учитељу блок 15 парц. 169
топ. бр. 4794/1-б-1-у-5 - 375 кв.хв. за 1875 дин.
77. Урошу Поповићу чин. држ. Туж. блок 4.
парц. 188 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-14 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
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78. Јовану Грковићу секретару Мин. Пољопривреде блок 14 парц. 88 топ. бр. 4794/1-б-1-о-17 378 кв.хв. за 1890 дин.
79. Радивоју Шербићу поручнику блок 22
парц. 152 топ. бр. 4794/1-б-1-в-2 - 316 кв.хв. за
1580 дин.
80. Јовану Коле жељ. чин. блок 4 парц. 189
топ. бр. 4794/1-б-1-ј-15 - 375 кв.хв. за 1875 дин.
81. Калману Варади професору блок 16 парц.
162 топ. бр. 4794/1-б-1-х-5 - 354 кв.хв. за 1770 дин.
82. Андрији Бабарци пошт. подчин. блок 4
парц. 190 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-16 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
83. Илији Павловићу чин. Обл. Фин. дир. блок
4 парц. 191 топ. бр. 4794/1-б-1-ј-17 - 375 кв.хв. за
1875 дин.
84. Ненаду Пецићу инж. Грађ. Дир. блок 12
парц. 28 топ. бр. 4794/1-б-1-л-5 - 382 кв.хв. за
1910 дин.
85. Бојани Каракашевић наставници блок 12
парц. 20 топ. бр. 4796/2-е-2 - 461 кв.хв. за 2305 дин.
86. Фридриху Хесу чин. блок 16 парц. 159 топ.
бр. 4794/1-б-1-х-2 - 293 кв.хв. за 1465 дин.
87. Јовану Маршалу професору блок 16 парц.
161 топ. бр. 4794/1-б-1-х-4 - 386 кв.хв. за 1930 дин.
88. Јосифу Прокопецу професору блок 22
парц. 158 топ. бр. 4794/1-б-1-в-8 - 319 кв.хв. за
1595 дин.
89. Стевану Дзубаји професору блок 22 парц.
157 топ. бр. 4794/1-б-1-в-7 - 323 кв.хв. за 1615 дин.
90. Јулију Часару професору блок 16 парц.
160 топ. бр. 4794/1-б-1-х-3 - 327 кв.хв. за 1635 дин.
91. Ле Јакову учитељу блок 22 парц. 156 топ.
бр. 4794/1-б-1-в-6 - 337 кв.хв. за 1685 дин.
92. Даници Никић наставници блок 2 парц.
175 топ. бр. 4796/2-б-4 - 379 кв.хв. за 1895 дин.
93. Александру Шумахеру инж. блок 10 парц.
33 топ. бр. 4794/1-б-1-д-2 - 361 кв.хв. за 1805 дин.
Ж.) 3. У грађевном блоку на старој чиновничкој (насеобини) колонији:
94. Теодору Милошевићу жанд. мајору парц.
4 топ. бр. 5066/1-а-49-д, 5066/1-а-73-б, 5066/2 284 кв.хв. за 2272 дин.
Вредност односно куповне цене парцела установљено је:
У грађевном блоку на малом лиману и шанчевима за парцеле под а) 10 дин., по кв. хвату, б) 25
дин. по кв. хвату, в) 37 дин. 50 пара по кв. хвату,
г) 31 дин. 25 пара по кв. хвату.
У грађевном блоку иза старе чиновничке насеобине поред виноградарских насеобина 8 (осам)
дин. по кв. хвату.
На гр. земљишту са обе стране новог пута који води на „Штранд” купатило 5 (пет) дин. по кв.
хвату.
Земљиште за градњу кућа могу добити у првом
реду сви градски чиновници који су положили заклетву, у другом реду они јавни чиновници који су
у Новом Саду рођени или који имају у Новом Саду
10 (десет) година јавне службе односно 10 (десет)
година у Новом Саду стално бораве и на послетку
и остали државни службеници који имају у Новом
Саду стално јавну службу.
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А) Куповнина плаћа се у гр. благајну у 2 рате
и то: половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (са преписом права власништва
на купца у грунтовницу) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. децембра 1925.
године.
Б) На купљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925 године кућу саградити и то у
грађевном блоку на малом лиману и око шанчева
најмање једноспратну, у осталим блоковима према
регулационом плану и прописима гр. грађ. штатута.
Онај купац, пак који у прописаном року кућу не
сагради, губи право на земљиште уз повратак донде положене куповнине и то без камате на исту.
В) Празно земљиште у правилу се не може
продати но у извесним и оправданим случајевима
ово се може извршити само уз претходно одобрење
гр. Савета.
Ограничења под А), Б), В) имају се грунтовно
укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
Поделу појединих парцела врши гр. Савет и
он склапа и уговор према установљеним условима.
Уредбом о помагању продукције нових станова осигуране повластице у потпуној мери уживају
и купци.
Градски Савет има пре предаје земљишта појединцима, да установи потребан правилник који
се односи на изградњу кућа.
И на послетку купци земљишта могу иста
препродавати тек по истеку рока од 5 година по
извршеној градњи под теретом губљења права на
власништво.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 130.
адм. 18184, 18276. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог, у предмету молбе
Стојана Савића референта Обл. Фин. Дирекције и
Ивана Милиног прокуристе Срп. Задр. Банке д.д.
новосадских становника ради продаје градског земљишта у сврху изградње кућа.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Јован Башић, Филип Богдановић,
Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија
Сечујски, Јулије Фајт, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Стојану
Савићу референту Обл. Фин. Дирекције и Ивану
Милину прокуристи Срп. Задр. Банке д.д. градско
земљиште које се налази у блоку поред Дунава
између свиларе, пута који води на кланицу и паробродске агенције за изградњу куће за 10 дин. по
кв. хвату уз следеће услове:
1. Град Нови Сад продаје од земљишта свога,
које се налалзи у горе реченом блоку Стојану Савићу парцелу означену топ. бр. 2500/5, 2501/1 у износу од 201 кв.хв. за 2010 (двехиљадедесет) динара.
б) Ивану Милином прокуристи Срп. Задр.
Банке парцелу означену топ. бр. 2500/6, 2501/2,
7981/10-с у износу од 203 кв.хв. за 2030 дин. (двехиљадетридесет) динара.
2. Купци обвезују се потребне градње тако
извести, да морају одговарати естетичким односно
архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати условима,
које му грађевна област при издавању грађевне
дозволе издала буде.
4. У колико би се тражене парцеле налазиле
на територији Штамлеркине дрваре, купац ступа у
посед тек онда, када се премести на продатом земљишту налазећа се дрвара. За три месеца дана,
рачунајући од дана када варош ове површине прими у посед дужна је предати их купцима уз претходну уплату куповне цене.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за градњу
куће сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2.3. и 4. тачни овога закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљилште на другу
цељ употребили, пројектоване зграде од дана ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту
неби саградили, биће град властан да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг
узме и власника позове, да у року од године дана
све зграде и опреме са гр. земљишта однесе, јер ће
иначе све то без икакве отштете или откупа припасти искључиво у власност града Новог Сада.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва има се грунтовно
убележити.
7. Ограничења која су утврђена у 2.3. и 4. тачци овога закључка престају, када купци у потпуној
мери одговоре условима овога купа односно продаје.
8. Купци или његови правни наследници дужни су одговарати и за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
Број 131.
адм. 20737. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
- подноси на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун свој предлог, у предмету молбе фирме „Георгијевић-Грајниц” д.д. ради продаје
градског земљишта у сврху изградње великих магазина за тешку гвоздену робу и станове за намештенике.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Ђока Гајин, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа
Крендић, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев,
Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле
Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт,
Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје фирми
Георгијевић-Грајниц д.д. индустрија и трговина
гвожђа у Новом Саду гр. земљиште на великом
Лиману заведено у гр. ул. бр. 4298 II./а кат. чест.
4788/2-а-2 = 2084 кв.хв. 4788/3-в-1-б = 1272 кв.хв.
4788/4-а-2 = 72 кв.хв. 4788/5-б-2б-1-б = 752 кв.хв.
8131/1-б = 1570 кв.хв. укупно 5750 кв.хв. од којих
је парцела бр. 8131/1-б део старе жељезничке пруге у укупној површини од 3 јутра и 950 кв.хв. и
према приложеном плану под А.) у сврху изградње
великих магазина за тешку гвоздену робу и станове за намештенике под следећим условима:
1. Цена земљишту је Дин. 50.000.- (педесетхиљада динара) за свако кат. јутро а има се уплатити у гр. благајну у року од 14 (четрнајст) дана и
на позив града, кад ова купопродаја постане правомоћна.
2. Купци се обвезују да ће потребне зграде за
магазине, станове и канцеларије на купљеном земљишту у року од најдуже једне године и то тако
извести, да из овог подузећа ни прљаве воде, ни
прљаве течности, ни дим или други продукти несмеју бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће.
3. Купци су дужни при изградњи својих зграда строго се придржавати услова, које им грађевна
област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Купци су дужни купљено земљиште само у
затражену сврху употребљавати и не могу исто без
претходне дозволе града у другу сврху искоришћавати.
5. Купци су дужни тачно спровести све наредбе које им ма која власт из здравствених разлога
или из обзира јавне безбедности или сигурности од
пожара издала буде.

24. ЈУЛ 1922.
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6. Купци одговарају за сваку штету коју би
град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терете једино купце.
8. Све спорове из овог уговора решава овд.
Срески Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 132.
адм. 20734.од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Мора Хакера ради продаје градског земљишта у сврху изградње фабрике крема за обућу.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји градског земљишта, то председник
одређује поименично гласање тако, да они, који
примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а који
га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Ђока Гајин, Аца Евић, Никола Ивковић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др.
Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Марву
Хакеру овд. становнику гр. земљиште на великом
лиману заведено у гр. ул. бр. 4298 и од кат. чест.
4794/1-б-1, 4788/3-б и 7984/1 у укупној површини од 852 кв.хв. и према приложеном нацрту под
А.) у сврху изградње фабрике крема за обућу, под
следећим условима:
1. Цена земљишту је Дин. 50.000.- (педесетхиљада динара) по кат. јутру а има се уплатити у гр.
благајну у року од 14 (четрнајст) дана и на позив
града, када ова купопродаја постане правомоћна.
2. Купац се обвезује, да ће потребне зграде за
своју фабрику и станове за намештенике на купљеном земљишту подићи у року од најдуже једне године и то тако, да из овог подузећа ни прљаве воде,
ни прљаве течности, ни дим или други продукти
несмеју бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће.
3. Купац је дужан при изградњи својих зграда
строго се придржавати услова, када им грађевна
област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Купац је дужан купљено земљиште само у
затражену сврху употребљавати и неможе исто без
претходне дозволе града у другу сврху искоришћавати.
5. Купац је дужан тачно спровађати све наредбе, које му ма која власт из обзира јавне безбедности или сигурности од пожара издала буде.
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6. Купац одговара за сваку штету коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
8. Све спорове из овог уговора решава овд.
средски суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 133.
адм. 20735. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе фирме Исаковић, Калмић и Комп. ради продаје градског земљишта у сврху изградње резервоара за моторин.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Филип Богдановић, Аца
Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Јован
Сабо, Андрија Сечујски, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Леополд Франк,
Јован Храниловић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Исаковићу,
Калмићу и комп. трговцима из Београда гр. земљиште заведено у гр. ул. бр. 4298/ и од кат. чест.
4788/4-а са укупном површином од 400 кв.хв. према приложеном нацрту под А.) у сврху подизања
резервоара од челика за смештај моторина (нафте)
под следећим условима:
1. Цена земљишту је Дин. 50.000.- (педесетхиљада динара) по кат. јутру а има се уплатити у
гр. благајну у року од 14 (четрнајст) дана и на позив
града, кад ова купопродаја постане правомоћна.
2. Купци се обвезују, да ће потребне зграде и
станове за намештенике на купљеном земљишту
подићи у року од најдуже једне године и то тако,
да из овог подузећа ни прљаве воде, ни прљаве
течности, ни дим или други продукти несмеју бити
на штету суседства или на уштрб здравствених
одношаја у опће.
3. Купци су дужни при изградњи својих зграда,
строго се придржавати услова, које му грађевна област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Купци су дужни купљено земљиште само у
затражену сврху употребљавати и не могу исте без
претходне дозволе града у другу сврху искоришћавати.
5. Купци су дужни тачно спровађати све наредбе, које им ма која власт из здравствених разлога или обзира јавне безбедности или сигурности
од пожара издала буде.
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6. Купци одговарају за сваку штету коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови овог уговора, биљеге и пристојбе терете једино купце.
8. Све спорове из овог уговора решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 134.
адм. 21405. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун свој предлог - у предмету
бесплатног уступања кућишта за изградњу куће
госп. Ђенералу Милошу Васићу Министру Војном и
Морнарице и госп. Мити Алексијевићу, начелнику
Оделења за Б.Б.Б. Министарства Унутрашњих Дела.
Савет града Новог Сада са искреном радошћу
и задовољством види, да је један од најважнијих
проблема по развитак овог града - питање шанчева
- повољно решен и сада више не постоје никакве
тешкоће, да се на обалама дунавским изгради модерни Нови Сад, што смо сви ми новосађани давно
очекивали.
Да је ово толико важно питање повољно решено, заслуга је оних, који су имали смисла, разумевања и искрене љубави за напредак и процват ове
вароши, те су као јавни службеници на угледним
положајима сав свој труд уложили и хармонично
порадили на томе, да се како ово питање тако и
друга питања која су по развитак овог града од еминентне важности - реше одговарајући жељама и
потребама овог града.
Савет града Новог Сада сагласно са предлогом
економског и финансијског одбора предлаже, да се
тим јавним раденицима - Министру Војном и Морнарице Ђенералу Милошу Васићу почасном грађанину овога града и начелнику Оделења за Б.Б.Б. у
Министарству Унутрашњих Дела Мити Алексијевићу из топле захвалности и благодарности за њихов
пожртвован рад бесплатно уступи сваком од њих
по један плац за изградњу куће, и то Милошу Васићу Мин. Војном и Морнарице на малом лиману у
блоку IX. налазећа се парцела број 8. а Мити Алексијевићу, Начелнику Оделења за Б.Б.Б. у Министарству Унутрашњих Дела такођер на малом лиману у
блоку IV. налазећа се парцела бр. 8.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да је Савет са делењем кућишта дошао
већ дотле, да се размеће. Накнадно констатује, да
је Др. Милан Ћирић имао право, када је тражио да
се претходно установи колико град стају шанчеви.
Ако је истина да се нема рачуна, онда нека се израчуна, па ће се већ продатим земљиштима повисити цена односно издаће се поново.
Ово изгледа, као да Савет хоће да задобије
њихову благонаклоност. Ако имају заслуга за град,
нека им се ода призање писмено, а не да се покла-
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ња. Предлог је неумесан и жали што је изашао у
овој форми. Предлаже, да се скине с дневног реда.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
О томе се градски Савет изводом из записника обевештава.
Број 135.
адм 19591, 20085 од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог, у предмету
молбе Мише Павловића и другова ради продаје
градског земљишта у сврху изградње кућа.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета вели, да је проширени Савет доведен у незгодан положај. У јануару месецу је донесен закључак, да се дрваре до маја о.г. имају преместити,
али није било никога да нас извести, да то није
могуће због уговора. Па ни данас незнамо на које
су време издата ова земљишта. Предлаже, да се
предмет скине с дневног реда.
Др. Александар Моч, члан проширеног Савета
предлаже, да се земље још за сада не продају већ
да се сачека решење Мин. Унутрашњих Дела на
поднету апелату заинтересованих дрвара. Решење
ово нека пожури госп. Велики Жупан са новосадским посланицима.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
О томе се градски Савет изводом и записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 136.
адм. 20932. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету надопуне намештаја за Апелациони Суд.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава још последњи накнадни кредит од Дин. 9700.- (деветхиљадаседамстотина динара) за допуну намештаја
Апелационог Суда у Новом Саду, и то за лиферовање 12 фотеља у место 12 превучених столица и за
преоправке две председникове плишане гарнитуре,
све према приложеном прорачуну Милана Саратлића, који је и остали намештај лиферовао.
Ова набавка иде на терет непредвиђених
трошкова.
На пристанак гр. правозаступника проширени Савет изриче, да се ова одлука у важном јавном
интересу без обзира на апелате има одмах спровести.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради, изводом из записника обавештава.
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Референт: Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа
Број 137.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси свој предлог на основу мњења економског
и финансијског одбора у предмету улога новца у гр.
домаће благајне, сирочадског и осталих фондова.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
вели, да је од искони обичај био, да се јавни новци
а нарочито сирочадски улажу у више новчаних
завода чији акциони капитал пружа довољно гаранције и ту не треба гледати ½ или 1 % разлике у
наплати интереса.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета је за то, да град улаже свој новац у домаће
заводе, који су потпомагали дизање вароши и који
пружају довољно гаранције. Нека се да нешто и
Централној Банци, јер је она често потпомагала варош, али нека да већи интерес.
Др. Александар Моч, члан проширеног Савета вели, да новац треба дати на сва четири завода,
ако чланови њихових управних одбора за тај одговорност приме.
После овога је госп. Вел. жупан, с обзиром да
се за улагање сирочадског новца мора поименично
гласати - одредио поименично гласање тако, да
они који су са то да се новац сирочадског фонда и
гр. домаће благајне уложи на приплод у Српску Задружну Банку, Српску Трговачку Банку, Централни
Кредитни Завод као филијале Срп. Банке и Војводину гласају са „четир” а они, који су за то, да се
новац уложи само у прва три завода без банке Војводине да гласају са „три”.
Са „четир” су гласали: од стране муниципалног већа: Др. Миладин Величковић, Никола Ивковић,
Душан Кенигштетлер, Др. Александар Моч, Марко Нешић, Ђока Петровић, Павле Татић, Јулије Фајт,
Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Са „три” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца
Евић, Милан Јовановћ-Вакин, Васа Крендић, Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима
Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Рацко Поповић, Павле Поповицки,
Андрија Сечујски.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло
Продановић, Јован Бањанин, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Према томе је велика већина са „три” гласала и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одлучује, да се новци градске благајне и благајне сирочадсног стола и
осталих фондова стављају на приплод у „Српску
Задружну Банку”, „Српску Трговачку Банку” и
„Централни Кредитни Завод као филијала Српске
Банке д.д.” у Загребу уз гаранцију њихових управа.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник
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Број 138.
адм. 16886. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
- подноси на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Милана Тапавице шефа гр. потрошаринског
звања ради исплате путних трошкова за лечење у
Пастеровом заводу у Загребу.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета
пита, да ли је Милана Тапавицу бесно псето ујело
када је вршио његову службу или пак у његовом
стану. Тиме хоће да установи, то да ли зависи од
добре воље представништва или пак има права да
тражи накнаду.
Павле Татић, члан проширеног Савета моли,
да се не цепидлачи, јер он није из беснила ишао у
Загреб, већ што је морао.
После овога је госп. Вел. Жупан одредио гласање устајањем и пошто је велика већина била за
предлог градског Савета
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром, да молитељ трошак око лечења свога и своје супруге у
Пастеровом Заводу у Загребу не може поднети без
осетне штете о своје имовно стање уважава молбу
и упућује градски Савет, да молитељу Милану Тапавици овај трошак у износу од 2.475.- Дин. исплати као предујам, који се има накнадити из земаљског фонда за болесничку негу.
О томе се градски Савет извршења ради обавештава.
Број 139.
адм. 18175. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела
под бројем 8479/1922. у предмету умировљења Др.
Ђорђа Тапавице гр. саветника.
ОДЛУКА:
Др. Ђорђу Тапавици гр. саветнику, који је у
служби града од 2. августа 1901. године, се у смислу гр. мировинског статута а према извештају гр.
рачуновођства, мировина са 7434.- (седамхиљадачетиристотине тридесетчетири) динара годишње, а
лични додатак на скупоћу са 13 (тринајст) динара
дневно установљује, почев од 1. септембра о.г.
О томе се Др. Ђорђе Тапавица гр. саветник и
градски Савет изводом из записника обавештавају.
Број 140.
адм. 16917, 19007. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог, у предмету молбе бивш. гр. писара
Олге Јанкелић, удате Стефановић ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром, да је молитељка своју молбу ради
установљења откупа мировине пре дефинитивног

24. ЈУЛ 1922.

191

решења повукла и моли установљење мировине, то
јој се у смислу гр. мировинског статута а на основу
извештаја гр. рачуновођства установљује мировина за време од 1. фебруара до 31. маја 1921. год.
са 1116.- дин. за време од 1. јуна до 31. децембра
1921. са 460,66 дин. а лични додатак на скупоћу
са 367,50 дин. а за време од 1. јануара 1922. године пак са 800 (осамсто) динара годишње, а лични
додатак на скупоћу са 14 (четрнајст) динара дневно.
О томе се градски Савет и молитељка изводом
из записника обавештавају.
Број 141.
адм. 10399. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на оснву мњења мировинског одбора свој
предлог у предмету молбе Фрање Берлета уручитеља, ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ сведоџбом гр. гл. физика
доказао, да је услед болести за службу стално неспособан и трајно неспособан, то му се у смислу гр.
мировинског статута а на основу извештаја гр. рачуновођства мировина установљује са 425 (четиристотинедвадесетпет) динара годишње, лични додатак на скупоћу са 10 (десет) динара дневно, а породични додатак на жену Катарину рођ. Штег, децу
Јована рођ. 29. октобра 1911. Марију рођ. 29. марта
1916, год. са по 3 (три) динара дневно установљује.
Молба ради установљења мировине за време
проведено у служби редарства не може се у обзир
узети, пошто му је за то време службе одлуком под
Бр. 116/909. отправнина већ исплаћена.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 142.
адм. 16942. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси на основу мњења мировинског одбора свој
предлог у предмету молбе Павла Хорвата гр. редара,
ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ Павле Хорват сведоџбом
гл. гр. физика доказао, да је за службу трајно и
стално неспособан, то му се у смислу гр. мировинског статута а на основу извештаја гр. рачуновођства мировина са 490.- (четиристотинедеведесет)
дин. годишње лични додатак на скупоћу са 10 (десет) дин. и породични додатак на жену Јелисавету
рођ. Бањаи и децу Имре рођ. 24. септембра 1907.
год. Јулијану рођ. 16. октобра 1908. год. Ласла рођ.
15. новембра 1915. год. са по 3 (три) дин. дневно
установљује.
О томе се градски Савет и молитељ изводом
из записника обавештавају.
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Број 143.
адм. 18021. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе Светозара Кобиларева уручитеља, ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ сведоџбом гл. физика доказао, да је услед болести за службу уручитеља
стално и трајно неспособан, то му се у смислу гр.
мировинског статута а на основу извештаја гр. рачуновођства мировина са 576 (петстотинаседамдесетшест) динара годишње, лични додатак на скупоћу са 10 (десет) дин. дневно и породични додатак на жену Јелену рођ. Гајицки са 3 (три) дин.
дневно установљује.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Број 144.
адм. 21153. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора
свој извештај у предмету установљења мировине
Јовану Суђи гр. дневничару.
Извештај градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с одобрењем узима на знање извештај градског Савета према којем
је Јовану Суђи гр. дневничару - који је као прекобројни са предлогом анкетне комисије за ревизију
прорачуна из службе отпуштен - у смислу гр. мировинског статута а према извештају гр. рачуновођства установљена и на исплату упућена почев од 1.
јуна о.г. мировина од 560.- дин. годишње лични
додатак на скупоћу од 10.- дин. дневно и породични додатак на жену Катицу рођ. Бартлице и дете
Ержу рођ. 21. јула 1906. по 3 (три) дин. дневно.
О томе се градски Савете изводом из записника обавештава.
Број 145.
адм. 21152. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења мировинског одбора свој извештај у предмету установљења мировине
Адолфу Највирту гр. послужитељу.
Извештај градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с одобрењем узима на знање извештај градског Савета према, којем је Адолфу Највирту, гр. послужитељу, који је
као прекобројан на предлог анкетне комисије за
ревизију прорачуна из службе отпуштен, у смислу
гр. мировинског статута а на основу извештаја гр.
рачуновођства установљено и на исплату упућено
почев од 1. јула о.г. у име годишње мировине 727.-
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дин. у име личног додатка на скупоћу 10.- дин.
дневно а у име породичног додатка на жену Амалију рођ. Вернер и децу Фрању рођ. 1. августа 1906.
год. Готфрида рођ. 12. августа 1910. год. Емила рођ.
1. маја 1913. год. по 3 дин. дневно.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 146.
адм. 20936. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе удове телеграфског контролора Ђуле Најрора и његове кћерке
Јоланке ради примања у општинску завичајност.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром, да је
молитељка као удова држ. службеника положила
прописану заклетву, да већ од 1911. године овде
стално станује, да је некажњеног предживота и да
има толико прихода да неће пасти граду на терет
прима њу и њезину кћер Јоланку у завичајност
града Новог Сада.
О томе се градски Савет и молитељка обавештавају.
Број 147.
адм. 20488. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе уд. Милоша
Ланцоша ради примања у општинску завичајност.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прима у општинску завичајност града Новог Сада удову бив. инспектора Грађевинске Дирекције, пошто је она по
своме мужу у Загребу завичајна била и пошто има
толико прихода да неће пасти граду на терет.
О томе се градски Савет и молитељка изводом
из записника обавештавају.
Број 148.
адм. 19500. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
- подноси на основу мњења мировинског одбора
свој предлог у предмету молбе Мартина Хајду гр.
рачуновође ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ сведоџбом гр. гл. физика
доказао, да је услед болести за службу стално и
трајно неспособан, то му се у смислу гр. мировинског статута а на основу извештаја гр. рачуновођства мировина установљује са 1704 (хиљадуседамстотиначетири) дин. годишње а лични додатак на
скупоћу пак са 12 (дванајст) дин. дневно.
О томе се градски Савет и Мартин Хајду изводом из записника обавештавају.
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Број 149.
адм. 17891. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси свој предлог у предмету молбе лечника
Др.-а Бранка Илића ради примања у општинску
завичајност.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прима у општинску завичајност града Новог Сада лечника Др. Бранка Илића, пошто је доказао, да је завичајан у Жабљу и беспрекорног моралног владања те пошто као
лечник има толико прихода да неће пасти граду на
терет.
У име овога понуђених 100 динара се примају са захвалношћу у корист гр. сиротињског фонда.
О томе се молитељ и градски Савет изводом
из записника обавештавају.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
Број 150.
адм. 20736. од. 1922.
Градски Савет из своје седнице од 24. јула о.г.
подноси - на основу мњења економског и одбора за
финансије и прорачун свој предлог у предмету градње нових школских дворана и намештаја за школе
у Кајмакчаланској улици и улици Краљевића Марка.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета моли, да се код набавке школског намештаја претходно затражи мњење школског одбора.
Стеван Славнић гл. мерник вели, да ће се према томе поступити.
Др. Михајло Продановић гл. фискал с обзиром
на прешност изјављује, да се ова одлука у важном
јавном интересу може одмах извршити без обзира
на апелате.
После овога је госп. Вел. Жупан одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Филип Богдановић, Др. Миладин
Величковић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Ђока Летић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Сима Машић, Божа Милић, Миша Милићев, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Јован Сабо, Андрија Сечујски, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Леополд
Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Јосиф Пајц, Др. Глиша Марковић, Никола
Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет према одобрењу
Министарства Унутрашњих Дела - Оделења за Банат, Бачку и Барању Бр. 5233/1922. и према исходу јавне дражбе одржане 27. јуна и 11. јула о.г.
које је гр. Савет бр. 19719/1922. и 19802/1922. узео
на знање решава, да се изградња нових школских
дворана као и лиферовање намештаја, повери сле-
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дећим најповољнијим нудиоцима, и то:
1. Градњу двеју школских дворана у Кајмакчаланској улици, према приложеном нацрту, прорачуну и исходу лицитације Бели Штајгеру овл. цив.
инжињеру, Илији Палу и Андрији Екресу овд. грађ.
мајсторима уз паушалну своту од Дин. 306.000.2. Градњу школске дворане у Марка Краљевића ул. према приложеном нацрту, прорачуну и
исходу лицитације Бели Штајгеру овл. цив. инжињеру, Илији Палу и Андрији Екресу овд. грађ. мајсторима уз паушалну своту од 93.750.- Дин. и
3. Набавку намештаја за обе горе наведене
школе према приложеном прорачуну и исходу лицитације Тими Перићу и Душану Ђурђевићу овд.
столарским мајсторима уз паушалну своту од Дин.
41.250.Целокупна грађевна свота чини према томе
Дин. 441.000.- (: или К 1,764.000.- :)
За градњу нових школских дворана стоје данас на расположењу према одлуци прош. гр. Савета
125/адм. 18457. од 1921. и Мин. Унутрашњих Дела
Бр. 5233/1922. Дин. 3216.081.- ( или К 1,304.324.-)
те се разлика између ове своте и садање грађевне
своте у износу од Дин. 114.919 ( или К 459.676.-) има
путем зајма покрити.
Како је изградња школских дворана врло прешна и треба да се за време школских ферија спроведе и како и сами предузимачи не могу и неће дуже
време да остану у обавези са својим понудама усљед
сталног скакања цена за материјал и ручни рад - то
проширени гр. Савет решава да се раду има одмах
приступити у нади, да ће Министарство Унутрашњих Дела и ову разлику грађевне своте као накнадни кредит одобрити.
С обзиром на прешност саме ствари проширени градски Савет уз пристанак свога правозаступника одлучује, да се ова одлука може одмах
извршити без обзира на апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
151.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник госп. Милан Слиепчевић
вел. жупан позива за оверовљење записника
Милана Радонића, Косту Миросављевића,
Франца Циглера и Јулија Фајта, чланове проширеног Савета, које ће се извршити 10. августа 1922.
године у 11 сати пре подне у бележничком звању и
затвара седницу.
После прочитања оверовљава се 10. августа 1922. године у 11 сати пре подне.
велики бележник

Слиепчевић, с.р.
велики жупан

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета града Н О В О Г С А Д А са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 2. септембра 1922. године.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, вел. бележник зам. градског начеоника, Јован
Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, гр. саветници, Др. Карло Вагнер гл.
физик, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић Јосиф Пајц гл. благајник, Др. Глиша Марковић
гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сироч. старатељ, Аладар Тришлер гр.
рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Душан Атанацковић, Филип Богдановић, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Милан А. Јовановић,
Милан Јовановић-Вакин, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Миша Милићев, Глиша
Мирковић, Владислав Миодраговић, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Владимир Новаковић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Дака Поповић, Милан Радонић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др.
Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован
Храниловић, Фрања Цидлик, Фрања Циглер.
Бележи: Др. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број 152.
Председник госп. Др. Жарко Стефановић градски начеоник, поздравља присутну господу чланове
проширеног Савета и отвара за данас сазвану ванредну гл. скупштину; вођење записника поверава
Др. Имри Марцековићу, вел. бележнику а говорнике да бележи Никола Лебрехц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Број 153.
Господин градски начеоник Др. Жарко Стефановић отварајући данашњу седницу изнео је свој
програм рада у овом:
Поштована Господо
Чланови Проширеног Градског Савета !
Поздрављајући Вас и одговарајући на захтев
месне организације Радикалне - као и социјалне
странке за данас исправно сазвану ванредну седницу проширеног градског Савета, пре него што
би прешли на дневни ред сматрам за своју обавезну дужност, да Вам овом приликом, када пред вас
први пут ступам као новоименовани градоначелник
учиним свечано обећање, да ћу при вршењу своје
дужности градоначеоничке као син ове вароши,
које познаје и овдашње прилике и људе у свима
својим одлукама и предлозима свагда имати у виду
интересе града и грађанства; да ћу свим силама
настојати да уведем и одржим свугде ред и рад и
свугде где год јој места буде било највећу штедњу.
Настојаћу, да се делокруг свију чиновника и
намештеника најтачније определи и најсавестније
испуњава, јер ћемо на тај начин дићи углед читаве
градске администрације и учврстити веру у грађан-
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ству да ће се све што се буде у градској кући решавало, решава за добро и корист наших грађана и
миле нам отаџбине.
Водићу бригу, да се чиновништву обезбеди
минимум потребан за сређен и миран живот, али
ћу се потрудити да усадим у срца свију и чиновника и намештеника осећај дужности и предусретљивости према свима, који се буду молбама градској
управи обраћали - да сваки чиновник буде свестан,
да је у служби грађана а не грађани у служби града.
Трудићу се, да се градске финансије положе
на што сигурније основе, да се непотребни издатци
отклоне а приходи повећају на тај начин отвориће
се резервоар материјалних средстава из којих ћемо
моћи подмирити све податке за одржање већ постојећих и подизање нових културних и иних установа,
које треба да су обележје сваке модерне вароши.
Нарочито ћу обратити највећу пажњу да се
градска економија најрационалније води и најсавесније искористи.
У интересу личне и имовне безбедности учинићу све, да се садање стање полиције побољша, да
се број редара повиси, јер данашње бројно стање обзиром на повећано становништво и жив промет
нашега града - није ни близу довољно, да испуни и
минимум постулата, које сваки грађанин од сређене
полиције с правом очекивати може. Исто тако на
основу већ предложеног реферата градске капетаније настојаћу, да се реорганизација вар. пријавног
звања према промењеним приликама што пре спроведе.
У погледу здравствених прилика настојаћу,
да све хигијенске мере најтачније одржавају и
спровађају. Настојаћу, да се обрати највећа пажња
чистоћи по улицама и двориштима и да се води
сталан надзор над продаваоницама животних намирница, нарочито над онима које су смештене по
пијацама и улицама. У опште да се стално контролира пијаца и сви биљни и сточни продукти, који
се на пијаци продаји излажу.
Биће ми предмет сталне бриге побољшање
станбених прилика и тражење могућности за што
интензивнију продукцију станова, нарочито путем
подизања радничких колонија и делењем кућишта
сиротињи као и путем олакшица при набавци материјала и отпуст од ван. приреза на извесно време.
У вези с овим настојаћу, да се најригорозније поступи приликом издавања дозвола за настањивање
странаца, да се спроводи стална евиденција ових
и у случају потребе, да се неисправно досељени и
незгодни странци из вароши одстране.
Што се тиче наших несловенских суграђана
сматрам за потребно, да нагласим да ћу према
Уставу, који осигурава личну и имовну слободу
свима грађанима без разлике вере и народности,
радо употребити сваку прилику, да им докажем,
да међу нама нема никакве разлике све дотле, докле
буду своје грађанске дужности исправно и лојално
испуњавали и с нама заједно на консолидовању
унутарњих прилика миле нам заједничке отаџбине
искрено и вољно сарађивали.
После ових генералних начина, којих ћу се
најтачније придржавати, дозволиће те ми, да се
осврнем још само на нека конкретна питања, која
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су била предмет градоначелничких програма од
неколико деценија; а то је питање сталног моста,
водовода и канализације.
Изградњу сталног моста преузела је држава у
своје руке хоноришући неоцењиву његову важност
како у стратешком тако и у привредном и националном погледу.
Градња моста као што Вам је сигурно познато
већ је у току.
Остаје нам још питање водовода и канализације.
Имајући у виду недогледне користи од ових
установа за одржавање чистоће и хигијене, за безбедност од пожара а и за индустрију биће ми стална
брига да - поред моментаних тешкоћа око набавке
потребног зајма усљед скупоће новца и неповољних
валутарних прилика - пронађем начине на која би
се овај проблем како са техничког тако и са финансијског гледишта што скорије, што лакше и што погодније решио.
Када темељно будем већ учињене и међувремено евентуално још стигле предлоге проучио и њихову вредност путем стручњака проверио поднећу
их проширеном градском Савету на решење.
У нади, да ћу при остварењу свих циљева у
члановима проширеног градског Савета наћи вољне и одане помагаче уверен сам, да ћемо сложним,
споразумним заједничким радом наш град за кратко време подићи на висину на коју је и према својој
историјској прошлости као Српска Атина а и према
своме географском и економском положају предестинован.
Др. Миладину Величковићу, члану проширеног Савета, су, када је својим друговима поднео
предлог за сазив ове ванредне скупштине, водила
два мотива. Један је неприродан положај; добили
смо новог градског начеоника а није нам као такав одмах представљен. Изгледа као када у кућу
ускочи нова млада, те јесте и није у кући. Зато није
градски начеоник крив. Програм гр. начеоника се
може усвојити и мисли, да неће злоупотребити поверење проширеног Савета, ако изјави, да ће проширени Савет свесрдно помагати свога градског
начеоника у његовом раду све док се буде држао
изложеног програма.
Врло су често лепи програми градских начеоника падали у бунар и наш лепи град постаје да буде
једна паланка. Али сада је на чело града дошао његов син и ако буде имао иоле боље наш град ће процветати. Познавајући вољу, енергију и рад градског
начеоника уверен је, да ће моћи спровести оно што
је себи за задатак ставио. Ако се само добрим делом свога „ја” заложио буде - успеће и онда ће га
наш народ радо спомињати као што спомиње Пецију, Салаија и друге.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета
вели, да се народ радује, да је за градског начеоника дошао човек, који познаје наше људе, прилике и
администрацију. У програму су - без великих фраза - изнесене живе жеље града. Ако се прилике код
нас не обрате на боље, Нови Сад ће постати сеоска
паланка. Најбоље му се допада онај део програма,
који говори о полицији. Око града је несигурност а
по граду је ноћу вика. На полицији се не треба ште-
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дити. Захваљује се градском начеонику, да је себи
у задатак ставио, да обезбеди екзистенцију својих
подчињених. У нади, да ће то градски начеоник извести и у име тога кличе му „Тако Вам Бог помогао”!
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 154.
адм. 25571. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 2. септембра о.г. подноси на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - поводом представке Др. Миладина Величковића и другова, чланова
проширеног Савета - свој предлог и извештај у предмету калдрмисања улица и путева.
Извештај економског и финансијског одбора
и гр. Савета у предмету поправке и калдрмисања
улица.
Према овогодишњем програму за калдрмисање улица и путева, гр. Савет је следеће радове извео:
1. Шафарикова ул. је новом керамитском калдрмом снабдевена.
2. Колодворски пролаз је асфалтиран, изузев
један мали део, који није могао бити довршен, јер
је нестало асфалта.
3. Пут кроз нову чиновничку насеобину је насут и калдрмисан:
4. Калдрмисање улице Краљевића Марка је у
току и биће ове јесени довршен, пошто је материјал
на лицу места.
5. Калдрма Прерадовићеве (Витковићеве) улице ће ове јесени бити претресана материјал је на
лицу места.
6. Темерински друм је ван града потпуно оправљен и то од км 3·732 до км 6·500
7. Футошки друм је ван града прошле године
био оправљан све до жељезничке пруге, а ове јесени ће се овај рад продужити све до градског ђерма
т.ј. од км 39·605 до км 40·320 Материјал је на лицу
места извежен.
8. Камендински пут од редарске касарне на
ченеју требао је бити за 500 метара даље изграђен
према малом јарку, но суседни власници земаља
неће драговољно, да уступе граду окупирани део
овог пута, те задржавају изградњу и ако је материјал на лицу места. Судски је поступак у току.
Једино нису поправљане асфалтске улице и
то из разлога што није било довољно потребног новца за набавку асфалтског материјала и ако су све
потребне предрадње и оферти за лиферовање извршене биле.
Поднаша се проширеном Савету са предлогом
на одобрење.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета је
био у седницама разних одбора у којима се расправљала ова ствар па му је донекле и позната. Задовољан је, да се једва-једанпут дошло до конкретног
закључка а наиме, да ће се електрична централа
силом натерати да оправи асфалт, који је у смислу
уговора дужан оправити. На оправку улица се троше силне паре и њему се чини као да се експериментише, јер асфалт издржи 1-2 године, те се делом
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од трамвајских шина а делом од великог промета
исквари. У асфалту настале рупе се шљунком и шотером затрпавају. Он није стручњак, али то није ни
хигијенски ни економски. Тако стојимо са неколио
главних улица. Ако се тако и даље буде настављало
онда буџет града неће залећи ни за одржавање 2-3
главне улице. Што се тиче Шафарикове улице жели
да зна, када је закључена оправка, колико је било
пројектовано а колико се заиста издало. Оправка
Пејићеве улице је закључена пре годину дана а данас је и материјал и радна снага скупља. Закључци
се једно а Сенат то не решпектује и баца ad calaendas
grecas. Када је тако, онда мора неко одговоран бити
за вишак издатака. Он је у своје време са својим
друговима прегледао прорачун и нашао је, да мора
бити доста. Сенат већ сада долази с тим, да неће
бити доста. То је незгодно. Бројеви, који су унесени
у прорачун треба да су реални. Оно што се закључи
треба одмах и извршити. Ако се нема новаца, нека
се узајми, јер је боље плаћати и неколико процената
камате, него да се ствар одлаже те се после услед
поскупелог материјала и рада плаћа неколико стотина процената више. Ово је хрђаво газдинство.
Тако је са ватрогасним справама. Пита зашто није
до сада купљено? Сенат или боље некоји чланови
Сената имају вољу, да неке улице и путове врло
брзо калдрмишу. Тако је пут на „Штранд” био врло
брзо готов, дочим Пејићева улица незна се када ће
бити готова. Ако се тако и у будуће буде радило,
онда не треба ништа, већ пустити нека пропада.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да се у калдрмисању улица опажа велика немарност. Погрешка је, да се радови не извршују у згодно време, да се раденици не надзиру
и да се мале ствари не оправљају одмах. За то мора
неко одговоран бити. Видео је у неким улицама, да
је асфалт за шув пао, јер је вода песак испод њега
излокала. Ако се за времена не прегледа и поправи,
биће догодине више. Раденици градски раде као
од беде; посао на коме раде њих 50 могло би свршити 5 раденика. Нека се раденици плате, али нека и
раде. Ако Савет нема новаца, треба рећи, те ако
друкчије не иде, онда ударити већи намет. Немар
за интересе града нас боли. Тешко је узети на знање
извештај гр. Савета, али ће се сада ипак са примедбом да сваки према ресору води своју бригу, јер за
сваки немар ће се шеф дотичног ресора узети како
на моралну тако и на материјалну одговорност.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
вели, да је био да прегледа улице и нашао је, да се
и данас као и пре 6 година једнострано оправљају
улице, тако да изгледа, да имамо две вароши. Предлаже, да градски Савет изнесе проширеном Савету
цео иметак града, па да се онда направи један генерални план. Такођер замера, да над раденицима
нема нигде надзора. Чуо је, да је предузимач за изградњу пута у Пејићевој улици изјавио, да калдрма
неће бити добра ни постојана, јер му град не довози
довољно песка а и не копа се дубоко. Потпомаже
предлог предговорника и поново напомиње, да варошка политика мора за све равноправна бити.
Павле Татић, члан проширеног Савета вели,
да су варошки раденици - када су тражили већу
плату - добили протузаконито повећање радног вре-
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мена. Тврдо верује, да ће раденици - ако се боље
плате - за 8 сати урадити више, него за 10 сати.
Обраћајући се госп. градском начеонику вели, да ако жели, да има поштен апарат - сматра, своје
потчињене као мртве машине, које се морају добро
мазати. Протестује против тога, да послужитељима
и редарима породични додатак ни до данас није
на 5 дин. повишен, и ако је то на прошлој скупштини госп. вел. жупан на његово питање обећао био.
Нада се, да ће госп. градски начеоник полицију хитно преуредити и редарима најпотребнији минимум
за живот осигурати.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета, је
тек сада чуо за узрок због којег није направљен пут
на Малом Јарку. Предлаже, да се онима, који неће
да отпусте од земљишта, које поседују, саопшти, да
читаво представништво апелује на њих. Нека им
се предочи, да ће и тако морати уступити па нека
не одуговлаче. Моли, да се пале примедбе усвоје, па
ће се за предлог лакше гласати.
Глиша Мирковић члан проширеног Савета је
зато да се акцептира предлог Сената с тим, да се
улегле улице претресу и поправе а за случај да нема
кредита предлаже, да се неке ставке у пијачарини
и калдрмарини повисе. Ако то није могуће сада а
оно нека се упути одбору, који ће хитно предлог израдити. Примећује, да се потрошарина на вино у
флашама и паушално наплаћује, што није слободно.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета вели, да ће дефицит кланице изнети ове
године по милиона круна; зато предлаже, да се и
таксе за клање повисе. Чуо је, да се повишене таксе
још не убирају, јер Министарство није одобрило.
Предлаже, да се ове убирају, јер према закону ако
Министар за 40 дана рачунајући од поднашања
уопште не одговара, има се поднесена одлука сматрати одобреном и може се извршити.
Владислав Миодраговић, члан проширеног Савета, се слаже са предлогом госп. Мите Ђорђевића.
Наши људи имају веће штете отуда што камендински пут није оправљен па и сами они, који окупирану земљу неће да уступе, него што је то парче
земље вредно. За пошту вели, да нема доста места
на Малом Јарку већ да се смести на Ченеју.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да је у погледу поште на Ченеју отишао предлог
Дирекцији Поште.
Стеван Славнић гр. гл. мерник жели да рефлектује на поднете примедбе.
1. Рупе у Ћурчијској и главној улици су испуњаване шљунком, да се даље не шире јер није било
асфалта.
2. Шафарикова улица није могла бити пре
калдрмисана док није дошао цео керамит, који се
због јесењих немира у Мађарској онде задржавао.
3. Калдрмисање Пејићеве улице је било издато
једном каменчанину од кога се посао морао одузети,
јер је доносио врло хрђав камен па и то тек након
вишеструког пожуривања.
4. Пут на „Штранд” је направљен за чиновничку колонију, за дрваре и фабрике а није сврха
његова, да служи „Штранду”.
5. Путеви напољу се не надгледају, јер нема
сталног цестара. Он је од Савета више пута тражио
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једног цестара, али му је одговорено, да је место
укинуто.
6. У погледу калдрмисања Пејићеве ул. поводом пријаве, коју је овде изнео Ђорђе Петровић, је
у присуству једног члана проширеног Савета питао
подузимача, да ли има довољно песка и одговорио
му је да има. Упозорио га је, да гони воларе ако немају довољно песка.
7. Што се тиче Камендинског пута покушан
је откуп мирним путем, али пошто некоји неће да
пристану, то је предато фискалу да их тужи.
Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, разлаже
зашто нема новаца и зашто се не може буџет одржати, јер оправка зграде и намештај за Апелациони
суд је стало много; за градњу зграде поштанске
дирекције је био одобрен зајам од 2½ милиона круна, али није перфектуисан; планирање Слане Баре
је стало 2 милиона круна, а није ништа ушло; за
рушење шанчева се такођер издаје силан новац;
школске зграде се дозиђују, а прирез још није убрат;
за зиму се морају набавити дрва, угаљ, пића за
коње и т.д. за чега ће добар део покрића доћи тек
у догодишњи прорачун; пут на „Штранд” је такођер
много стао; премештена је и варошка штала; од
државе треба да добијемо 6 милиона круна, али је
до данас врло мали део добивен.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Миладина Величковића члана
проширеног Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Извештај гр. грађевинског одељка у погледу
послова, који су извршени и који су у току узима
проширени гр. Савета на знање с тим, да се поправка оних делова калдрме поред трамвајских
шина, који нису асфалтом већ другом калдрмом
покривени, има се од стране Новосадског Електричног д.д. одмах спровести, а оних делова, који
су асфалтом покривене, чим набавка асфалта, на
који су и поновне понуде већ стигле, буде од стране
града спроведена. У колико новосадско Електрично
д.д. овим обавезама неби удовољили, спровешће
гр. Савет све ове радове на њихов трошак.
Уједно се имају претрести и оправити оне улице, у којима се асфалт слего.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 155.
адм. 25571. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 2. септембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
одбора за финансије и прорачун - свој извештај у
предмету откупа јавне болнице.
Проширени гр. Савет у скупштини својој од
21. 2. 1921. год. решио је, да прими понуду учињену од стране Министарства Народног Здравља у
предмету откупа градске јавне болнице и да болницу држави прода.
Ово решење је донесено из тога разлога, што
је дефицит градске јавне болнице онда достигао
2.000.000 К а и у будуће би из године у годину ра-
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стао, усљед тога што је Министарство Народног
Здравља установило врло ниске пристојбе за издржавање болесника.
У смислу истога решења продата је градска
јавна болница Министарству Народног Здравља за
12.000.000 круна.
Уједно је решено и то, да се градски фискал
упути, да са Министарством Народног Здравља учини уговор у погледу откупа болнице. Овај уговор се
требао склопити до свршетка 1921. године с тим,
да продаја после овога времена више не важи.
Министарство Унутрашњих Дела Оделење за
Б.Б.Б. одобрило је ово решење под бр. 3399/1921.
Градски Савет спровађајући ово решење, позвао је 19. априла 1921. год. под бр. 7187/1921.
Здравствени Одсек Министарства Народног Здравља, да у смислу одлуке проширеног гр. Савета учини
уговор са гр. фискалом у погледу откупа. Истовремено је и гр. фискалу достављена под истим бројем
од Министарства Унутрашњих Дела потврђена одлука, ради даљег поступка.
Пошто се сви списи који се односе на овај
предмет налазе код гр. фискала, који је сада на
одсуству, те се према томе није могла добити тачна
слика у овом предмету то гр. Савет на темељу предлога економског, финансијског и правног одбора
предлаже, да се овај предмет скине с дневног реда
и да се у првој идућој скупштини поднесе извештај
о стању ове ствари.
ОДЛУКА:
Узима се на знање.
Број 156.
адм. 23516. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 2. септембра о.г. подноси на основу мњења економског и
одбора за финансије и прорачун - свој извештај у
предмету набавке дрва за град.
У интересу снабдевања горивим дрвом гр. савет је учинио следеће:
Набавио је код Српске Задружне Банке 1.000
хвати горивих дрва за своје установе култ. установе, школе уз знатно јефтинију цену од данашње
пијачне цене.
Осим тога упутио је образложену представку
Министарствима: Шума и Руда, Унутрашњих Дела
и Министарству за Социјалну Политику, да се граду
уступи на експропријацију 10.000 просторних метара горивих дрва из шума Футошког спахилука по
цену установљену за снабдевање општина.
У случају одобрења тражене експлоатације
град би експлоатацију поверио Српској Задружној
Банци, која би за ова дрва на стаблу у замену дала
исто толику количину од својих готових дрва у ком
случају би град стало дрво 1400-1600 кр. по хвату.
Осим споменутих дрва има град у Врбаку сечених 180 хвати меканих дрва ланске сече. Ове
године пак могло би се у Врбаку исећи 80 хв. те би
се овом количином могло подмирити најхитније,
потребе грађанства.
Градски савет према предлогу еконоског, финансијског и правног одбора предлаже, да се овај
извештај узме на знање.
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Др. Жарко Стефановић гр. начеоник вели, да
се доцкан приступило набавци дрва, када су цене
већ енормно скочиле биле. Са Задружном Банком
је склопљен уговор тако, да град може уговор у
свако доба сторнирати. Тиме се хтело постићи то,
да ако се после евентуално могу дрва јефтиније
добити ова куповина откаже. Осим тога је и код
Министарства Шума и Руда порађено, да се граду
да на експлоатацију 10.000 просторних метара шуме на експлоатацију.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да је дрво једна тачка у сузбијању скупоће.
Читава журналистика пише о томе, како да
се раденицима помогне. Судећи по свима знацима
ми стојимо пред једном катастрофом. Влада иде
затим да из крајева где има хране намакне крајевима, где нема. Из града треба истерати све трутове, који не раде, јер и они дижу скупоћу. С обзиром
да сада настаје мртва сезона, то треба водити бригу, да што више беспослених раденика запосли град
на рушењу шанчева, насипању путева и других радова. У Новом Саду има читава легија таљигаша.
Њих треба позвати да се организују, па да их шпедитери не ждеру.
Сузбијање скупоће се покушало судовима, али
је претрпело потпун фијаско. Уједно предлаже, да
варош подигне продавнице, где ће продавати животне намирнице по режијској цени па могу се и
трошкови баталити. Нека се отворе и варошке касапнице, где би се макар сваки други дан клало.
Поред тога имају се отворити и народне кујне за
раденике, чиновнике и ђаке. Како он замишља
остварење сузбијања скупоће је и писмено израдио
и предлог његов гласи:
Проширени градски Савет решава, да у Новом
Саду оснује Народну Кујну за сада на 4 месеца и то
од 1. XI. 1922. до краја фебруара 1923. год. да би
се на тај начин олакшала исхрана новосадске сиротиње а уз минималну наплату од неколико динара,
коју ће своту одредити извршни одбор, који ће се у
ту сврху изабрати.
Трошкови за ту народну кујну имају се покрити:
1: Од такса које ће се за јело плаћати.
2. Из општег приреза, на све власнике кућа,
земаља индустријских, трговачких, и обртничких
предузећа и то:
а) Сваки власник куће плаћа једанпут 20 динара.
б) по сваком јутру земље плаћа се 20 динара
једанпут.
в) све банке и велика индустријска подузећа
плаћају једанпут 300 динара.
г) Сви трговци, занатлије, лекари, адвокати
мерници са приватном праксом и сви они, који
имају обртничку дозволу плаћају од једанпут 20
динара.
3. Сви они који живе од ренте и сви они, који
плаћају најмање 100 динара државне порезе, а не
потпадају под тачку 2. плаћају једанпут 20 динара.
4. Сваки странац, који одседне у Новом Саду
као пролазник, плаћа 5 дин. дневно за народну
кујну.

2. СЕПТЕМБАР 1922.

5. У свима јавним локалима (кафанама, гостионицама, баровима) и у свима трговинама, да се
на наплаћене своте од преко 10 динара нарачуна
још 25 пара, а на своте од преко 100 динара 1 % у
корист народне кујне.
Ове се своте имају обрачунавати сваког месеца на начин како извршни одбор одреди.
Неизвршење или изигравање ове тачке, да се
полицајно казни, а убрана свота од казни иде у корист народне кујне.
5. Из добровољних прилога.
За вођење народне кујне бира се извршни одбор у који ех официо улази гр. началник и економски сенатор, гр. начелника ако буде потребно, замењиваће његов заменик. У извршни одбор се бирају даље још најмање 20 грађана и грађанки, који
ће одмах приступити остварењу народне кујне, чим
потребно одобрење зато стигне.
Најпосле проширени гр. Савет решава, да, с
обзиром на важност и хитност овога предмета г. начелник града оде што пре г. Министру Унутрашњих
Дела да издејствује одобрење овога предлога.
Чим се овај закључак одобри, да се приступи
извршењу 2.3. и 4. тачке и то једноставним аутоматским путем.
Може бити да ће многи роптати против овога
предлога, али баш се њихове коже тиче, они се
управо узимају у заштиту. Човеку највећу енергију
даје глад, немаштина и зима и када овај елеменат
почне да се буни онда ће да страдавају они, који
овом предлогу замерају. Ми треба да учинимо све
што можемо па онда смо мирни. Треба настојати
да се гасна фабрика пусти у промет. Уштедило би
се тиме бар 25 % дрва. У карловачком мајдану има
лигнита. Јефтин је, а веле да гори као барут. Треба
га донети на пробу.
Моли да се његов предлог усвоји.
Павле Татић члан проширеног Савета је такођер мишљења, да се скупоћа може само конкуренцијом сузбити. Лебац из дана у дан поскупљује и
док раденици својим организацијама и страјковима гледају, да своје економско питање побољшају,
дотле чиноници, који на својим раменима носе терет друштва, морају да чекају, док им се милост не
укаже.
Чита свој предлог који гласи:
Проширени Савет града Новог Сада у својој
ванредној седници одржаној 2. септембра 1922. у
погледу исхране и сузбијања скупоће доноси следеће предлоге:
1. Констатује, да након четворогодишњег консолидовања унутрашњих прилика у земљи, стање у
погледу економског побољшања налази се у још горем положају него што је било у 1918-ој години;
констатује: да на пољу поправне валуте и формирању исхране и обезбеђењу минималних потреба
за одржавање налази се такође на путу вратоломије и да је неопходна дужност да се поведе акција
свију и свакога ко жели реда, мира, поредка у земљи; да се подузму кораци без обзира, да се не чека
на државу и њезине органе приступи нужним мерама да се угуши клица и затрпају извори незадовољству ширих необезбеђених слојева народних.
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2. Да се судови за сузбијање скупоће и несавесне шпекулације одмах пусте у функцију с том
променом, да исти у неопходној дужности имају
права реквизитне моћи.
3. Да се оснују народне кухиње и варошки
магазини са најнужнијим артикловима за исхрану
и огрев:
4. Да се оснују варошке касапнице, које ће
сваког другог дана по најминималнијој цени грађане новосадске снабдевати месом и машћу и то
са оном количином која ће одговарати броју чланова породице интересената, а који ће имати своје
нарочите легитимације, да се не може никаква злоупотреба учинити.
5. Да се хитно приступи опорезивању грађана за остварење гореспоменутог на следећи начин:
а) свако јутро земље да се опореже са 20 динара
б) Да се сваки кућевласник опореже са 25 дин.
од једноспратне са 50 дин. а сваки даљни спрат са
по 25 дин.
в) Да свака отворена радња, трговина и занатска и индустријалце опорезује према величични
минимално од 25 - 1000 дин.
г) Да се банке опорезују према своме капиталу
минимално од 10.000-100.000 дин.
д) Да се на луксузе (барове, шампањер, бутелвајн, ликер и остале) удари још по 10 % у корист
народне апровизације.
6. Да се продуцентима не дозволи пиљарска
препродаја пре 9 часова пре подне.
7. Да дрвари новосадски за новосадске сиромашне грађане, који ће имати нарочите легитимације имају дрво продавати за прописани минимум
који несме бити већи изнад 15 % од зараде на уложени капитал.
На крају моли, да се предлог Др. Величковића
допуни његовима.
Владислав Миодраговић члан проширеног
Савета вели, да је неоснована забрана продаје на
пијаци препродавцима пре 10 сати. Такођер се не
слаже с тим, да се сви кућевласници без разлике
опорежу, јер их има врло сиротих.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета је зато, да забрана буде лети до 1. октобра
до 6 сати а зими до 7 сати. Куће поделити у категорије је тешко а богатији ће већ и на друге начине
плаћати дочим сиромаху кућевласнику ако дође у
беду неће нико спречавати, да дође у народну кујну.
Мали чиновници после 15-ог сваког месеца запну
и не могу даље. Народна кујна ће их испомоћи, да
неби морали свој положај злоупотребљавати. Од
државе не треба тражити, јер је Нови Сад богат
само треба знати исцрпити. Трговци су га упозорили на таксе код продаје робе, да ангросисти продају на веће суме, зато нека се максимум одреди са
30 дин.
Јован Храниловић члан проширеног Савета
је саслушао обадва предлога али ни један не задовољава. Ту није пр. градски Савет компетентан. И
с правне стране има ту тешкоћа. Предлаже да се
сачека шта ће држава у томе правцу учинити. Ако
ми чекамо главне директиве од државе не значи,
да ми скрштених руку будемо. Сам има страх од
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скупоће, али ипак ове предлоге не може у целини
примити већ предлаже, да се издаду одбору на
проучавање.
Др. Жарко Стефановић гр. начеоник вели, да
се један део предлога може моментано спровести
као забрана купопродаје на капијама и успут до
пијаце и препродавцима на пијаци до 6 односно 7
сати у јутру као и успостављање варошке продавнице и предрадње за давање рада сиротињи, а стављање гасне фабрике у погон и успостављање народних кујни мора се упутити одбору за проучавање.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета вели да се за успостављање народних кујни
изабере одбор и овласти, да у томе погледу донесе
решење за 14 дана и ово поднесе надлежним Министарствима на одобрење.
После овога је предлог Др. Жарка Стефановића гр. начеоника допуњен предлогом Др. Миладина
Величковића члана проширеног Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у начелу усваја
предлоге Др. Миладина Величковића и Павла Татића, чланова проширеног Савета, и упућује градски
Савет, да све оно што у своме делокругу у погледу
сузбијања скупоће може спровести, као забрану
продаје животних намирница на гр. капијама, успут до пијаце и продају препродавцима пре 6 сати
ујутро лети до 1. октобра а зими после 1. октобра
до 1. априла до 7 сати ујутру те успостављања градских продавница и извршење предспрема за запосљавање раденика зими одмах спроведе а успостављање гасне фабрике у промет да хитно узме у
претрес и о томе предлог поднесе.
За успостављање народне кујне се бира један
одбор, са задатком и овлаштењем, да узевши оба
предлога у обзир донесе решење и ово на одобрење
подастре надлежним Министарствима.
У одбор се бирају: Мита Ђорђевић, Др. Миладин Величковић, Павле Татић, Васа Даниловић,
Павле Љотић, Стеван Милованов, Алекс. Нађвински,
Ђока Лазаревић, Ђока Петровић, Мирко Балубџић,
Марко Нешић, прота Јован Храниловић, Др. Јован
Ненадовић, Душан Атанацковић, Фрања Цидлик,
Јулије Фајт, Фрања Фат, Бернат Ернст, Мих. Борош
учитељ, Рацко Поповић, Стеван Радовановић, свака женска задруга да делегира по два члана из
своје средине; Занатлијска задруга и Трговачка
Омладина да делегира по једног члана.
О томе се градски Савет извршења ради обавештава.
Референт: Др. Имра Марцековић, велики бележник
Број 157.
адм. 23522. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 2. септембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
одбора за финансије и прорачун свој предлог - у
предмету молбе Новосадске Секције Југословенског
Новинарског Удружења да град Нови Сад поводом
Новинарског конгреса секцију помогне морално и
материјално.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада уважава
молбу и опуномоћава градски Савет, да може приликом Новинарског Конгреса Новосадску Секцију
новинара испомоћи са 6000.- ( шестхиљада ) дин.
Овај издатак се има покрити из рубрике прорачуна: „Непредвиђени издатци”.
Ова одлука има се одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
Извршење ових закључака поверава се градском Савету.
Број 158.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, то председник госп. Др. Жарко
Стефановић градски начеоник затвара седницу и
за оверовљење записника
позива Миту Ђорђевића и Др. Јована Ненадовића чланове проширеног Савета место оверовљења пак у бележничком звању 30. септембра 1922.
год. у 11 сати пре подне.
После прочитања оверовљава се 30. септембра 1922. год. у 11 сати пре подне.
велики бележник

Др. Жарко Стефановић, с.р.
градски начеоник
Мита Ђорђевић, с.р.
Др. Јован Ненадовић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног Савета града Н О В О Г СА Д А са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 19. октобра 1922. г.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић гр. саветници, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Јован Бањанин ред. вел. капетан, Др.
Карло Вагнер, гл. физик, Стеван Славнић, гл. мерник, Стојан Стакић гл. благајник, Др. Глиша Марковић
гл. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа.
Од стране проширеног градскокм Савета: Душан Атанацковић, Лазар Балаш, Фрања Бауер, Филип
Богдановић, Стеван Дотлић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Ђока Летић,
Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Божа Милић, Др. Миладин Величковић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Др. Људевит Мичатек, Марко Нешић, Душан П-е-р-л-ић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Милан Радонић, Душан Ружић, Андрија
Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, прота Милан Ћирић, Др. Милан Ћирић, Никола Ћурчић, Јосип Франк,
Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Бележи: Никола Лебхерц, гр. подбележник
Број 159.
Председник, госп. Др. Жарко Стефановић градски начеоник у име госп. вел. жупана поздравља
присутну господу чланове проширеног Савета и
отвара за данас сазвану редовну главну скупштину: вођење записника поверава гр. подбележнику
Николи Лебхерцу.
Уједно извештава председник, да је накнадно
на дневни ред стављен предлог градског Савета, да се госп. Милану Слиепчевићу вел. жупану досада
уживани хонорар од 1000.- дин. за вршење дужности гр. начеоника као за личност везани функционални додатак, те у смислу 17. § гр. организационог
статута, ставља овај предмет као 1. тачку дневног
реда.
Узима се на знање.
Референт: Миливој Вучетић гр. саветник
Број 160.
адм. 31263. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси свој предлог да се госп. Милану Слиепчевићу вел. жупану до сада уживани додатак од
1000.- дин. месечно за вршење дужности градског
начеоника и надаље исплаћује као функционални
додатак.
Миливој Вучетић гр. саветник разлаже како
је ова ствар до сада текла и вели да госп. вел. жупан као највиши државни чиновник у граду има
мању плату него један саветник.
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Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета прихваћа предлог већ и из тога разлога, да
вел. жупану потчињени чиновник има већу плату
него он. Државни чиновници, који услед несређених прилика имају мале плате су приморани да
иду у штребере и приватна подузећа. Као што сам
суботички случај доказује, они се упуштају у приватне радње и тиме упропашћују и себе и државу.
Госп. вел. жупан је исправан и нема на себи љаге
себичности, те неби било право, да има мање плате
него његов потчињени.
Др. Ђорђе Трифковић, члан проширеног Савета је за то, да се сваки чиновник стави у одговарајући материјални положај, како би могао своје
дужности савесно обављати, али пита, да ли је то
могуће у оној форми, како је то изложено. Ако јесте
онда гласа за предлог.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Господину Милану Слиепчевићу вел. жупану
града Новог Сада се досада уживани хонорар од
1.000.- дин. месечно за вршење дужности градског
начеоника и надаље одређује и додељује, као хонорар за репрезентационе сврхе. Покрића за поменути репрезентациони хонорар у овогодишњем прорачуну има, што се има узети и у прорачун за 1923.
годину.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 161.
адм. 32269. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси ради узимања на знање извештај градског начеоника о току управе у времену од 15. маја
до 15. октобра о.г.
Тодор Милић, члан проширеног Савета се у
име месне радикалне организације захваљује госп.
градском начеонику на овако исцрпном извештају.
Зато што се до сада нису подносили извештаји
прелазило се и неопажено преко важних питања.
Тако једно важно питање је и уклањање јавних кућа. Пита госп. градског начеоника да ли је што
урађено у томе правцу, јер рок до којега се морају
преместити, је близу. Неби стављао ово питање, да
нису власници јавних кућа поднели једну колективну молбу, да остану.
Сећа се молбе свештеника, да се оне уклоне
из разлога, да су у близини три хришћанске цркве
и две основне школе. Сада је у школи поред евангеличке цркве и шегртска школа. На децу се у томе
прелазном добу од 14 година мора највише пазити
и за њих није ништа лакше, него да после 6 сати у
вече, када се пусте из школе, отиду куда не треба.
Ту је у близини и касарна, те војници Македонци у
вече одлазе тамо. Скреће пажњу Савета на рак рану
града - на оскудицу станова и вели, да би се на тај
начин - према добивеном извештају - ослободило

19. ОКТОБАР 1922.

15-20 кућа те би неколико чиновничких породица
дошло до стана.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да ће се градски Савет тачно држави решења
проширеног Савете. Власници јавних кућа су о донесеном решењу своједобно извештени а осим тога
су и преко вел. капетаније редарства упозорени, да
ће им се одузети 1. новембра концесије.
Тодор Милић, члан проширеног Савета вели,
да је према извештају капетанија упућена, да пази
и на чистоту дворишта те моли, да се то и извршује. Моли уједно да се забрани аутомобилима, фијакерима и колима јурњава кроз улице. Прилаз ни
једном гробљу није такав, какав Алмашком гробљу.
С десне стране у рупи је ђубре а недалеко цигани.
Моли да се ђубре оданде уклони.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
Савета жели да изнесе неке примедбе на извештај
градског начеоника. Почеће са јавним кућама. Моли госп. градског начеоника, да представком замоли Министарство Унутрашњих Дела, да сваку интервенцију у погледу сторнирања одлуке о одстрањењу јавних кућа најенергичније одбије. За паре
се и јавне куће могу приказати као корисне и лепе
установе, да не може бити корисније и лепше. Ако
то наступи, онда ће то бити ћушка и бламажа за нас.
Тифуса има још једанпут више него што је у
извештају наведено. Узрок му лежи у нечистоћи
воде и животних намирница, које се преносно једу.
Што се тиче чистоће животних намирница учињено је нешто, али би још требало избушити више
јавних бунара. Истина јавни бунари се кваре брзо,
јер их сама публика квари. Чује из извештаја, да је
и нека комисија изаслата за набавку ватрогасних
справа. Изгледа да су отишли на свадбени пут
(:хохцајсрајсе:). Пита да ли им је одређена паушална дневница или им припада на дан. Ту се мало не
слаже са градским Саветом. Моли г. градског начеоника, да их ако зна где су и ако нису залутали у
Америку, одмах телеграфски позове натраг, да не
троше новац.
Примећује, да фијакери и кола а нарочито
аутомобили јуре кроз улице недопуштеном брзином
и прскају куће. Куће изгледају као кад би се трле о
њих укаљужане животиње. Једанпут на пијаци је
видео, како су бежале жене у капије као испред
бика, да их аутомобил неби упрскао. Да је он вел.
капетан таком шоферу би посаветовао тако, да
неби никад више јурио. Пита још шта је урађено у
погледу фабрике гаса. Иначе усваја извештај градског начеоника.
Др. Јован Ненадовић, члан проширеног Савета се захваљује на исцрпном извештају. Примећује, да се тифус шири и са изметинама. Зато треба
нарочито пазити на чистоћу по улицама и двориштима а у граду подићи 4-5 јавних нужника.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да ће брзо терање аутомобила и кола моћи спречити када буду редари по улицама понамештани, а
сада је то немогуће због малог броја редара. Исто
се односи и на чистоћу по двориштима. У погледу
ђубришта поред алмашког гробља вели, да ће се
прилаз гробљу уредити. Комисија, која је изаслата
за набавку разних справа, има да набави и по-
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требне ствари за бунаре. Дао им је налог, да му се
сваки дан телеграфски јављају и да набавке што
пре спроведу. Предвидео је 14 дана. Када се врате,
мораће свој поступак оправдати. Из Будимпеште
је позвао универзитетског професора Др. Коломана
Бечеија, који је стручњак у водоводима и инсталацији гасне фабрике и који овај терен добро познаје;
да дâ своје стручно мњење у погледу водовода и канализације као и у погледу употребе фабрике гаса.
Јосип Франк, члан проширеног Савета вели,
да је ствар телепа у извештају исцрпно додирнута.
С обзиром да је цена телепа висока, да су већина
поседника телепа древна сиротиња, предлаже, да
се изашље једна мешовита комисија, која би дошла
у додир са поседницима телепа, даље да се закуп
продужи још на 10 година, да се откупна цена
смањи а услови продаје ублаже. Поседници телепа
незнају ни сами шта да раде, јер градски Савет им
каже, да морају платити, а у Министарству за Социјалну Политику су им рекли, да се телепи не могу
продавати.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник
вели, да има три категорије телепа. Првој излази
закуп сада, а осталима доцније. Услови продаје су
таки, да их може сваки испунити. Ово је поклон
града сиротињи и ко ни после 30 година уживања
није у стању да установљену своту плати, тај није
ни достојан овога поклона. Што се тиче изјава у
Министарству Социјалне Политике вели, да оно
није надлежно за решавање о отуђивању градског
земљишта и да ће се тешко моћи наћи господар
тих изјава.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет узима на знање
извештај градског начеоника.
Уједно се умољава госп. градски начеоник, да
по предлозима Тодора Милића и Др. Миладина Величковића поступи.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Д р . М и х а ј л о П р о д а н о ви ћ гр. фискал.
Број 162.
адм. 31185. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси извештај гр. правозаступника у предмету продаје гр. јавне болнице.
Др. Ђорђе Трифковић, члан проширеног Савета се још врло добро сећа какво је стање било у
болници док је она била у рукама града; хладноћа
и оскудна храна. Град је на њу сваке године наплаћивао по неколико стотина хиљада круна, те је тражио помоћи од Министарства Народног Здравља,
али узалуд. Сви смо били оданули, када је Здравствени Одсек предложио да је купи. Од како је болница
у државним рукама од тога доба је у могућности,
да болеснике храни. Чуди се, да је ово питање стављено на дневни ред. Држава није до сада могла
плаћати за болницу ништа док није буџет био одобрен. Предлаже, да се не губи много речи око тога,
већ да се учични оно што је већ одавна требало
бити учињено.

19. ОКТОБАР 1922.

Др. Милан Ћирић члан проширеног Савета
напомиње, да је врло незгодно да се толико много
предмета ставља на дневни ред, те се не могу смишљено решити. Прелазећи на сам предмет предлаже, да се скине с дневног реда те упути правном и
финансијском одбору, да поднесу конкретан предлог. Он је мишљења, да раније учињена понуда за
град више не важи, јер је у време када је донешена
одлука о продаји болница била још на снази наредба Уг. Мин. Председника према којој су сви уговори
морали бити писмено састављени. Истина, држава
је у поседу болнице, али није и њезин господар. Питање је да ли ћемо се држави раније учињене понуде или ћемо поново се погађати. Град је ту у штети
јер да је одмах добио три милиона динара, могао је
за то много више купити него данас. Дакле, ту би
се имала како финансијска тако и правна страна
расветлити. Нека одбор поднесе такав предлог, да
ни град ни држава не буду оштећени.
Ђорђе Хаднађев, члан проширеног Савета,
износи узрок због чега је град био приморан предати болницу држави. Министарство Народног
Здравља је док је била болница градска, одобравало малене таксе за неговање, тако да је град морао
наплаћивати, а када је оно преузело болницу одмах
је и таксе подигло. Поред данашњих такса могао би
и град водити ту болницу.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета је
одлучно за то, да се са државом склопи уговор по
старим условима.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
предлаже, да се од државе тражи три милиона дин.
у новцу а у место интереса да нам сагради једну
епидемичку болницу. Моли, да се у томе смислу донесе решење, те да се не скине с дневног реда.
Др. Јован Ненадовић, члан проширеног Савета је мишљења, да ће Мин. Нар. Здравља пристати на то, да о свом трошку сагради једну епидемичку болницу за град.
Др. Људевит Мичатек, члан проширеног Савета вели, да је град учинио понуду а Мин. Народног Здравља се није изјаснило, дали ту понуду прима. Осим тога теретни уговори важе само ако су
написмено. Пошто је рок до кога се требао писмени уговор саставити прошао, то град више ништа
не веже, те се сада склапа сасвим нов уговор. Предлаже, да град остане при старим условима с тим,
да држава као еквивалент за губитак у валути и
интересу сагради граду једну епидемичку болницу.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да је данас стигао извештај, да је Мин. Народног Здравља упутило граду прву рату за откуп
болнице.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
с обзиром, да градски Савет није поднео никакав
предлог, те да ни правна ни финансијска страна
овога питања нису расветљена, поново предлаже
да се данас скине с дневнога реда и упути правном
и финансијском одбору, да конкретан предлог поднесу. Стара понуда нас више не везује и ми се са
Мин. Нар. Здравља поново погађамо.
Тодор Милић, члан проширеног Савета је такођер за то, да се скине с дневног реда.
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ОДЛУКА:
Уговор о продаји болнице се данас скида с
дневнога реда и проучавања ради се упућује правном, економском и финансијском одбору, који ће
најближој гл. скупштини дефинитиван предлог
поднети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број 163.
адм. 32275. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси свој предлог, у предмету успостављања
народне кујне.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог господе Др. Миладина Величковћа и Павла Татића, чланова проширеног Савета, и на предлог ад хок одбора решава, да се ради олакшања исхране новосадске сиротиње, има успоставити народна кујна.
Трошкови за ту народну кујну имају се покрити:
1. из такса, које ће се за јело плаћати,
2. из разреза на све власнике кућа, земаља,
индустријских, трговачких и обртничких подузећа
и то:
а) сваки власник приземне куће плаћа једанпут 20.- дин. а власници кућа на спрат за сваки кат
још по 20.- дин.
б) по сваком јутру земље плаћа се 20.- дин. једанпут.
в) све банке и велика индустријска подузећа
плаћају једанпут 300.- дин.
г) сви трговци, занатлије, лекари, адвокати,
мерници са приватном праксом и сви они, који
имају обртну дозволу, плаћају једанпут 20.- дин.
3. Сви они, који плаћају најмање 100.- дин.
држ. пореза а не потпадају под тачку 2. плаћају једанпут 20.- дин.
4. Сваки странац који одседне у Новом Саду,
као пролазник плаћа, ако отседне у хотелу 1. реда
6.- дин. у хотелу 2. реда 4.- дин. а у хотелу 3. реда
2.- дин.
дневно за народну кујну.
5. из добровољних прилога.
Успостављање и вођење народне кујне се поверава одбору, који је одлуком под бр. 156/скуп. зап.
1922. на гл. скупштини 2. септембра о.г. изабрат.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Бањанин, ред. вел. капетан.
Број 164.
адм. 28475. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финан-
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сијског и правног одбора - свој предлог - у предмету реорганизације полиције и повишења чиновничког и редарског особља, те повишење плате редара,
подофицира и детектива.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета
упозорује госп. градског начеоника, да би се неки
од умировљених редара могли позвати на дужност,
те би се тиме растеретио мировински фонд.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета
предлаже, да се ова одлука с обзиром на важност и
хитну потребу реорганизације полиције прогласи
од 1. новембра о.г. извршном.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник моли, да се не преухитри, већ да се реорганизација
спроведе лаганим и сигурним темпом, јер се ту мора јако пазити, а нарочито на избор личности.
Ђура Хаднађев, члан проширеног Савета пита
шта добија редар још осим у предлогу наведене
плате. Слаже се са предлогом и прима га, али не
види довољно гаранције за успех. Држи да је плата
мала. Живети се мора и ако редарима не буде плата довољна, онда ће морати мањак накнадити на
недозвољен начин.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник
вели, да је предложена плата за 30 - 40 % већа од
пређашње, а осим тог добијаће редари породични
додатак и дневнице за дежурство. Већа се не може
установити, јер се онда неби могла довести у склад
са платом осталих службеника.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета,
прелаже, да ред. вел. капетан сваке године проширеном гр. Савету поднесе списак ревносних редара, па ће се још и нарочито наградити.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Јована Латинчића примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на стање овдашњег редарства нарочито на недостатак редарске момчади и помоћних средстава за редарство, која је потреба побољшања тих прилика оцртана у извештају редарствене велике капетаније од 20. јула т.г., проширени
градски Савет одлучује:
1.) Устројава се једно ново капетанско место
VIII. плат. разреда. Овом капетану ће бити нарочита дужност подучавање момчади у службеним пословима и расправљање редарствених прекршаја (:
цестовно редарство и т.д.:)
2.) Повишава се момчадски редарски сталеш
на 100 редара и 10 подофицира. (: Сада имаде 7
подофиц. и 62 редара :).
3.) Успоставља се 6 детективских места за криминално оделење и два за пријавно звање т.ј. политичку службу. (: Сада имаде у свему 3 детектива па
се имаде поставити 5 нових :)
4.) За кривично оделење поставља се 1 нови
дневничар.
5.) За пријавно звање намештају се 3 нова
дневничара, те би уз садањих 6 дневничара било
укупно 9 дневничара.
У пријавном звању било би укупно особље:
1 капетан као управитељ
1 чиновник као зам. управитеља
2 чиновника, која ће из сталежа град. чиновника доделити г. град. начелник и 9 дневничара.
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6.) Редарске плате повисију се тако, да основна плата са личним додатком на скупоћу износи
месечно:
редара 2. класе ........ 750.-Дин
〃 1. класе ........ 775.- 〃
каплара
.......... 800.- 〃
поднаредника .......... 825.- 〃
наредника
.......... 850.- 〃
К томе долази за ожењене редаре породични
додатак за жену и децу.
7.) Плата детектива заједно са личним додатком на скупоћу установљује се са 800 дин. месечно
к чему долазе за ожењене породични додатци за
жену и децу.
8. Стварни издатци се установљују у овоме:
1. Увађање картотеке за кривично оделење
..............................................................6.500.- Д
2. Повишење хранарине за апшенике
од садањих 0.25 дин. на 6 ....................2.000.- Дин.
3. Набавка фотографског апарата,
прибора и материјала за кривично
оделење .................................................6.000.- д
4. Набава 20 ком. електричних
лампи за патруле и детективе..................600.- 〃
5. Набавка 25 пари опанака за
патруле..................................................3.750.- 〃
6. Набавка 120 ком. пиштаљки
за ред. особље и детективе....................1.200.- 〃
7. Паушал за кривично оделење
за непредвиђене хитне издатке ............3.000.- 〃
8. Инсталација 6 нових телефонских
станица и то 5 за варошке капије и 1
за пријавно звање ( à1200.-Д) ................7200.- д
9. Претплата за те нове телефоне за
2 месеца ...................................................500.- 〃
10. Набавка 20 ком. тешких кабаница за патроле и
капиџију а 1000 ..................................20.000.- д
11. Набавка 2 ком. нових писаћих стројева
(:крив. одел. и пријавно звање:)..........12.000.- д
Сви ови издатци како лични тако и страни
изнашају рачунато за месеце новембар и децембар
према прилежећим исказима гр. рачуновођства
153.884.- динара.
Уједно се ставља у дужност вел. капетанији
редарства, да има поднети крајем сваке године списак у служби ревносних редара, које ће проширени
гр. Савет по предлогу ред. вел. капетана и гр. Савета још и нарочито наградити.
Овај издатак покриће се из досад неисцрпеним ставкама прорачуна за год 1921., које суме
изнашају укупно 187.500.- дин. па неће требати за
покриће никакових нових врела.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник
Број 165.
адм. 11928, 29166. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финан-

19. ОКТОБАР 1922.

217

сијског и правног одбора - свој предлог у предмету
набавке ускотрачне жељезнице.
У седници проширеног гр. Савета од 19. априла 1922. год. су чланови прош. гр. савета Др. Миладин Величковић и Др. Стева Адамовић предложили,
да се за насипање земљишта око и у самом мостобрану, а нарочито за затрпавање језера у парку,
набави још једна ускотрачна жељезница са целом
опремом, да би се могло земљиште мостобрана насуто и нивелисано повољније продавати и да се садање језеро, које је легло заразним болестима, отклони, које су последње и тражили Иван Луцић председник овд. судбеног стола и другови бр. 11928/1922.
од 2. маја о.г. Прорачунски пододбор овог града је
такођер у својој седници од 3. маја о.г. донео сличан закључак, усљед чега је гр. Савет своме изасланству у иноземству наложио, да и у овом предмету нужне податке добави.
Исто изасланство је граду јавило, да фирма
Ресеман и Кикеман у Будимпешти има потпуно
нову ускотрачну жељезницу и употребљену али још
добру локомотиву и да је вољна исту граду продати
за југ. Кр. 2,200.000.- или Дин. 550.000.- према приложеној понуди бр. 29166/адм. 1922.
Град има данас у употреби једну потпуну ускотрачну жељезницу, којом врши насипање на малом Лиману између Јерменске долме и пута, који
води према „Штранд” купатилу, но ова је жељезница
својина Инжињерског слагалишта 1. Армијске Области и исто потражује Бр. 1982. од 21. IX. 1922. цео
материјал натраг.
Како у седници проширеног гр. Савета од 19.
априла о.г. није донешена дефинитивна одлука и
како према горе наведеном и питање садањег целокупног жељезничког материјала није још начисто
доведено, а прети и опасност, да ће исти бити од
града одузет и како и у случају да иста жељезница
буде граду и дефинитивно уступљена, град неби
могао само са овом старом гарнитуром приступити
насипању земљишта око мостобрана и језера, пошто
треба бар још 2 године да се истом врши насипање
од пута који води према „Штранд” купатилу па све
до жељезничке станице, да би се отворила нова теретна улица паралелена са жељезничком улицом.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет имајући у виду
изнешене разлоге решава, да се купи жељезнички
материјал за ускотрачну жељезницу од фирме Ресеман и Кикеман из Будимпеште према њиховој
понуди Бр. 29166/адм. 1922. и то:
1. 4000 тек. метара нових шина по мађ. Кр.
116.- по кг.
2. за исте нове лашке и нове плоче по мађ. Кр.
126.- по кг
3. За исте нових шрафова по мађ. Кр. 55.- по
комаду
4. За исте нових ексера по мађ. Кр. 174.- по кг
5. Две нове скретнице за исте по мађ. Кр.
72.300.- по комаду
6. 43 нових кола за превртање за исте са 1 м3
садржине по мађ. Кр. 175.200.- по комаду
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7. 7 нових кола као под 6. но без кочнице по
мађ. Кр. 145.200.- по комаду, и
8. Једну употребљену, но гарантовану добру
локомотиву од 45 коњских снага за исту жељезницу по мађ. Кр. 2.500.000
Цене се разуму, а и фабрика Будимпешта уз
готов новац без попуста.
Целокупна свота са овај сам материјал износи
југосл. Кр. 2,200.000.- или Дин 550,000.Како се ових 50 кола неби била локомотива и
радна снага довољно искоришћена то проширени
гр. Савет овлашћује градски Савет, да може још
даљих 10 теретних кола без скретница купити, да
би се могло саставити 3 влака сваки са по 20 кола.
Покриће за ове издатке треба набавити зајмом из
коренитог иметка града, који ће се зајам вратити
из постигнуте веће цене при продаји насутог гр.
земљшта.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извешења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник
Број 166.
адм. 28979. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Ђенерала Милоша Васића, Министара Војног
и Морнарице и Мите Алексијевића, начелника у Министарству Ун. Дела, Оделења за Б.Б.Б. ради продаје гр. земљишта ради изградње куће.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Лазар Балаш, Јован Башић,
Филип Богдановић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Милан Јовановић-Вакин, Душан Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Ђока Летић, Јован
Летић-Перин, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Божа Милић, Миша Милићев, Душан Перлић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Душан Ружић, Др. Милан Секулић, Андрија
Сечујски, Др. Милан Ћирић, Јосип Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др.
Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стојан Стакић, Др. Глиша
Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Ђенералу
Милошу Васићу Министру Војном и Морнарице и
Мити Алексијевићу, начелнику у Министарству
Унутрашњих Дела Оделења за Б.Б.Б. у грађевном
блоку у малом Лиману око шанчева гр. земљиште
за изградњу куће и то рачунајући кв.хв. по 10 дин.
а уз следеће услове:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта, које се налази у грађевним блоковима у малом Лиману
око шанчева.
Ђенералу Милошу Васићу Министру Војном и
Морнарице земљиште које се налази у блоку IX. пар-
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целу 8. топ. бр. 4810/12-а, у површини 226 кв.хв.
по 2260 динара.
Мити Алексијевићу, начелнику Министарства
Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању земљиште, које се налази у блоку IV. парцела
8. топ. бр. 4810/20-а, у износу од 288 кв.хв. по
2880 дин.
Купци морају на купљеном земљишту зграде
на тај начин саградити, да исте одговарају естетичким односно архитектонским захтевима и морају се строго придржавати наређења које им пропише грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе.
Куповнина се плаћа у градску благајну у две
рате, и то половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (: са преписом права власништва
на купца у грунтовницу :) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. XII. 1925. године.
На купљеном земљишту дужан је купац до 31.
децембра 1925. године кућу саградити и то најмање једнокатну и ако до одређеног рока кућу неби
саградио, губи права на земљиште уз повратак
донде плаћене куповнине без камате на исту.
Празно земљиште се у правилу не сме продавати, но у изнимним и оправданим случајевима се
ово може дозволити али само уз претходно одобрење гр. Савета.
Ова ограничења садржана у овим поглављима
имају се грунтовно укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине има купац да сноси.
Све спорове који би потекли из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске
власти, које би на његово место биле постављене.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 167.
адм. 20926, 21406, 21569. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе Ђенерала Љубомира И. Милића, команданта
1. Арм. Области у Новом Саду, Милана М. Николића, начелника судачког оделења 1. Арм. Области у
Новом Саду, инжињерског капетана Богдана М.
Стојаковића на служби при инжињерском оделењу
1. Арм. Области у Новом Саду и Симе Шевића посланика, ради продаје гр. земљишта за изградњу
куће.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета је
одлучно против тога, да се и Сими Шевићу дâ кућиште. Њега сматра као приватну особу а не за чиновника, те незна за разлог, зашто да му се прода
по сниженој цени.
Јован Лакић, гр. саветник, вели, да гр. Савет
хоће, да се овим људима одужи за њихове заслуге у
корист града.
Ђура Хаднађев члан проширеног Савета вели, да је Сима Шевић државни чиновник, само је
за време посланичког мандата суспендован и нико
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не може гарантовати, да ће он код најближих избора опет бити изабрат за посланика. Зато предлаже, да се и њему као и осталим држ. чиновницима
прода кућише.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета
вели, да је и он био рефлектирао на једно кућиште
по цени као приватнима па је одбијен. Тенденција
је била, да се изгради што више кућа. Ово се сасвим
извитоперило тако, да је сада пречи један писар
Грађевинске Дирекције, који је овамо јуче дошао,
него један наш грађанин, који годинама плаћа порезу. Нека се одреде земљишта за чиновнике и земљишта за грађане. Није противан да се чиновницима прода земља, али не онде где ће морати градити кућу са више спратова. Он би сваког чиновника, који на шанчевима сагради кућу дао затворити, јер тај ни један неће доћи до потребне суме на
поштен начин. Рачуна се с тиме, да ће на то пасти
помрчина, па ће се после продати по скупе паре.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да је проширени градски Савет при продаји
кућишта руководио принцип, да се дâ свима активним градским и државним чиновницима, који су
на служби у Новом Саду. Ако то тако и даље иде
онда ће доћи сви чиновници из целе Краљевине у
Нови Сад да добију земље.
Пошто се није више нико пријавио да говори
а реч је о продаји гр. земљишта, то је председник
одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета да гласају са „да”, а који су
за предлог Др. Јован Латинчића т.ј. да се Сими Шевићу не прода кућиште, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јован Башић, Филип Богдановић, Мита Ђорђевић,
Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић Вакин, Васа Крендић, Ђока Летић, Марко Марцикић, Божа
Милић, Миша Милићев, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Павле Поповицки, Андрија Сечујски, Др. Милан Ћирић, Јосип Франк, Ђура Хаднађев.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др.
Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стојан Стакић, Др. Глиша
Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Јован Латинчић, Јован Летић-Перин, Др. Милан
Матић.
Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Љубомиру
И. Милићу Команданту 1. Арм. Области у Новом
Саду, Милану М. Николићу, начелнику судачког
оделења 1. Арм. Области у Новом Саду, инжињерском капетану Богдану М. Стојаковићу на служби
при инжињерском оделењу 1. Арм. Области у Новом
Саду и Сими Шевићу, посланику, у грађевном блоку
око шанчева гр. земљиште за изградњу куће и то
рачунајући кв.хв. по 10.- дин., а уз следеће услове:
Град Нови Сад продаје од гр. земљишта, које
се налази у грађевним блоковима у малом лиману
око шанчева:
Ђенералу Љубомиру И. Милићу Команданту 1.
Арм. Области у Новом Саду земљиште, које се налази у блоку ХХ. парц. 3. топ. бр. 4808/7-3 грунт. ул.
4298/II. у површини 232 кв.хв. по 2320 дин.
Пуковнику Милану М. Николићу начелнику
судачког оделења 1. Арм. Области земљиште, које
се налази у блоку ХХ. парц. 2. топ. бр. 4808/7-3
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грунт. ул. 4298/II. у површини 220 кв.хв. по 2200
дин.
Инжињерском капетану Богдану М. Стојаковићу на служби при инжињерском оделењу 1. Арм.
Области земљиште које се налази у блоку XII. парц.
3. топ. бр. 4808/5-д-2 гр. ул. 4298/II. у површини
171 кв.хв. за 1710 дин.
Сими Шевићу нар. посланику земљиште које
се налази у блоку ХХ. парц. 1. топ. бр. 4808/7-3 гр.
ул. 4298/II. у површини од 221 кв.хв. за 2210 дин.
Купци морају на купљеном земљишту зграде
на тај начин саградити, да исте одговарају естетичким односно архитектонским захтевима и морају се строго придржавати наређења, која им пропише грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе.
Куповнина се плаћа у градску благајну у две
рате, и то половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (: са преписом права власништва на купца у грунтовници :) а друга половина уз
плаћање 6 % камате најдуже до 31. XII. 1925. год.
На купљеном земљишту дужан је купац до 31.
децембра 1925. год. кућу саградити и то најмање
једнокатну, а ако до одређеног рока не би саградио,
губи права на земљиште уз повратак донде уплаћене куповнине без камате на исту.
Празно земљиште се у правилу несме продавати, но у изнимним и оправданим случајевима се
ово може дозволити али само уз претходно одобрење гр. Савета.
Сва ограничења, садржана у овим поглављима имаду се грунтовно укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине има купац да сноси.
Све спорове који би потекли из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске
власти, које би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет изводом из записника извршења ради извештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ , гл. мерник
Број 168.
адм. 13425, 20598, 26236. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
подноси - извештај одбора за назив улица у новом
делу града од жељезничке станице па све до канала Краља Александра 1.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, у
име своје странке изјављује, да је против тога, да
се у списак заслужних људи узме и Др. Стеван Адамовић. Он је и као политичка личност био јако променљив. Др. Стеван Адамовић је приватна личност
и нема врло великих заслуга. Може бити, да га ми његови савременици - неможемо оценити, али ако
буде имао неувелих заслуга, онда ћемо и њему дати
једну улицу.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
цени Др. Стевана Адамовића као колегу и врло
образованог човека, али је одбор за назив улица
био руковођен принципом, да се улице не називају
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по живим људима. Он незна да је то у одбору било.
Предлаже, да се Др. Стевану Адамовићу намењена
ул. назове ул. Илије Огњановића, јер је он то и као
књижевник заслужио. Противан је и томе, да се један трг назове „Тргом Незнаног Јунака”. То би онда
имало смисла, када би се онде покопао један незнани јунак. Нас могу делити разне политичке странке,
али све нас веже национални осећај, а ми имамо
да се одужимо једном човеку, који је у одсудном
часу стао у одбрану Србије, а то је руски цар Николај. И по њему би требало једну улицу или трг назвати.
Стеван Славнић, гл. мерник се најодлучније
ограђује против сумње, да је он хтео прокријумчарити име Др. Стевана Адамовића, те се позива на
Тодора Милића, који је тада био у одбору.
Тодор Милић, члан проширеног Савета, изјављује, да он није био настојао на томе, да се једна
улица назове ул. Др. Стевана Адамовића, али се сећа, да је и његово име било прочитано.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета с
обзиром да нема споразума предлаже, да се предмет врати одбору на проучавање.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета,
примећује, да је из списка изостало име Др. Тихомира Остојића, који је цео свој живот посветио проучавању српске народне књижевности и који није
био човек обичног калибра. Мисли, да је он случајно изостао, и да ће се поправити.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета пита, да ли је могуће направити план града са
новим називима улица и умножи, па ће можда и
сама публика дати име којој улици.
ОДЛУКА
Скида се с дневног реда.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Р а д и в о ј Б о кш а н гр. саветник
Број 169.
адм. 30766. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси на основу - мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
одобрења припомоћи од једномесечне октобарске
плате са свима беривима на скупоћу ради набавке
најпотребнијих животних намирница.
По извештају гр. рачуновођства припомоћ ове
једномесечне плате са свима принадлежностима целокупног гр. персонала износи око 240.000.- дин.
Ова припомоћ има се покрити из буџета од
ове године, која је припомоћ у овогодишњем буџету већ предвиђена под ставком бр. 53.
Економско финансијски одбор расправљајући
молбу гр. чиновника и намештеника, и уверивши
се о бедном материјалном стању њиховом као и о
томе, да се гр. чиновници и намештеници из данашњих берива која уживају без затражене припомоћи
не могу и нису у стању себе и своју породицу за ову
зиму са најпотребнијим животним намирницама
снабдети, пошто су цене животних намирница у
овој години невероватну висину достигле тако, да
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се цене свима артикловима како животним намирницама тако и оделу, даље белом рубљу у толикој
мери дигле, да је данас немогуће и потпуно искључено да чиновник са данашњом платом и беривима себе и своју породицу исхрани, још мање пак
да исту пристојно одене како то чиновнички друштвени положај и односно чиновничко достојанство
захтева и тражи:
Економски финансијски одбор, имајући даље
у виду да се чиновништво од свих других сталежа
данас у најтежем материјалном положају налазе и
пошто свестан тога да се до уређења чиновничког
питања не може чекати и да се мора наћи пута и
начина како би се привремено чиновништву у овим
несређеним и тешким приликама у помоћ притекло
- јер то захтева опћи интетес;
а с обзивом и поглавито на то, да је затражена припомоћ у овогодишњем буџету предвиђена и
осигурана - одлучује - да прима у целини молбу гр.
чиновника и намештеника и исту подноси на одобрење проширеном гр. Савету.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета
предлаже, да се и умировљеним гр. службеницима
изда брза припомоћ у износу октобарских берива.
Др. Жарко Стефановић гр. начеоник с обзиром, да се незна тачно колико има умировљених и
колика ће свота бити предлаже, да се данас усвоји
изнесени предлог, а у идућој гл. скупштини ће се
поднети извештај у погледу припомоћи умировљеним сллужбеницима.
После овога је председник г. Др. Жарко Стефановић градски начеоник по саслушању гр. правозаступника, а у смислу в) тачке 9. §-а XXI. зак. чл.
од 1886. год. одредио је поименично гласање тако,
да они, који примају предлог гр. Савета гласају са
„да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Лазар Балаш, Јован Башић,
Филип Богдановић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић,
Милан Јовановић-Вакин, Васа Крендић, Ђока Летић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Божа Милић,
Миша Милићев, Глиша Мирковић, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле
Поповицки, Милан Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк,
Јован Храниловић, Фрања Циглер.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уверивши се о изнетим
чињеницама и пошто је као факт констатовао, да
се чиновници данас у тако бедном и мизерном материјалном стању налазе, да су немоћни и да не
могу из данашњих берива без затражене припомоћи себе и своју породицу потребном количином животних намирница за ову зиму снабдети - уверивши се даље, да је затражена припомоћ у гр. буџету
од ове године осигурана, прима и у целини усваја
предлог економско-финансијског одбора и упућује
гр. Савет, да има затражену припомоћ и то октобарску плату са свима беривима од ове године чиновницима и намештеницима града Новог Сада,
на терет овогодишњег буџета исплатити.
Како је ствар прешне природе и не трпи одлагања, проширени гр. Савет уз саслулшање гр. фискала ову одлуку извршном проглашује.
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Ова се одлука подноси на одобрење Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат,
Бачку и Барању.
О овој се одлуци градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ , гл. мерник
Број 170.
адм. 30057. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету оправке
барака у Кисачкој улици.
Према уговору о мостобрану има град 1. Армијској Обласи да, међу другим обавезама и бараке у Кисачкој улици преда, те како су ове бараке у
јако трошном и исквареном стању, то је град приступио оправци истих. Првобитно је мишљено, да
се бараке оправе у договору са Инжињерским Оделењем 1. Армијске Области, но како је прорачун,
који је по цив. инжињеру Даки Поповићу састављен
био, превећ скуп, јер износи Динара 1,261.579·50
то је гр. Савет решио, да бараке у првобитно предратно стање доведе и Армији преда.
Прорачун гр. грађ. одељка за ову оправку износи Дин. 424.277·50 и на овој основи је расписана усмена дражба за дан 10. октобар о.г. Градски
Савет је одлуком бр. 29792/1922 према исходу лицитације поверио послове овд. цив. инж. Бели Штајгеру и Илији Палу као најповољнијим нудиоцима
за паушалну своту од Дин. 329.000 (: тристотинедвадесетдеветхиљада:) динара.
После овога је председник Др. Жарко Стефановић гр. начеоник по саслушању гр. правозаступника, а у смислу в) тачка 9. §-а XXI. зак. чл. од 1886.
год. одредио поименично гласање тако, да они, који
примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га
не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Бернат Ернст, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић,
Милан Јовановић-Вакин, Васа Крендић, Ђока Летић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Божа Милић,
Миша Милићев, Глиша Мирковић, Марко Нешић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Милан
Радонић, Андрија Сечујски, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован Храниловић,
Фрања Циглер.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др.
Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стојан Станић, Др. Глиша
Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање извештај економско-финансијског одбора и гр. Савета у
предмету оправке барака у Кисачкој ул. према прорачуну под 1. нацртима под 2.3. и 4. лицитационим условима под 5. и записнику дражбе од 10. Х.
1922. и поверава исте радове Бели Штајгеру овл.
цив. инжињеру и Илији Палу, као најповољнијим
нудиоцима, за паушалну своту од Дин. 329.000
(тристадвадесетдеветхиљада динара).
Како су ови радови прешне природе, то прош.
гр. Савет решава, да се без обзира на евентуалну
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апелату и у доброј нади да ће Министарство Унутрашњих Дела издатке одобрити, да се радовима
има одмах приступити.
Покриће за ове издатке треба добавити из
основног фонда града.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Ба њ ан и н , ред. вел. капетан
Број 171.
адм.
градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси свој предлог - у предмету избора чланова суда за сузбијање скупоће.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у смислу закона о
сузбијању скупоће животних намирница и несавесне спекулације од 30. XII. 1921. год. и правилника
за извршење овог закона под Бр. 4982/7. IX. 1922.
бира у месни одбор за сузбијање скупоће: Милоша
Јовичића, Ђуру Хаднађева, Душана Монашевића,
Др. Радослава Илића, Данила Букинца, Божу Милића, Милорада Матића, Јосифа Сајлла мл., Душана
Атанацковића и Николу Барачанина.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 172.
На предлог већине чланова проширеног Савета градског председник Др. Жарко Стефановић
гр. начеоник за данас прекида гл. скупштину и
продужење заказује за 26. октобар у 16 сати за
коју ће се поново издати позиви са назначењем
преосталих предмета.
Узима се на знање.

ЗАПИСНИК
вођен у продужној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
која је држана 26. октобра 1922. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић градски начеоник, Др. Имра Марцековић вел.
бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, гр. саветници, Др.
Михајло Продановић гр. правозаступник, Јован Бањанин ред. вел. капетан, Др. Карло Вагнер гл. физик,
Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Стојан Стакић гл. благајник, Никола
Лебхерц, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа,
Стеван Хабербуш гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин Величковић, Мита
Ђорђевић, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Павле Поповицки, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Бележи: Др. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 173.
Председник г. Милан Слиепчевић вел. жупан
поздравља присутну господу чланове проширеног
гр. Савета и отвара за данас сазвану гл. скупштину;
вођење записника поверава Др. Имри Марцековићу
вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Уједно извештава, да су у прописаном року
поднели интерпелације:
Јосип Франк о продаји и убирању новца за
Дарањијево насеље, и
Душан Атанацковић о томе, да ли је одобрено
г. Милану Тапавици на рачун странке фијакером
ићи.
а накнадно су стављени на дневни ред ови
предмети: 1.) „Предлог градског Савета, да се мернику Давиду Поповићу установи хонорар за израду пројекта за оправку барака иза Кисачке улице,
које се у смислу уговора о откупу мостобрана имају
предати војсци.” 2.) „Предлог градског Савта у предмету накнадног кредита за набавку ускотрачне жељезнице. - 3.) „Предлог градског Савета у предмету
хитне припомоћи оскудним умировљеним гр. службеницима и њиховим удовицама”. - 4.) „Предлог гр.
Савета у предмету продаје градске јавне болнице”.
- 5.) Предлог градског Савета у предмету молбе Николе В. Јосифовића Директора Дирекције Пошта и
Телеграфа у Новом Саду ради примања у завичајну везу града.
Председник г. Милан Слиепчевић вел. жупан
с обзиром на важност изнесених накнадних предмета и интерпелација у смислу 10. §-а гр. организационог статута ставља исте одмах на дневни ред.
Узима се на знање
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ , гл. мерник
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Број 174.
адм. 22750. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског одбора свој предлог у предмету установљења хонорара цив. инж. Даке Поповића за израду
пројекта и прорачуна око оправке барака у Кисачкој улици.
Анкетна комисија за ревизију прорачуна за
1922. год. упутила је гр. Савет решењем бр. 20. од
2. V. 1922. да се из обзира, што су гр. инжињери
јако заузети својим пословима, у будуће пројектовање зграда издаје овл. цив. инжињерима, а ови
ће бити према прописаној скали удружења Инжињера и Архитеката, наплаћени. Градски Савет је
горњу одлуку бр. 15055/адм.1922. узео на знање и
бр. 16116/адм.1922. издао цив. инж. Даки Поповићу на израду пројектовање барака у Кисачкој
улици, која је преоправка по уговору о уступању
мостобрана требала хитно, да се спроведе према
захтевима 1. Армијске Области означених у записнику Бр. 14367/адм.1922. Цив. инж. Д. Поповић је
овај елаборат зготовио, граду предао и потражује
према допису Бр. 22750/адм.1922. за његов хонорар
2 % од целокупне грађ. своте од Дин. 1,261.579·50
т.ј. Дин. 25.231·59
Гр. грађ. одељак је утврдио, да се за овај елаборат према скали Удружења Инжињера и Архитеката може наплатити за нацрт 0.8 % и за прорачун
0.4 % укупно 1.2 % од целокупне грађевне своте,
што чини Дин. 15.138·95 и цив. инж. Д. Поповић
је изјавио, да се са хонораром у округлој своти од
Дин. 15.000.- задовољава.
Предлог градског Савта је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прихваћа предлог
економског и финансијског одбора и гр. Савета и
одобрава на терет рачуна „Откуп мостобрана” Дин.
15.000.- (: петнајстхиљада динара :) за исплату цив.
инж. Даки Поповићу, као хонорар за израду пројетка и прорачуна за оправку барака у Кисачкој
улици.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 175.
адм. 32019. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
накнадног кредита за набавку ускотрачне жељезнице.
Проширени гр. Савет је у седници 19. октобра
1922. под Бр. 11928, 29166/адм. 1922. одобрио
кредит у износу Дин. 550.000.- за набавку ускотрачне жељезнице од фирме Реземан и Кинеман у
Будимпешти према њиховој понуди од 29. септембра о.г. но горња фирма данас више не може ускотрачну жељезницу по понуђеној своти да лиферује
усљед валутарних прилика.

228

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да за целокупну ускотрачну жељезницу према пређашњој
понуди Ресемана и Кинемана из Будимпеште одобрава мађ. Кр. 22,905.400.- у којој су своти урачуната и још 15 ком. Даљих теретних кола по мађ.
Кр. 300.000.- по комаду и то укупно чини 572.635.дин. тако да поред већ у прошлој скупштинској
седници одобрених ДИН. 550.000.- одобрава још
даљих 22.635 (: двадесетдвехиљадешестстотинатридесетпет:) динара на терет основног фонда града.
Фирма Ресеман и Кинеман има се хитно телеграфски известити о овом решењу, пошто је изасланству обавезно изјавила, да са овом последњом
понудом стоји до идуће суботе т.ј. 28. октобра о.г.
у речи.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Р а д и в о ј Б о кш а н гр. саветник
Број 176.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси на основу мњења економског финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
одобрења брзе припомоћи оскудним умировљеним
градским службеницима и њиховим удовицама.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја предлог гр.
Савета, те у име брзе припомоћи установљује октобарска мировинска берива оним умировљеним гр.
службеницима и њиховим удовицама, који осим
мировине немају других прихода, или ако имају,
нису довољна да се издржавају. Ову брзу припомоћ добијају ови умировљени гр. службеници и
њихове удовице:
Чиновници: Густав Сендер, Бела Профума,
Агоштон Цанбауер, Карло Сигмунд, Роберт Профума, Александар Ковач, Јосиф Анђал, Пера Пехо,
Јосиф ст. Вајс, Никола Кондорши,
Удове чиновника: уд. Др. Илије Огњановића,
уд. Николе Шафера, уд. Дим. Јовановића, уд. Стевана Трифуновића, уд. Јулија Комлоша, уд. Јована
Костића, уд. Александра Петервари, уд. Јована Миличића, уд. Јована Јојарта, уд. Милана Манојловића, уд. Јосифа Халера, уд. Дим. Мандића, уд.
Јована Вахтла.
Дневничари: Стеван Гал, уд. Игњата Рип, супр.
Ерне Инотаи, Јован М. Суђи, Пирошка Лигети, уд.
Јована Сича.
Послужитељи: Ђока Тимаров, уд. Аг. Циглера,
Илија Фехервари, Фрања Хем, Адолф Највирт, Стеван Бал, Лидија Ковач, Светозар Кобиларов.
Удове послужитеља: уд. Павла Вихтнер, уд. Ст.
Мишковића, уд. Јосифа Торгла, уд. Михајла Лепара.
Редари: Стеван Чеки, Ладислаус Нађ, Александар Бала,
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Удове редара: уд. Михајла Сабо, уд. Михајла
Палинкаш, уд. Пере Ковача, уд. Танасија Обрадовића, уд. Алекс. Вањура, уд. Павла Богдановића,
уд. Јована Елтера, уд. Фрање Блоха.
За то одређена свота од 25.035.- (:двадесеттпетхиљадатридесетпет :) динара ће се покрити из
овогодишњег прорачуна путем преноса кредита.
Ова одлука не може служити као прецеденс.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц гр. подбележник
Број 177.
адм. 32582. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси свој предлог у предмету молбе Николе
В. Јосифовића обласног директора Пошта и Телеграфа, ради примања у завичајну везу града Новог
Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром, да је молитељ г. Никола В. Јосифовић према приложеним сведоџбама завичајан у
Загребу некажњеног предживота, те да као јавни
чиновник има толико прихода да неће пасти граду
на терет, то га прима у завичајну везу града Новог
Сада.
О томе се градски Савет и молитељ изводом
из записника обавештавају.
Референт: Д р . М и х а ј л о П р о д а н о ви ћ гр. фискал
Број 178.
адм. 31185. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
склапања уговора са Министарством Народног Здравља у погледу продаје градске јавне болнице.
Др. Јован Ненадовић, члан проширеног Савета вели, да постављени услови значе прекид преговора, да је држави немогуће ставити у буџет једне
године само за откуп болнице градске 3 милиона
динара. Болница је увек са дефицитом радила, па
дефицит би био и онда, када би је град поново узео
у своје руковање. Држава је преузела болницу само
зато, да би унифицирала санитарне принципе у целој земљи. Моли, да се остане при томе, да држава
поред осталих старих услова сагради граду и болницу за заразне болести.
Павле Татић, члан проширеног Савета зна, да
је Министарство Народног Здравља установљујући
ниске таксе за неговање болесника приморало град,
да јој преда болницу. 3 милиона динара су у време,
када је град болницу предао, држави, вредила много више него данас. Предлог градског Савета је паметан и поштен, и позива све чланове проширеног
Савета, да заузму одлучан став и да се прикључе
предлогу Савета.
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Јован Храниловић, члан проширеног Савета,
се сећа у каквом је положају била болница док је
била у рукама града. Није држава, већ је нужда натерала град, да болницу прода. Град је имао велико
потраживање од мађарске владе за неговање болесника, што их до данас није накнађено. Болница
је била у таквом стању, да је држава могла захтевати, да се затвори. Држава не да није хтела, већ
није могла исплатити куповну цену, јер није имала
одобреног буџета. Ко ће нам гарантовати, да ће
држава моћи за шест месеци исплатити заостатак.
Предлог Савета значи неповерење држави, па и
ако није то, оно се може тако схваћати. Зато је за
предлог Др. Ненадовића.
Др. Ђорђе Трифковић, члан проширеног Савета вели, да би град услед тога што је држава на
земљишту болнице саградила велике павиљоне,
имао један недогледан процес са државом; што није у интересу ни града, ни државе, а ни болесника,
те предлаже, да град прода држави болницу по већ
установљеној цени, даље да се услови, да држава
има овај дуг у року од 1-2 године платити и граду
подићи модерну бараку за епидемичке болеснике;
што се тиче интереса, да се овласти градски Савет,
да са државом ступи у преговоре.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета је
мишљења, да разлика између предлога Савета и г.
Др. Ненадовића није велика. Ако држава због немања буџета неће бити у стању да исплати куповнину,
неће је на то нико моћи натерати. Под „епидемичком болницом” како је то држава понудила, разуме
и намештај њезин. Слаже се са предлогом градског
Савета.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник
вели, да је од градског Савета далеко помисао, да
према држави заузме непријатељски став и да са
њом кида. Ни услови нису таки, да се о њима не
може разговарати. Ово је предлог Савета, па може
се ставити и протупредлог. Што се тиче плативости,
не везује се за рок; нека буде и 1 година. Камата је
оправдана од дана, када је држава примила у посед болницу. У купопродајним уговорима ако се не
стави рок плаћања, разуме се да је куповнина платива одмах. Држава нуди граду „епидемичку болницу”, значи болницу са намештајем. Мисли, да се
ови услови могу усвојити, да Министарство Народног Здравља исплати куповнину у року од једне
године са каматама, рачунајући од 1. октобра 1920.
год., даље да Министарство Нар. Здравља на своме
земљишту о своме трошку одмах сагради бројном
стању становништва града и свима хигијенским
захтевима одговарајућу епидемичку болницу и да
у продатој болници за градску сиротињу резервише 10 бесплатних места.
Павле Татић, члан проширеног Савета држи,
да би лекари требали да прихвате предлог Савета.
Нека држава мање даје на диспозициони фонд, а
више пази на здравље народа. Моли, да се усвоји
предлог г. градског начеоника.
Др. Ђорђе Трифковић, члан проширеног Савета одбацује сваку поуку у погледу хигијене од
стране г. Татића, и прелазећи на ствар вели, да се
у болници лече заразни болесници, а у болницу за
заразне болести би дошли само они заразни болес-
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ници, који се по природи заразне болести не могу
примити у болницу. Така болница не може бити на
земљишту садашње болнице, јер би се за време заразе морала цела болница ставити под кварантену.
Болница заразне болести мора имати засебан улаз.
У погледу намештаја сумња, да ће држава пристати на то, да и намештај да.
Др. Јован Ненадовић, члан проширеног Савета полази са гледишта, да треба тражити пута и
начина, како би се услови продаје могли прихватити, јер одуговлачење решења продаје није у интересу ни самих болесника.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
вели, да је интенција Савета, да једну обавезу која
њега терети, пренесе на државу. Министарство Народног Здравља може болницу за заразне болести
саградити на земљишту садашње болнице или поред ње, па ће онда то земљиште откупити од града.
Предлаже, да се данас установе битни услови уговора, а да се у погледу нагодбе о споредним деловима оставе отворене руке градском Савету. Главни
услову су, да се држава обвеже, да ће куповну цену од три милиона динара исплатити најдаље за
годину дана са 8 % камате од дана када је ступила
у посед болнице, друго да се обвеже, да ће о свом
трошку саградити бројном стању становништва и
свима хигијенским постулатима одговарајућу болницу за заразне болести. Остало су споредни услови.
После овога је предлог градског Савета, допуњен предлогом Др. Милана Ћирића, члана проширеног Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
И ако проширени градски Савет сматра, да
га не обвезује одлуком под бр. 2/адм. 2349. од 11.
фебруара 1921. год. учињена понуда о продаји
градске јавне болнице, ипак је спреман остати при
истој само под тим условом, да Министарство Народног Здравља у наведеној одлуци установљену
купопродајну цену од три милиона динара исплати
у року од једне године са 8 по сто камате рачунајући од ступања у посед градске јавне болнице т.ј. од
1.октобра 1920. год., даље да о своме трошку сагради граду једну бројном стању становништва
града Новог Сада и свима здравственим захтевима
одговарајућу болницу за заразне болести, и да у
продатој болници резервише за градску сиротињу
десет болничких кревета
Уједно се овлашћује градски Савет да са Министарством Народног Здравља ступи у преговоре
и установи, на чијем земљишту, да се сагради болница за заразне болести и дали да је Министарство
Народног Здравља снабде потребним намештајем.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 179.
Градски Савет подноси интерпелацију Јосифа Франка, члана проширеног Савета, у предмету
продаје и убирања новца за Дарањијев телеп.
Интерпелација се у смислу 4 алинеје 14. §-а
гр. организационог статута не прима.
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Број 180.
Градски Савет подноси интерпелацију Душана
Атанацковића, члана проширеног Савета о томе,
да ли је одобрено Милану Тапавици шефу потрошаринског звања, на рачун странке фијакером ићи.
Душан Атанацковић, члан проширеног Савета вели, да је већ свом грађанству додијало зулумћарење шефа градског потрошаринског звања Милана Тапавице. Ствар, коју ће изнети изгледа да је
мала, али је замашна. Недавно у Нови Сад досељени бирташ Лазар Добановачки је заклао једну овцу,
односно јагње за своје госте и није ју пријавио доходаринском звању, јер није знао за прописе. Милан Тапавица је за то однекуд дознао и одмах на
фијакеру отишао њему и сасвим изазивачки понашајући се позвао га на одговорност. Наплатио је
од њега у име намире 15.- дин. а за фијакер 19.Динара. Дужност би му била да га први пут опомене, други пут казни са троструком прописаном
казном, а трећи пут са осмороструком. Ово се већ
више пута догодило. Пита Савет, колико он троши
на фијакере. Он се вози фијакером на рачун града
и у својим приватним пословима; тако на фијакеру
носи зелен, рибу и т.д. са пијаце кући. Моли, да се
из ових разлова одреди против Милана Тапавице
дисциплинска истрага.
Павле Татић, члан проширеног Савета види у
овоме нешто. Ако чиновник врши своје дужности
лабаво, онда је повика на њега; али ако је у свому
званију ревностан, онда је опет магарац. Са моралног гледишта је све једно, да ли је заклана овца или
само јагњешце. Он ће подупрети предлог предговорника, ако је са фијакером чинио злоупотребе.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, не познаје добро дисциплинарни закон, али мисли, да би оптужба требала бити писмено поднесена
и документована. Зато пита гр. правозаступника,
да ли у овом случају има места дисциплинарној
предистрази.
Др. Михајло Продановић гр. правозаступник
вели, да пошто потужба није документована, има
места само дисциплинарном извиђају.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник
вели, да се потужба мора конкретизирати. Према
изнесеном се Милан Тапавица оптужује, да је фијакере употребљавао у приватне сврхе а на рачун
града, да им често није за употребу платио прописану таксу и да је бесправно кажњавао људе.
Пошто се поводом предлога Душана Атанацковића има против Милана Тапавице шефа гр. доходаринског звања одредити дисциплинарни извиђај, то председник у смислу 53 §-а XXI. зак. чл. од
1886. год. одређује тајно гласање путем гласаница.
У одбор за прикупљање гласаница именује г.г. Јована Храниловића и Павла Поповицког, чланове
проширеног Савета.
Гласанице су предали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Филип Богдановић, Мита
Ђорђевић, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока
Петровић, Павле Поповицки, Павле Татић, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета, Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој
Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло
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Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш.
После овога председник одбора за прикупљање гласаница извештава, да су гласанице предели
свега 38 чланова. Од тога су 19 гласаница са „да”,
а 19 гласаница са „не”.
Пошто су гласови били наједнако подељени и
пошто је председник г. Милан Слиепчевић вел. жупан морао својим гласом одлучити, то је позвао тужитеља Душана Атанацковића, да још једанпут
изнесе своју оптужбу.
На то је Душан Атанацковић, члан проширеног Савета разложио своју напред изнесену оптужбу против Милана Тапавице.
После овога је госп. велики жупан одлучио,
да се има спровести дисциплинарни предизвиђај
против Милана Тапавице, гласајући са „да”.
Према томе је већином гласова
ОДЛУЧЕНО:
Проширени градски Савет одређује на основу
а) тачке 1. §-а XXIII. од 1886. год. против Милана
Тапавице шефа гр. доходаринског звања дисциплинарни предизвиђај.
О томе се градски начеоник ради вођења дисциплинарног предизвиђаја изводом из записника
обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ гл. мерник
Број 181.
адм. 19210. 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету продаје гр. земљишта Миловану Атанацковом овд. столарском мајстору у сврху изградње кућа за становање и столарске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори и реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић,
Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје гр. земљиште у околини гасфабрике, а заведено у гр. ул.
бр. 1. ХVIII. и од топ. бр. 4821/7 са површином од
597 кв.хв. и према приложеном нацрту под А.)
Миловану Атанацковом овд. столарском мајстору
за изградњу кућа за становање и радионице под
следећим условима:
1. Цена земљишту је за кат. јутро Дин. 50.000.-
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2. Продато земљиште има се употребити за
изградњу кућа за становање и столарске радионице, које зграде морају бити озидане у року од једну
године, рачунато од дана, кад купопродаја постане
правомоћна.
3. Купљено земљиште може се само у затражену сврху употребити, а у противном случају град
је властан земљиште од купца одузети, истом куповнину без камате вратити, а купац има земљиште
у првобитном стању граду предати, без икаква права на отштету.
4. Градње, које ће се на овом земљишту подићи, морају бити изведене према регулационом и
нивелационом плану и према прописима гр. грађ.
статута.
5. Купац се обвезује све наредбе, које ма која
власт издала буде из разлога јавне безбедности или
сигурности против пожара, строго спровађати, а
одговара за штету, која би настала услед неодржавања или прекорачења уговорних услова.
6. Сви трошкови око уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
7. Све спорове из овог уговора решава овдашњи Срески Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 182.
адм. 30059. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог - у предмету продаје гр. земљишта Ђорђу Зличићу овл. грађевинару и овд. становнику за изградњу куће за
становање.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје гр. земљиште у околини фабрике гаса заведено у гр. ул.
бр. 1. XVIII. од топ. бр. 4821/7 са површином од
255 кв.хв. и према приложеном нацрту под А.) Ђорђу Зличићу овл. градитељу у сврху изградње куће
за становање под следећим условима:
1. Цена земљишту је Дин. 50.000 за кат. јутро.
2. Продато земљиште има се употребити за
изградњу куће за становање, која зграда мора бити
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озидана у року од једне године, рачунато од дана,
кад купопродаја постане правомоћна.
3. Купљено земљиште може се само у затражену сврху употребити, а у противном случају град
је властан земљиште од купца одузети, истоме куповнину без камате вратити, а купац има земљиште у провобитном стању граду предати и нема
права тражити никакву отштету.
4. Градње које ће се на овом земљишту подићи, морају бити изведене према регулационом и
нивелационом плану и према преписима гр. грађ.
статута.
5.) Купац се обвезује све наредбе које ма која
власт издала буде из разлога јавне безбедности или
сигурности против пожара, строго спровађати, а
одговара за штету, која би настала усљед неодржавања или прекорачења уговорених услова.
6. Сви трошкови око уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
7. Све споворе из овог уговора решава овд.
Срески Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се гр. Савет изводом из записника
обавештава.
Број 183.
адм. 22753. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе
Стевана Вугрина овд. месарског обртника, ради
продаје гр. земљишта у сврху изградње куће за становање.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје гр. земљиште у околини фабрике газа и заведено у гр. ул. бр.
1. XVIII. и од топ. бр. 4821/7 са површином од 243
кв.хв. и према приложеном нацрту под А.) Стевану
Вугрину овд. месарском обртнику у сврху изградње куће за становање и радионице, под следећим
условима:
1. Цена земљишту је за свако кат. јутро Дин.
50.000.2. Продато земљиште има се употребити за
изградњу куће за становање, која зграда мора бити
саграђена у року од једне године дана, рачунато од
дана кад купопродаја постане правомоћна.
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3. Купљено земљиште може се само у затражену сврху употребити, а у противном случају,
град је властан земљиште од купца одузети, истом
куповнину без камате вратити, а купац има земљиште у првобитном стању предати и нема права
тражити никакву отштету.
4. Градње које ће се на овом земљишту подићи, морају бити изведене према регулационом и
нивелационом плану и према прописима гр. грађ.
статута.
5. Купац се обвезује све наредбе које ма која
власт издала буде из разлога јавне безбедности или
сигурноссти од пожара, строго спровађати, а одговара за штету, која би била настала услед неодржавања или прекорачења уговорених услова.
6. Сви трошкови око уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
7. Све спорове из овог уговора решава овд.
Срески Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се гр. Савет изводом из записника
обавештава.
Број 184.
адм. 30058. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе
Исаковића, Калмића и комп. ради продаје гр. земљишта у сврху подизања резервоара за бензин и
петролеум.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје Исаковићу, Калмићу и Комп. трговцима из Београда гр. земљиште
на Лиману великом, заведено у гр. ул. бр. 4788/4б-1 са површином од 1200 кв.хв. према приложеном нацрту под 1.) у сврху подизања зграда за резервоаре за бензин и петролеум, поред већ одлуком
прош. гр. Савета бр. 20735/1922 од 24. VII. 1922.
купљеног земљишта од 400 кв.хв. у сврху изградње
резервоара за мотрин под следећим условима:
1. Цена је земљишту Дин. 50.000 (: педесетхиљада :) динара по кат. јутру, а има се уплатити у
гр. благајну у року од 14 дана и на позив града, кад
ова купопродаја постане правомоћна.
2. Купци се обвезују, да ће потребне зграде и
станове за намештенике на купљеном земљишту
подићи у року од најдуже једне године и то тако,
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да из овог подузећа ни прљаве течности, ни дим
или други продукти несмеју бити на штету суседства или на уштрб здравствених одношаја у опће.
3. Купци су дужни при изградњи својих зграда строго се придржавати услова, које им грађевна
област при издавању грађевне дозволе ставила буде.
4. Купци су дужни купљено земљиште само у
затражену сврху употребити и немогу исто без претходне дозволе града у другу сврху искоришћавати.
5. Купци су дужни тачно спровађати све наредбе, које им ма која власт из обзира јавне сигурности или здравствених разлога или сигурности од
пожара издала буде.
6. Купци одговарају за сваку штету коју би
град Нови Сад имао да претрпи из неодржавања
или прекорачења овим уговором постављених услова.
7. Сви трошкови уговора, биљеге и пристојбе
терете једино купца.
8. Све спорове из овог уговора решава овд.
Среску Суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 185.
адм. 21781. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе
Самуила Бабилона овд. фарбара ради продаје гр.
земљишта у сврху изградње фарбарске радионице.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје гр. земљиште у околини фабрике газа и заведено у гр. ул.
бр. 1. XVIII. а од топ. бр. 4820/2, 4823 уи 4821/8
са површином 144 кв.хв. и према приложеном нацрту под А.) Самуилу Бабилону овд. фарбару у сврху
изградње куће за станове и фарбарске радионице
под следећим условима:
1. Цена земљишту је за кат. јутро Дин. 50.000.2. Продато земљиште има се употребити за
изградњу куће за становање и фарбарску радионицу, које зграде морају бити саграђене у року од
једне године дана, рачунато од дана кад купопродаја постане правомоћна.
3. Купљено земљиште може се само у затражену сврху употребити, а у противном случају, град је
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властан земљиште од купца одузети, истом куповнину без камате вратити, а купац има земљиште у
првобитном стању предати и нема права тражити
никакву отштету.
4. Градње које ће се на овом земљишту подићи, морају бити изведене према регулационом и
нивелационом плану и према прописима гр. грађев.
штатута.
5. Купац је обвезује све наредбе, које му ма
која власт издала буде из разлога јавне безбедности или сигурности против пожара строго спровађати, а одговара за штету, која би настала услед
неодржавања или прекорачења уговорних услова.
6. Сви трошкови око уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
7. Све спорове из овог уговора решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Л ак и ћ , гр. саветник
Број 186.
адм. 22996. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси на основу мњења економског и финансијскогодбора свој предлог - у предмету молбе новосадске Секције Југословенског Новинарског Удружења, ради продаје гр. земљишта за зидање дома
изнемоглих новинара.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје новосадској секцији Југословенских новинара у Новом
Саду 335 кв.хв. гр. земљишта у сврху подизања
дома за извемогле новинаре, уз следеће услове:
Град Нови Сад продаје од гр. земљишта које
се налази с обе стране пута који води на штранд,
секцији Југословенског Новинарског Удружење у
Новом Саду у блоку 4. парц. 192. топ. бр. 4794/1в-1-ј-18 гр. ул. 4293. II. у површини 335 кв.хв. за
укупну своту 1675 дин.
Купци морају на купљеном земљишту зграде
на тај начин саградити, да исте одговарају естетичким, односно архитектонским захтевима и морају се строго придржавати наређења, која им про-
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пише грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе.
Куповнина се плаћа у градску благајну у две
рате, и то половина ступањем у посед, односно при
склапању уговора (: са преписом права власништва
на купца у грунтовници:) а друга половина уз плаћање 6 % камате најдуже до 31. XII. 1925. године.
На купљеном земљишту дужан је купац до
31. децембра 1925.год. кућу саградити, и ако до
одређеног рока кућу неби саградио, губи право на
земљиште уз повратак донде плаћене куповнине
без камате на исту.
Празно земљиште се несме у правилу продавати, но у изнимним и оправданим случајевима се
ово може дозволити, али само уз претходно одобрење гр. Савета.
Сва ограничења садржана у овим поглављима,
имају се грунтовно укњижити.
Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине има купац да сноси.
Све спорове који би потекли из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске
власти, које би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ , гл. мерник
Број 187.
адм. 30060. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе
Раде Вуковца ради промене гр. земљишта.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о отуђивању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава промену земљишта Раде Вуковца у Вуковићевој
ул. бр. 2. са суседним гр. земљиштем, која се промена врши из разлога регулације Вуковићеве ул.
као што је то у приложеним нацртима под 1. и 2.
означено и коју је поделу и гр. Савет на следећи
начин одобрио:
1. Рада Вуковац уступа граду од свог земљишта усљед нове регулационе линије у кат. чест. бр.
2545/1 = 34 кв.хв. и 2546/1 = 100 кв.хв. укупно
134 кв.хв.
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2. Град Нови Сад уступа Ради Вуковцу део
свога земљишта у кат. честице бр. 4818/3-а-8-2 =
229 кв.хвати.
Како град Нови Сад уступа Ради Вуковцу 229
кв.хв. то Рада Вуковац добија 95 кв.хв. више земљишта и плаћа граду за овај вишак Дин. 2500.(:двехиљаде динара:) и ако је земљиште које Вуковац уступа квалитативно боље и више од оног земљишта што га он од града у замену добија. Ова
промена се извршава једино из разлога регулације
Вуковићеве улице, а са истом се и кућиштима даје
бољи и правилнији облик.
Ове трошкове од уговора, биљеге и пристојбе
има Рада Вуковац да сноси.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Л ак и ћ гр. саветник
Број 188.
адм. 27727. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси на основу мњења економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе Симе
Пилишера штампара ради продаје гр. земљишта у
сврху подизања фабрике картонаже (: кутија:).
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Сими Пилишеру овдашњем штампару, према прикљученом
плану 892 кв.хв. гр. земљишта у сврху изградње
фабрике картонаже, под следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта
уведеног у новосадском гр. улошку 1. - XVIII. кат.
чест. број 4818/3-а-8-1 у износу од 892 кв.хв. за
50.000 дин. по јутру односно за 27.875 дин.
2. Сима Пилишер дужан је на траженом земљишту зграде тако да сагради, да из овог индустријског подузећа не смеју штетно утицати на суседа
нити на здравствене прилике у опште, ни прљава
вода, ни дим нити други производи.
Саме зграде морају одговарати естетичким
односно архитектонским захтевима.
3. Сима Пилишер или његов правни наследник дужан је при градњи строго се придржавати
ових услова, које му буде прописала грађевна власт
при издавању грађевне дозволе.
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4. У грунтовници има се као ограничење убележити, да се продато земљиште и подигнуте зграде само у индустријске цељи односно за становање
власника смеју употребити. Исто се тако имају у
гр. убележити и та ограничења, која су садржава у
2. и 3. тачци овога закључка.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници у друге цељи употребили купљено земљиште, а пројектоване инвестиције неби
извели у року од 1 године дана рачунајући од ступања у посед, то ће град бити властан, да продато
земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и да позове власника, да у року од 1 године дана све зграде и опреме однесе са земљишта,
јер иначе ће то све припасти у искључиву власност
града Новог Сада, без икакве отштете или откупа.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купац и његов правни последник дужан је
сва она наређења о свом трошку тачно извести које ма која власт из здравствених обзира или из обзира јавне сигурности против пожара издала буде.
7. Купац или његов правни наследни дужни
су одговарати за сву ону штету, коју би град Нови
Сад имао да претрпи због неодржавања или прекорачења услова, статуисаних овим уговором.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје,
биљеге, уговор и пристојбе терете купца.
9. Све спорове који потичу из овог купа односно продаје, решава Срески суд или она судска власт,
која би на његово место постављена била.
Ова се одлука има одобарења ради поднети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ гл. мерник
Број 189.
адм. 23123. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси на - основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог - у предмету молбе Српске Трговачке Банке д.д. ради продаје гр. земљишта у сврху изградње заводског дома.
Пошто се није нико јавио да говори а реч је о
продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају,
да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Васа Крендић, Марко Марцикић, Др.
Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић,
Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Бошњаковић, Стеван Славнић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје гр. земљиште
на малом Лиману у новој улици Краљице Марије,
заведено у гр. ул. гр. 4298. II. и део топ. бр. 4808/7-ј
са површином од 650 кв.хв. као што је у приложеном нацрту под А.) означено, Српској Трговачкој
Банци д.д. у Новом Саду у сврху изградње заводског дома, под следећим условима:
1. Купац има платити за купљено земљиште
за свако кат. јутро Дин. 100.000 (: стохиљада динара:). Куповнина се има у гр. благајну уплатити у
року од 14 дана и то на позив гр. Савета, кад купопродаја буде по Министарству Унутрашњих Дела
одобрена.
2. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати регулационог
и нивелационог плана и прописа, које му грађевна
област издала буде.
3. Изградњи заводског дома има купац приступити, чим град нову улицу према Тргу Ослобођења отвори и саобраћају преда.
4. Продато земљиште може се само у тражену
сврху употребити и ово ограничење има се грунтовно забележити.
5. Ако би купац или његов правни наследник
купљено земљиште у другу сврху и без претходног
пристанка града употребљавало, или неби заводски дом по прописима саградио у уговореном року,
то је град властан продато земљиште, уз повратак
куповнине и без камате натраг узети, а власника
позвати да у року од једне године дана све учињене
инвестиције одстране, јер ће иначе све, без икакве
отштете или откупа припасти у искључиву власност града Новог Сада.
И ово право града има се грунтовно убележити.
6. Купац или његов правни наследник дужни
су све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно и о свом
трошку, а одговарају за сву штету, која би настала
из неодржавања или прекорачења овим уговором
постављених услова.
7. Сви трошкови ове купопродаје уговор, биљеге и пристојбе терете једино купца.
8. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 190.
адм. 29552. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора - свој предлог, у предмету молбе
Дирекције Пошта и Телеграфа ради продаје гр. земљишта у сврху изградње палате за ову Дирекцију.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
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Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет продаје своје земљиште
на малом Лиману заведено у гр. ул. бр. 4298. II.
топ. бр. 4808/7 у површини од 8172 м2 или 1 кат.
јутро 672 кв.хв. према приложеном нацрту под А.
Дирекцији Пошта и Телеграфа у Новом Саду за
изградњу своје палате под следећим условима:
1. Куповна цена је Дин. 100.000.- за свако кат.
јутро а 1600 кв.хв.
2. Купац се обвезује дс ће на купљеном земљишту зграде подићи, које одговарају прописима донесеним за подизање нових кућа у овом делу града.
3. Купац је дужан при градњи строго се придржавати услова, која му грађ. власт прописала
буде из здравствених разлога или из обзира јавне
сигурности као и сигурности против пожара.
4. Купац одговара за сву штету која би настала из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
5. Купљено се земљиште може само у затражену сврху искоришћавати, и зграда за Дирекцију
има се од дана ступања у посед за две године саградити, а у противном случају властан је град земљилште, уз повратак безкаматне куповнине натраг
узети, и купац има све дотле учињене инвестиције
у року од једне године дана уклнити, без икаквог
права за отштету за ово.
6. Сви трошкови ове купопродаје уговор, биљеге и пристојбе терет једино купца.
7. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Л ак и ћ , гр. саветник
Број 191.
адм. 30389, 31034. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси на основу мњења - економског и финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе
Браће Офнер овдашње трговачке фирме ради продаје гр. земљишта у близини штранд купатила, ради подизања млина за прераду соли и изградњу магазина за смештање колонијалне робе ангро.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. Савета да гласају са „да”, а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Др. Миладин
Величковић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић,
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Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Душан Перлић, Давид Поповић, прота Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Др. Карло Вагнер,
Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје од гр. земљишта уведеног у новосадском гр. улошку под бр.
4298. II. кат. чест. Бр. 4788/3-5-1 у износу од 776
кв.хв. за 50.000 дин. по јутру, односно за 24.250 (:
двадесетчетирихиљадедвестапедесет:) динара под
следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта уведеног у новосадском гр. ул. под бр. 4298. II. кат. чест.
бр. 4788/3-5-1 у износу од 776 кв.хв. за 50.000 дин.
по јутру, односно за 24.250 динара.
2. Браћа Офнер дужни су на траженом земљишту зграде тако саградити, да из овог индустријског подузећа не смеју штетно утицати на суседа
нити на здравствене прилике у опште, ни прљава
вода, ни дим, нити други производи.
Саме зграде морају одговарати естетичким и
архитектонским захтевима.
3. Браћа Офнер или њихови правник наследници дужни су при градњи строго се придржавати
оних услова, које му буде прописала грађевна власт
при издавању грађевне дозволе.
4. У грунтовници има се као ограничење убележити, да се продато земљиште и подигунуте зграде само у индустријске цељи односно за становање
власника односно радника смеју употребити. Исто
се тако имају у грунтовницу убележити и та ограничења која су садржана у 2. и 3. тачци овог закључка.
5. Ако би купац или његови наследници или
правни последници у друге цељи употребили купљено земљиште, а пројектоване инвестиције неби
извели у року од 1 године дана, рачунајући од ступања у посед, то ће град бити властан, да продато
земљиште уз повратака куповнине без камате натраг узме и да позове власника, да у року од године дана све зграде и опреме однесе са земљишта
јер иначе ће то све припасти у искључиво власништво града Новог Сада без икакве отштете или откупа.
И ово право града Новог Сада односно и ово
ограничење права власништва на продато земљиште има се грунтовно убележити.
6. Купци и његови правни последници дужни
су сва она наређења о свом трошку тачно извести,
које ма која власт из здравствених обзира или из
обзира јавне сигурности против пожара издавале
буду.
7. Купци или њихови правни наследници
дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи због неодржавања или
прекорачења услова статуисаних овим уговором.
8. Сви трошкови овога купа односно продаје,
биљеге, уговор и пристојбе терете купца.
9. Све спорове који потичу из овог купа односно продаје, решава срески суд или она судска власт,
која би на његово место постављена била.
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Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц , гр. подбележник
Број 192.
адм. 26985. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - од стране Министарства Просвете
под бројем 31173/1922. одобрени прорачун Окружног Школског Одбора за основне школе и забавишта у Новом Саду за 1922. год.
Ђорђе Петровић, члан проширеног гр. Савета
у име одбора моли, да се од 1. јануара идуће године
исплаћује окружном школском одбору у дванајстинама а не као што је до сада било, да је гр. благајна исплаћивала. Истина досадашњи рад са градом
је био хонетан, али није прописан. Ако на то неће
општина да пристане, онда је може окружни начелник нагонити. Чита писмену молбу одбора. Овако
се ради свуда па треба и у Новом Саду.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прима у целини
као и у детаљима прорачун Окружног Школског
Одбора за 1922. год. за покриће потребна основних
школа у Новом Саду, који је прорачун гр. књиговодство прегледало.
За покриће потреба основних школа ма се
убрати школски прирез од 27 % узимајући за базу
држ. порезу од 2,250.000 Дин. накнадно од 1. јануара 1922.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савете изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Ба њ ан и н

ред. вел. капетан

Број 193.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - предлог гр. Савета у предмету молбе
димничара, ради повишења димничарских пристојби.
Марко Вилић, члан проширеног Савета нема
ништа против, да се таксе за димничаре повисе,
али предлаже - с обзиром на скакање наше валуте
- да се не оставе дуго у важности. Мисли да може
остати до краја ове године па ако стање остане као
и данас да се продужи њихова важност.
После овога је предлог гр. Савета допуњен
предлогом Марка Вилића једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром на данашње економске прилике и општу скупоћу уважава
молбу димничара те одлуком под Бр. 31/адм. 14043,
21563 од 1921. установљене димничарске таксе са
100 % повишује с тим, да важе до краја текуће
1922. год. Ако се пак економске прилике до тога
времена не промену онда се важност овом одлуком
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повишених димничарских такса продужује ћутке
и на даље.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Л ак и ћ

гр. саветник

Број 194.
адм. 30267. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског и финансијског одбора свој предог - у предмету молбе
Аладара Тришлера зам. гл. рачуновође ради продаје земљишта.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Марко Вилић,
Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Тоша Милић, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Рада Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета
једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје од свога
земљишта које се налази у старој чиновничкој насеобини, а лежи пред кућом Аладара Тришлера,
према приложеном плану један део у ширини од 5
метара, у површини од 46 кв.хв. уведено у гр. улошку бр. 1.+ топ. бр. 5066/1-а-73 за 8 дин. по кв.хв.
света дакле за 368 динара.
Ово земљиште - које за сада лежи пред кућом
Аладара Тришлера - у случају отварања улице, према регулационом плану неће се употребљавати за
улицу, него би служило као башта пред кућом.
Купљено земљиште може купац или његов
правни наследник употребити само за оне цељи, за
које оно може служити према регулационом плану,
односно у оне сврхе, какве у том погледу пропише
грађевна област.
Ако би купац или његови наследници или правни последници купљено земљишта у друге цељи
употребио, то ће град бити властан, да продато
земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме без права на отштету.
Купац, његов наследник или правни последник дужан је све оне наредбе о свом трошку тачно
изводити, које ма која власт из здравствених обзира или обзира јавне сигурности или сигурности
против пожара издала буде.
Купац, његов наследни или правни последник
дужни су одговарати за све оне штете, које би град
Нови Сад имао да претрпи усљед неодржања или
прекорачења услова, статуисаних овим уговором.
Сви трошкови око овог купа односно продаје,
терете купца.
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Све спорове који потекну из овог купа односно продаје, решава срески суд или оне судске власти, које би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради поднети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц

гр. подбележник

Број 195.
адм. 17681. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
молбе гр. отправника Мирка Павковића да му се у
Српској Матици проведено време службе у својству
чиновника узме, као да је то време провео код града у својству отправника.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узевши у обзир,
да је Мирко Павковић гр. отправник био у служби
код просветног српског института Матице Српске
да је како онде тако и овде савесно и марљиво
обављао своје дужности, његову молбу усваја, те му
у Српској Матици проведено време службе у својству чиновника од 2. јануара 1908. до 1. септембра 1920. год. рачуна као да је то време провео
код града у својству отправник, те му према томе
по годинама службе установљује IX. плат. разр. 4
степена.
Ова се одлука има подастрети као редовно
унапређење по годинама службе.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 196.
адм. 29413. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења мировинског одбора - свој предлог у предмету установљења мировине гл. благајнику Јосифу Пајцу, који се ставља у
стање мира почев од 1. новембра о.г. по наредби
Министарства Унутрашњих Дела под Бр.
Предлог градског Савета је једногласно усвојен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Јосифу Пајцу гл. благајнику, који је ступио у
слулжбу града 17. априла 1899. год. и коме се у
смислу 8. §-а мировинског статута има у обзир узети 4 године 1 месец и 9 дана службе код Финансијске Дирекције у Сомбору, се према мировинском
статуту установљује годишња мировина почев од
1. новембра о.г. са 4083 (четирихиљадеосамдесеттри) дин. лични додатак на скупоћу дневно са 13
(:тринајст:) дин. а породични додатак на жену Ирену рођ. Нађ дневно са 5 (:пет:) дин.
О томе се градски Савет и Јосиф Пајц изводом
из записника обавештава.
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Број 197.
адм. 27428. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења мировинског одбора - свој предлог у предмету молбе Јосифа Пулисака
ради установљења мировине.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета моли, да се Јосифу Пулисаку с обзиром на дуг година службе мировина установи од 1. новембра о.г.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Др.
Бранка Николића је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Јосифу Пулисаку вођи евиденције катастра
се у смислу гр. мировинског статута годишња мировина са 100 % његове последње плате т.ј. 3200 (:
трихиљадедвестотине:) дин. лични додатак на скупоћу дневно 13 (:тринајст:) дин. а у име породичног
додатка на скупоћу на жену Ану рођ. Фукс 5 (пет:)
дин. дневно почевши од 1. новембра о.г. установљује.
О томе се градски Савет и Јосиф Пулисак изводом из записника обавештава.
Број 198.
адм. 27978. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења мировинског одбора - свој предлог, у предмету молбе Алберта Шоша
бившег гр. редара и дезинфектора ради установљења мировине од дана, када је из службе отпуштен
т.ј. од 1. новембра 1920. год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да се против молиоца према уверењу Државног Тужиоштва под Бр. 2145/Д.т.27.
V.1921. пред новосадским судбеним столом као
казненим судом не води кривични поступак због
злочина јаташтва, због чега је био на основу извештаја ред. вел. капетније под Бр. 1223/казн. 19.
XII.1920. из градске службе суспендован, то му се у
смислу гр. мировинског статута установљује годишња мировина од 1. новембра 1920. год. до 30.
априла 1921. год. са 720 (:седамстотинадвадесет:)
круна, а мировинска станарина са 200 (: двеста:)
круна.
Од 1. маја 1921. год. па на даље му у смислу
решења проширеног гр. Савета под бр. 10899/1921.
којим је крунска мировина подигнута на динарску
вредност, припада у име годишње мировине 720
(:седамстотинадвадесет:) динара, а у име мировинске станарине 200 (: двеста:) динара годишње.
О томе се Алберт Шош и градски Савет изводом из записника обавештавају.
Број 199.
адм. 29701.од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. октобра
о.г. подноси - на основу мњења мировинског одбора - свој предлог, у предмету молбе уд. гр. редара
Јована Паланки ради установљења мировине.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молитељки уд. Јована Паланки се у смислу
46. §-а гр. мировинског статута годишња мировина почев од 1. августа о.г. установљује са 150 (:стопедесет:) динара, а у име личног додатка на скупоћу 10 (: десет:) дин. дневно и на сина Јована се у
име породичног додатка на скупоћу 3 (:три:) дин.
дневно установљује.
О томе се градски Савет и уд. Јована Паланки изводом из записника обавештавају.
Број 200.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник госп. Милан Слиепчевић
позива за оверовљење записника
Душана Кенигштетлера и Јована Храниловића, члан проширеног Савета; место оверовљења
пак у бележничком звању 30. октобра у 11 сати
пре подне.
Прочитано и потписано 30. октобра у 11 сати пре подне.
велики бележник
Никола Лебхерц, с.р.
гр. подбележник

Слиепчевић, с.р.
велики жупан
Др. Ж. Стефановић, с.р.
гр. начеоник
Јован Храниловић, с.р.
члан прош. гр. Савета

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног Савета града Н О В О Г СА Д А са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 29. децембра 1922. г.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић вел. бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој Вучетић, Александар Поповић гр. саветници, Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Јован
Бањанин ред. вел. капетан, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачунарски саветник,
Стојан Стакић гл. благајник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак гр. рачуновође.
Од стране муниципалног одбора: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш, Јован Башић,
Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић,
Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа
Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Душан Ракић, Влада Стефановић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан,
Јован Храниловић.
Бележи: Др. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 201.
Пре него што би се прешло на дневни ред,
председник г. Др. Жарко Стефановић, гр. начеоник
сматра за своју тужну дужност, да учини помен сени Јаше Томића, дугогодишњег заслужног представника проширеног гр. Савета, великог Србина, врлог
родољуба и неустрашивог и истрајног борца националног, кога нам је 22. Х отргла неумитна смрт и
позива госп. Даку Поповића, члана проширеног гр.
Савета да одржи свој помен говор.
Дака Поповић, члан проширеног Савета је
одржаво овај помен говор:
Нека ми је дозвољено, Господо представници,
да посветим неколико речи сени великог народног
борца Јаше Томића, који је у више махова радио и
у овоме телу као градски представник.
Врло је скучен оквир једног помен говора, а
да би мога примити у себе једну тако крупну фигуру као што је то Јаша Томић. Како да се смести у
тај оквир, тако опсежан и многостран рад човека,
који је за пуне четири деценије показао толико радиности и енергије какве је наша раса до данас дала само неколицини одабраних. Како да се смести
у тај оквир рад Јаше Томића, који је обухватао све
научне дисциплине од проблема чисте филозофије
и естетике, до најситнијих практичних друштвених
питања. Како да се смести у тај оквир рад човека,
који је ставио себи у животни задатак, рад за цео
један народ, па и од тога више, рад за цело човечанство.
Али није све оно оставина Јаше Томића, што
нам је он у својим писаним делима дао, можда је
важнији онај део његовог рада, који је Јаша сејао у
душе нашега народа, својом живом сугестивном
речи. Тај део рада, несме остати незапажен будућем
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историчару, који буде обрађивао детаљно прилике
нашега народа у Војводини крајем XIX. и почетком
XX. века.
Да се сав тај значајан рад у целом обиму прикаже, да се сва та апостолска преданост своме позиву опише, потребна ће бити позамашна књига,
која ће у исти мах бити не само књига живота и
рада Јаше Томића, него и историја нашега народа
у Војвдини тих дана.
Како је његова „Застава” читана у свима крајевима где наш народ живи, ипак би тешко успео
Јаша да задобије и најзабитија села наша у политичку борбу, да није имао и богомданог дара народног говорника, да није имао крилате речитости и
начина, којим је умео да изнесе народу свој здрав
инстикт, који је био уједно и инстинкт самога народа. Ту баш лежи значај Јашиног рада.
У оно доба, када он улази у наш јавни живот,
примећује се у нашем народу велик замор, поколебаност па и апатија према својој судбини. Званична
политика аустро-угарских влада иде за тим, да се
слободњачки дух српскога народа сломије, да се
српски народ економски и културно задржи, како
би асимиловање после ишло само од себе. Али је
геније нашега народа послао човека Јашиног кова,
Јашиног дара, Јашине неустрашивости и унутрашње вредности. Он улази у борбу опкољен са свију
страна, баш као и његов народ 1914. године. бори
се са пороцима свога рођеног народа, сузбија ударце организоване и охоле непријатељске силе угарских влада. Нашто ће све испасти - Бог зна, али је
Јаша веровао у успех. Веровао је, јер је осећао широке слојеве народне у за се; Веровао је, јер је осећао, да још живи у српском народу народни понос,
а убеђен је био, да само поносан народ може издржати и оваку велику борбу, да само поносан народ
може постати велик.
Да би извео свој народ на прави пут, залази у
народ не да тражи од народа ишта за себе; залази
у народ да даје. Да диже народ наш, који је био
остављен самом себи, да га диже морално и економски. Да му прикаже све његове мане без прикривања, да му истакне све његове врлине и славну
прошлост без претеривања, како би су дигао понос,
и како би му улио свести о својој рођеној снази. У
том своме раду није могао очекивати никакве помоћи од стране државе. С те стране очекивао је само
ометање свога рада. У самом народу и народно-црквеним имањима, видео је довољно средстава,
да се наш народ просветно и економски унапреди.
Требало је парцелисати имања црквених општна и
манастирске земље, да наш мали човек дође до
земље, и да се спречава исељавање српског сељака
у Америку. У том своме раду наилази на неразумевање па можда и себичност неких тадањих црквених велико достојника, који су у своме личном богатству и сјају гледали спас српскога народа и православне цркве.
Данас, после великог догађаја Ослобођења, ова
борба изгледа ситна и мала, али она у истини није
без значаја. Та борба је испунила читаве деценије
нашег јавног живота. Та борба је држала у напетости најшире слојеве нашега народа, и без обзира
на резултате, значајна је по наш народ самом чиње-
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ницом, што је постојала. Без то борбе устајао би се
наш народни живот. Да не беше те борбе, неби се
оборило онолико српских синова на солунском и
добруџанском фронту, а ослободилачка српска војска не би 1918. затекла ни онолико народне свести,
колико је беше затекла.
Од ове борбе за економско дизање народно,
још је значајнија она борба, коју је Јаша развио,
да и морално подигне свој народ. Сваки нездрав
утицај, који би се појављивао било у народу, било у
науци и књижевности, сузбијао би свом снагом
своје логике.
Већ у почетку свога рада приметио је, да је у
нашем народу пала вера; с тога је настојао, да унесе више борбености у нашу православну цркву. Ни
један народ није се омогао одржати само физичком
борбом. Свакоме народу, који хоће да живи, потребна је јак вера и морал, који ће га дизати кад
посрне, који ће га штитити у тузи и снажити у
тешким данима искушења. Требио је из народне
душе назаренско схватање о Богу; тражио је борбено православље, чији се значај састоји у борби
против зла. Исповедао је, да знањем треба допуњавати веру своју, а вером знање своје и био је за
еволуцију хришћанства у духу Христове науке. У
тој својој вери показао се великим и у животу, јер
је увек био велик у скромности и самоодржању, јер
је увек стајао на страни слабих и незаштићених,
јер је сваком раду прилазио с том вером, без користољубља.
Велико народно еванђеље, које створио здрав
инстинкт српскога народа ценио је високо и сматрао у њему једини морални ослонац нашега народа
за даљу борбу. Зато је устао у одбрану против инатцијског рушења тога еванђеља, када се оно Руварац појавио својом историјом: Но исто је тако бдио
и над нашом књижевношћу и уметношћу, у којима
је гледао врло важан фактор за народни напредак.
Његови погледи на књижевност и уметност у многоме су слични на погледе великог словенског мислиоца Толстоја. Од уметника је захтевао да удовољава захтевима и потребама свога времена и да се
не удаљује од народа. Сматрао је, да лепо не може
бити само питање осећаја, него и питање свести,
да у лепоме увек мора бити и културног.
Па као што је признавао само ону уметност,
која је и културна, тако је и од национализма тражио да буде културан. Његов национализам није
нестрпљив и охол. Јаша даје своме национализму
шире, свечовечанско тумачење. Да се Јаша родио
у средини једног слободног народа, он би вероватно
био искључиви поборник социјалне правде и поретка, искључиви поборник слободе и једнакости
према крутој и охолој власти. „Моја ми вера налаже
- вели Јаша - да будем српски националиста, јер
мој народ живи у стези, јер је мој народ поништен
и гоњен.” Веровао је, да је српском народу намењена лепша улога у политичком, економском и моралном погледу од оне бедне улоге, у којој се налазио.
Та га је вера подстицала на националан рад уједно
и сарадња за напредак целог човечанства. „Радиш
ли у своме народу, радиш за цело човечанство” исповедао је Јаша и у тој реченици лежи културност његовог националног схватања.
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Удаљио бих се од своје задаће господо, када
бих прешао на излагање свих оних узвишених мисли и напредних погледа на свет и на друштвене
прилике, које нам је Јаша Томић оставио у својим
делима, а потврдио својим животом и радом. У томе
животу и раду има много црта једног друштвеног
реформатора и једног апостола културе. Када се одбије од тога рада и живота све оно, што је људско,
све оно што називамо слабошћу и грешкама смртнога човека, остаје пред нама једна лепа, сређена
и уравнотежена филозофија модерног грађанина,
можда типа будућег славенског интелигенига, који
у свему тражи истину и природу, који у свакој акцији тражи социјални смисао и социјалну вредност;
остаје нам лепа етичка фигура Јаше Томића. Велику
би погрешку учинили, ако се неби користили његовим идејама; оне су резултат једног мучног радног
живота, таленигованог и родољубивог човека, који
је свагде и у сваком питању имао интересе целине.
После ослобођења и уједињења, када је у народном
одбору изјавио потребу за новом оријентацијом,
имао је у виду сву моралну и културну вредност
Војводине, која као најнапреднија покрајина наше
широке и лепе отаџбине ваља да унесе у себе у онај
тежак и огроман рад око изграђивања ове лепе земље. Разумимо ту поруку и заложимо се да Војводина
да отаџбини оно, што се од ње очекује.
Нека је слава и вечан помен
Јаши Томићу !

После овога председник г. Др. Жарко Стефановић предлаже, да се у спомен покојника записнички овековечи говор г. Даке Поповића и о томе
покојникова удовица изводом из записника извести.
Предлог је једногласно примљен, и

Чланови проширеног градског Савета устају
и с пијететом одају пошту неумрлом покојнику са
„Слава му”.

Проширени градски Савет одлучује, да се у
спомен неумрлог покојника, борца за напредак и
ослобођење српскога народа, помен говор госп. Даке Поповића, члана проширеног Савета у целини
унесе у записник и о томе покојникова удовица изводом из записника извести.
Број 202.
Госп. градски начеоник Др. Жарко Стефановић, по овлаштењу и у име госп. вел. жупана Милана Слиепчевића, који је по званичној дужности
спречен, поздравља присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас сазвату редовну
гл. скупштину; вођење записника поверава Др. утр.
Имри Марцековићу, вел. бележнику, а имена оних,
који се пријаве за говор, да бележи Никола Лебхерц
гр. подбележник.
Уједно извештава, да су узети накнадно на
дневни ред ови предмети:
1. „Предлог гр. Савета у предмету молбе Др.
Петра Летића у сврху продаје гр. земљишта у сврху
подизања интерната за средњошколску омладину.”
2. „Предлог гр. Савета у предмету молбе Мише Павловића и другова, ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње кућа за становање.” 3. „Предлог гр.
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Савета у предмету молбе уд. Милана Тапавице ради установљења мировине”. 4. „Избор чланова одбора за станове”.
Узима се на знање.
Број 203.
Госп. Др. Жарко Стефановић, градски начеоник чита свој градоначелнички извештај о раду гр.
Савета у времену од последње редовне главне скупштине т.ј. од 19. октобра о.г.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета
моли, да се поведе брига и за осветлење улица. Рибља пијаца и Лончарска ул. нису никако осветљене,
те ту може човек врат скрати или од пијаних таљигаша да настрада.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
упозорава госп. гр. начеоника на једну неправилност у јодном купатилу. Наиме у базену где су ладни тушеви не раде радиатори већ више од годину
дана. Опште је познато, да у купатилу, где су ладни тушеви, мора бити ваздух добро загрејан. Он је
већ једном на то упозорио једног гр. физика, али
пошто наш физикат незна своје дужности, то обраћа пажњу госп. градског начеоника на ову околност.
Уједно обраћа пажњу госп. гр. правозатупника на
то, да је у колико се он сећа - Дунђерском уступљено земљиште под условом, да сазида и одржава
купатило, те моли да се тај уговор извии, па ако то
стоји, да ово и одржи. Људи из центра града морају да пропусте - поред данашњег трамвајског саобраћаја по 2-3 сата за купање у јодном купатилу, а
Дунђерсково парно купатило је много ближе. Даље
критикује поступак редарства. Данас је пред 12
сати дошао на гр. благајну, да уплати гр. преписну
пристојбу а у намери, да одмах тога дана код Обласне Финансијске Дирекције уплати и државну
пристојбу. Дошао је пред 12 сати, јер је знао, да је
пре тога времена стално много света. И данас је
затекао више људи ради уплате, те је стао у ред.
одједном дође старији Нинков ред. наредник да
прими плату за редаре и оде управо на шалтер.
Када га је позвао да и он стане у ред, он је отишао
унаоколо у благајну, а он је са осталима мора чекати, док је Нинкову благајник издао плату редара у
разним мањим банкнотама, што је бар 20 минута
трајало. Редари би требали да дају пример за ред.
моли г. градског начеоника, да нареди, да се редари
исплаћују или пре 8 сати или после 12 сати, и да
надбљудава ред у опште. Кад је ту код редарства,
упозорује госп. вел. капетана да према гр. статуту
трговци не смеју истицати истанке. Моли да се овај
део статута извиди и ствар доведе у ред.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета моли, да се асфалт испред поште благовремено поправи, да неби доцније била већа штета.
Упозорује на велику штету од теретних аутомобила,
нарочито војничких. Они нам са ланцима јако кваре калдрму. Теретним аутомобилима треба или сасвим забранити вожњу по асфалту, или пак да несму
терати већом брзином него што је брзина волујских
кола. Честита чиновницима који су унапређени али - и ако није говорио претходно са својим друговима - улаже протест. Не може Министарство уна-

29. ДЕЦЕМБАРБАР 1922.

пређивати наше чиновнике, без нашега знања.
Када је честитао, не може а да не спомене, да се у
пријавном звању ради којешта. Пре кратког времена је жељезничка станица доставила пријавном
звању товарни лист, да му се уручи. Њега у Новом
Саду познаје скоро свако дете, а пријавно звање је
на товарни лист ударило печат „Непознат, у Новом
Саду нема пријављеног стана” и ако је адреса читко
и јасно исписана била. Због тога је он на приспело
брашно морао платити лежарину, а и брашно може
бацити, јер се је покварило.
Павле Татић, члан проширеног Савета се потпуно солидарише са предговорником, јер када ће
Министарство, без да нас пита постављати и унапређивати чиновнике, онда нека их и плати. Већ
неколико пута је он пожуривао, да се послужитељима и редарима породични додатак од 1. јануара
о.г. надопуни на 5.- дин. шта више приказао је у
рачуновођству и наредбу, али до данас они нису
добили ту разлику. Зато моли, да се позове гр. рачуновођство или Савет - коме већ то спада - да ово
хитно изврши у смислу наредбе. У погледу народне
кујне вели - да је са госп. гр. начеоником у Београду обио све прагове у Министарствима и свугде су
нашли неке закачаљке. Они нека нађе решење одобре, а ми ћемо се већ постарати како ће се спровести. Напослетку моли, да се код градских радова
узимају радници Новосађани. Град већином издаје
радове подузетницима, који довлаче раденике са
стране, а наши остају без зараде.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета изјављује своју радост на то, да се о свему води
рачуна, што се овде решава; мило му је, да је већ
једном доведен контакт између ширег и ужег Савета.
Поред свега тога види, да се сенат не држи стрикте
статута. Прорачун би требало да је до септембра
готов, а ми смо на прагу нове године и немамо још
буџета. Постоји бојазан, да ће се од 1. јануара радити без буџета и да ће се издатци, а нарочито лични,
покривати позајмицом из коренитог иметка и из
фондова. Моли, да се престане са овом практиком,
јер то данас није потребно. Боји се да на послетку
неће бити новаца, већ да ће само цифре фунгирати. Уједно је на данашњој седници требало изнети
избор и попуњавање одбора, да се нехатни одборници замену онима, који хоће да раде.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета је чуо,
да је набављено за три милиона динара ватрогасних справа, па ако није до сада исплаћено, то предлаже, да се одмах исплате, јер наш новац свакодневно пада.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета примећује, да је и данас нагомилан дневни ред, те моли, да се скупштине што чешће сазивају. Уједно
моли, да се што пре изнесе прорачун. Што се тиче
пута господе у иностранство предлаже, да се изашаљу три члана, да прегледају њихове рачуне и
извештај поднесу. Ово неће да буде неповерење
господи, која су те рачуне већ једанпут прегледала,
већ да би се ова ствар на достојанствен начин расчистила. Ова три члана би била Коста Миросављевић, Марко Марцикић и Павле Татић.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
износи, да је на простору бившег Јовановског гроб-
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ља тако блато, да деца једва дођу до школе. Деца
довлаче на ногама блато у школу, тако да је ходник
сав премазан блатом. Моли, да се зато тротоари
калдрмишу. Упозорује и на то, да је та школа тако
рђаво дозидана, да су између цигаља рупе.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник
рефлектујући на изнесене примедбе вели, да је
електрично осветлење потенцовано. Има и један
одбор за то, и чим буде увађање нових лампи довршено, изаћи ће тај одбор да то види. У погледу
јодног купатила ће позвати физикат, да ствар извиди и доведе у ред, а што се тиче Дунђерсковог
купатила ће пак позвати гр. фискала, да у уговору
извиди. Настојаће, да се код благајне ред одржава.
У погледу шилдова је већ једном приликом упозорио
ред. вел. капетана, да ово у смислу статута несме
бити више од 3 см више од зида, и то из обзира сигурности. За асфалтирање је вели - већ и у одбору
за асфалтирање наглашено, да досадашње не одговара и да се мора прећи на асфалтирање тврђим
материјалом. И њему удара румен на лице када се
спомене пријавно звање, али је уверен да ће и ту
поћи на боље, чим се закључена реорганизација
целе полиције буде спроведена. Молбу Татића у погледу породичног додатка редара и послужитеља,
ће извидити. За народну кујну - вели - да нема
много изгледа на успех. Град је подигао једну продавницу поврћа и није се ништа могло продати, и
ако су цене биле ниже него на пијаци. Ни роба
није била рђава већ је наша публика научила, да
купују од пиљарица. Прорачун није данас изнесен
из разлога, да неби било и сувише предмета на
дневноме реду.
У погледу примедбе Павла Поповицког - вели
- да је град хтео да направи тротоар. Већ су све
предрадње биле готове, али кућевласници нису хтели трошкове да сносе, те су ти радови на њихову
молбу одложени. Јовановска школа није још примљена од подузимача и приликом преузимања ће се
већ недостатци извидети.
Марко Вилић, члан проширеног Савета обраћа
пажњу, даје помор у граду зато знатан, јер немамо
водовода и канализације, те би требало и на спровађање овога мислити.
Миша Георгијевић, члан проширеног Савета
предлаже, да се извештаји гр. начеоника расправљају у засебним седницама.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник не
мисли да се на тај начин реши ово, већ да се скупштине чешће и то бар једанпут месечно одржавају.
Ђорђе Гајин, члан проширеног Савета моли,
да се - ако на други начин не иде - кућевласници
на земљишту бившег Јовановског гробља приморају, да направе тротоар испред својих кућа.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет са задовољством
узима овај извештај госп. градског начеоника на
знање и умољава га, да у предмету изнесених примедаба поступи.
Уједно се ради извиђаја рачуна чланова изасланства градског Савта ради набавке потребних
справа за град изашаљу Коста Миросављевић, Марко Марцикић и Павле Татић, чланови проширеног
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Савета с тим, да о томе поднесу извештај проширеном Савету.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц , гр. подбележник
Број 204.
адм. 5800. од 192?
Градски Савет из своје седнице од 29. новембра о.г. подноси - на основу мњења економског,
финансијског и правног одбора - свој предлог, у
предмету статута о пристојбама за примање у завичајност града Новог Сада.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
мисли, да ће овако велике пристојбе промашити
свој циљ, јер поред тако великих пристојби неће
нико тражити да се прими у завичајност Новог
Сада. Предлаже, да се све ставке за 25 % снизе.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник
вели, да се ова пристојба прима једанпут за свагде, та ако напр. неко из Суботице по 12 §-у тражи
завичајност у Новом Саду, те после евентуално изгуби свој иметак и падне граду на терет, онда није
ова свота мала.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
1. § На основу 14. §-а XXII. зак. чл. од 1886.
год. градски Савет одређује за примање у завичајност града Новог Сада и за издавање сваке сведоџбе о завичајности у корист сиротињског фонда
пристојбе по ниже изложенм категоријама.
2. §
1. За примање у завичајност по 12 §-у XXII. зак. чл. од 1886........ 10.000 Д
2. За одржање завичајности по последњем ставу 10. §-а
наведеног закона............................................................................ 10.000 〃
3. За примање у завичајност након сталног становања
до једне године ................................................................................. 8.000 〃
4. За примање у завичајност након сталног становања
испод две године .............................................................................. 6.000 〃
3. § За примање у завичајност по 10 §-у XXII.
зак. чл. од 1886. год. плаћа се такса према имовном стању појединца а као основа за одмеравање
има служити целокупни редован државни порез
избачен у години када се пријем тражи и то:
1. Изнад 10.000 Дин. годишње порезе
2. Од
8.000
〃
3. 〃
6.000
〃
4.000 до 6.000 дин.
4. 〃
5. 〃
2.000 до 4.000 〃
1.000 до 2.000 〃
6. 〃
7. 〃
500 до 1.000 〃
400 до
500 〃
8. 〃
9. 〃
300 до
400 〃
200 до
300 〃
10. 〃
11. 〃
100 до
200 〃
80 до
100 〃
12. 〃
13. 〃
60 до
80 〃
40 до
60 〃
14. 〃
15. Испод 40.- дин.

5.000.-дин.
4.000.- 〃
3.000.- 〃
2.000.- 〃
1.000.- 〃
500.- 〃
400.- 〃
300.- 〃
250.- 〃
200.- 〃
150.- 〃
100.- 〃
50.- 〃
30.- 〃
10.- 〃

4. § За примање у завичајност на основу 11
§-а XXII. зак. чл. од 1886. год. плаћа се од пристој-
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бе према имовном стању појединаца а као основа
за одмеравање служи целокупан редован државни
порез избачен у години, када се пријем тражи и
то: за 250 % више, него што је установљено за примање по 10 §-у зак. о општинама.
5. § За сваку сведоџбу о завичајности се плаћа осим пристојбе за покриће издатака за папир
први пут 5 дин. а за свако даље издавање сведоџбе
по 5 дин. више.
6. § Исказано сиромашна лица се ослобађају
од плаћања ових пристојби.
7. § Сведоџба о завичајности се издаје после
наплате одмерене пристојбе.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Имра Марцековић, вел. бележник
Број 205.
адм. 37480. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог - у предмету продужења важности статута о пристојбама
на досељенике.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет 16. § статута о пристојби на досељенике преиначује овако:
„Овај статут важи до даљег наређења до 31.
децембра 1924. године; у 1923. и 1924. год. има се
поступати као што је прописано за 1922. годину.”
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић, рач. саветник
Број 206.
адм. 37746. адм. 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог, у предмету статута о ватрогасној установи.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
протестује против тако мале таксе за салашане и
предлаже, да се пристојбе одмере на собе; једна соба да плаћа 4. дин. две собе 8 дин. 3 особе 16 дин.
4-5 соба 20 дин, преко 5 соба 24 динара.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Милана Ћирића примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја у целини
„Статут града Новог Сада о градском ватрогасном
прирезу” и „Организациони статут варошке пожарне чете града Новог Сада” и уједно наређује, да се
има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Референт: Стеван Славнић гл. мерник
Број 207.
адм. 35416. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету измене 224 §-а гр. организационог статута.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета вели, да је овај проширени Савет за своје чиновнике
све учинио и ни једна им молба није одбијена. Ми
смо зато овде да штитимо интересе града. Наш организациони статут опредељује тачно дужност сваког чиновника, па и мерника, те ако би сваки те
дужности вршио, имао би доста посла. Ако се мерницима допусти приватна пракса, онда ће и остали чиновници доћи са таквим молбама и наши ће
чиновници бити више приватни но градски, јер ће
им градски послови бити нузгредни. Моли да се
његов предлог усвоји, а предлог Савета а лимине
одбије.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
мисли, да је предговорник у заблуди. Ми стојимо
пред једним свршеним чином, јер је то већ Министарство одобрило. Ако ми имамо мериторно да решавамо, онда је шта друго.
Марко Вилић, члан проширеног Савета вели,
да је питање јасно. Од Министарства се тражило,
да дозволи приватну праксу мерницима, а оно је
рекло да ће пристати, ако се овај § промене. Моли,
да се предлог Ђорђа Петровића усвоји, јер ми хоћемо да наше чиновнике вежемо за град.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник
чита отпис Министарства и вели, да је приватна
пракса одобрена свима инжињерима државним па
и муниципалним изузев Нови Сад.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
вели, да се сваки чиновник за нетачност може дисциплинарно повући на одговорност. Разлози се могу
навести про и контра. Инжињери након вишегодишњих студија добијају око 2.000 дин. месечно
плате. Они ће вршити приватну праксу и ако ми
не одобримо, јер им то Министарство одобрава.
Ми када би предлог усвојили, онда би се знало да
имају ограничену приватну праксу. Па имају и
времена за то. Ми ћемо - ако не одобримо - или их
морати боље плаћати, или ћемо остати без њих.
Павле Татић, члан проширеног Савета је саслушао Ђорђа Петровића и предлог му је на месту.
Према прагматици израђеној у Загребу за чиновнике уреда за осигурање радника, је дужан сваки
чиновник, да се свом душом и телом заложи за
своју дужност, те ће према томе и награђен бити.
Тако би требало и овде. Ако се буде чиновницима
допуштала приватна пракса, онда ћемо једном остати без чиновника. Да се овим не би правио председан предлаже, да се предлог Савета одбије. Уједно се свечано ограђује против тога, да Министарство
располаже са чиновницима града без предходног
саслушања проширеног Савета и да чиновници
нешто траже заобилазним путем.
Давид Поповић, члан проширеног Савета у
цељи, да би се задовољила осетљивост чланова про-
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ширеног Савета и молба гр. инжињера предлаже,
да се овај предлог поднесе на оцену инжињерској
секцији.
Стеван Славнић гл. мерник види да је већина
против, те предлаже, да се скине с дневнога реда.
Предлог Давида Поповића не може усвојити, јер би
то значило милостиња.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета изјављује да прима предлог Савета из ова два
разлога. Држава је свима својим стручним чиновницима изузевши правнике, одобрила приватну
праксу, јер их не може толико да плати, да би од те
плате могли живити. Аналогно томе требао би и
проширени Савет да одобри својим инжињерима
приватну праксу. Друго, ми гр. аутономије немамо
и Мин. Ун. Дела одобрава инжињерима приватну
праксу, само жели да и формална страна буде испуњена. Ако не одобримо, онда ће неко уложити уток
против нашег решења и Министарство ће га одобрити. Он не види разлог, да се не одобри.
После овога је госп. Др. Жарко Стефановић
градски начеоник ставио на гласање прво предлог
градског Савета, за који су гласали 11 чланова проширеног Савета, затим предлог Давида Поповића,
за који су гласали 2 члана и на послетку предлог
Ђорђа Петровића, за који су гласали 29 чланова
проширеног Савета.
Према томе је предлог Ђорђа Петровића, члана проширеног Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија предлог
градског Савета ради измене 224. §-а гр. организационог статута.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић, рачунарски саветник
Број 208.
адм. 33669. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог - у предмету закључног рачуна сирочадски благајне за 1921.
год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је сирочадским
столом, одбором за прегледање рачуна преиходно
прегледане закључке од 1921. год. у целини и подробно натпрегледао ставке благајничког дневника
о примању и издавању, како по правном наслову,
тако и по свотама документално исправнима нашао, о тачном вођењу књига о потраживањима и
дуговима се уверио и по тому билансију сирочадске благајнице од 1921. год. са 5,749.093 Кр. 25
пот. покрића, потраживање под старатељством и
скрбништвом стојећих са 5,572.668 Кр. 13 пот. а
резервни фонд сирочадске благајнице са 176.425
Кр. 12 пот. установио и одобрио.
Уједно се пак у смислу 5. §-а XXI. зак. чл. од
године 1901. као каматни приход резервног фонда
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сирочадске благајнице од 1921. год. установљује
868 Кр. 61 пот. као прилог припомоћном фонду
напуштене деце изнад седам година и одређује се,
да се та свота у корист поменутога фонда из сирочадске благајнице на исплату упути.
Напослетку се одређује да се ова одлука са
свима списима подастру Министарству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
Број 209.
адм. 37745. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету преноса кредита (:вирмана:) у оквиру прорачуна градске домаће благајне за год. 1921.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава на рубрикама 1. дела потребе код мањка прихода и
вишка код издатака у исказу гр. рачуновођства
пренос до 7,669.353 Кр. 52 п и за покриће тога
означава уштеђене своте издатка и вишак прихода
у рубрикама назначеним у исказу потребе под 2.
до своте од 7,673.583 Кр. 74 п у којој се своти налази 975.535 Кр. уштеда целокупног кредита, која
се на основу сенатског решења под Бр. 164/28475,
31578/1922. и 169/30766/1922. као уштеда целокупног кредита има употребити 615.536 Кр. на
реорганизацију редарства, 90.000 Кр. за допуну
ванредне припомоћи градских чиновника и намештеника, 270.000 Кр. за калдрмисање градских
улица.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ

гл. мерник

Број 210.
адм. 36726. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси свој предлог - на основу мњења
економског и финансијског одбора - у предмету регулисања Сремске улице и у вези са истим продаја
гр. земљишта Браћи Кенигштетлер у Новом Саду.
Како су Браћа Кенигштетлер д.д. према прикљученом записнику изјавили, да прихваћају предлог гр. грађ. одељка, којим би се земљиште њихове
творнице шпиритуса, према новом регулационом
плану имало регулисати.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Тоша Милић,
Божа Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Давид Поповић,
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Рацко Поповић, Душан Ракић, Влада Стефановић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стоја
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Аладар Тришлер, Александар Нађ, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет према приложеном
записнику од 9. децембра 1922. под 1. и нацрту
под 2. одобрава промену земљишта односно и делимичну продају гр. земљишта Браћи Кенигштетлер д.д. у Новом Саду потребну због регулисања
Сремске и отварања нових улица под следећим
условима, и то:
1. Браћа Кенигштетлер поседују данас творницу шпиритуса са површином од 14642 кв.мет. и
означено са топ. бр. 4796/1-а-1.
Од ове површине уступају Браћа Кенигштетлер граду 834·7 м2 или 232 кв.хв. а добијају од гр.
земљишта из грунт. ул. бр. 4298 II. и од топ. бр.
4796/1-а-2, 2619·2 м2 или 728 кв.хв. тако да град
укупно уступа разлику од 604 кв.хв. Како су пак
Браћа Кенигштетлер одлуком Бр. 18239/1910.
(:прилог 3.:) купили 2 јутра и 871 кв.хв. то се ова
разлика од 109 кв.хв. има од 604 кв.хв. одузети,
тако да град творници шпиритуса само површину
од 495 кв.хв уступа.
2. Све постојеће зграде у садањој творници
шпиритуса могу Браћа Кенигштетлер и даље у опредељену сврху и у садањем стању употребљавати,
изузев један магазин, који се усљед регулације Сремске улице има президати.
На новом, као и на старом земљишту творнице могу Браћа Кенигштетлер подизати зграде за
творницу, као и таке за становање и дућане, те се
према томе измењује ограничење тачке 1. и 9. купопродајног уговора 18239/1910. За подизање нових
зграда мора градитељ у сваком случају претходно
затражити грађевну дозволу.
3. Браћа Кенигштетлер се обавезују да ће поменути магазин као и ограду на нову границу преместити о свом трошку и најдуже до 1. априла 1923.
год.
4. Постојећа дрва као и калдрма која се налази на земљишту које град у посед прима, остају својина Браће Кенигштетлер.
5. За уступљених 495 кв.хв. имају Браћа Кенигштетлер граду платити Дин. 100.000 (: стотинахиљада динара:) за кат. јутро, које у овом случају
износи Дин. 29.062·50
6. Трошкови уговора, биљеге и преписа терете једино Браћу Кенигштетлер.
7. Све спорове из овог предмета решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Број 211.
адм. 33104. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету продаје гр. земљишта Пољопривредном Друштву за
Српску Војводину у Новом Саду у сврху подизања
магазина за млекару и прераду меса.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог гр. Савета да гласају са „да” а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић,
Тоша Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић,
Дака Поповић, Рацко Поповић, Влада Стефановић, Павле Татић, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Ђула Киш, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Пољопривредном Друштву за Српску Војводину 1323
кв.хв. гр. земљишта, које граничи са већ купљеним
кућиштем у Темеринској ул. бр. 108 у сврху подизања магазина за млекару и прераду меса, под следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје од свог земљишта
уведног у новосадском гр. ул. бр. 1. и топ. бр. 4820/1с = 241 кв.хв. 4823/5 = 323 кв.хв. 4824/4 = 595 кв.
хв. и 4672 = 154 кв.хв. укупно 1323 кв.хв. према
приложеном нацрту под А.) Пољопривредном Друштву за Српску Војводину у сврху подизања магазина за млекару и прераду меса, по цени од Дин
50.000 по кат. јутру, које у овом случају чини Дин.
41.343 75 пара (: четрдесетједнахиљадатристачетрдесеттри дин. 75 п :)
2. Пољопривредно Друштво за Српску Војводину обвезује се, да ће потребне зграде тако извести, да из овог подузећа прљаве течности или други продукти не смеју бити на штету суседа или на
уштрб здравствених одношаја у опште.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати услова, која
му грађевна област при издавању грађевне дозволе, прописала буде.
4. У грунтовници се има као ограничење убележити: да се продато земљиште само за подизање
магазина за млекару и прераду меса има употребити, као и ограничења утврђена у 2. и 3. тачци овога
закључка.
5. Ако би купац или његов правни наследник
купљено земљиште на другу цељ употребљавао, или
би свој привредни рад за две године дана обуставио, биће град властан да продато земљиште уз
повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове, да у року од једне године дана све подигнуте зграде и опреме са овог земљишта отклони,
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јер ће иначе све то без икакве отштете или откупа,
припасти у искључиву власност града Новог Сада,
односно и ово ограничење права власништва има
се грунтовно укњижити.
6. Купац или правни наследник његов дужни
су све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога из обзира јавне сигурности од пожара
издале буду тачно о свом трошку узвађати.
7. Купац или правни наследник његов одговарају за отштету, која би произашла из неодржавања или прекорачења овим закључком постављних
услова.
8. Како је ово продато земљиште до 1. марта
1923. год. за пашњак издато, то купци могу тек по
истеку овог рока у посед уведени бити.
9. Сви трошкови ове купопродаје уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из ове купопродаје решава
овд. срески суд.
Ова одлука има се одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 212.
адм. 16760. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог у предмету молбе
председника Апелационог Суда да се одреди земљиште у сврху подизања зграда за Апелациони Суд.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић, Марко Марцикић, Тоша
Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђока Петровић, Дака
Поповић, Рацко Поповић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет предаје Министарству
Правде Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 742
кв.хв. гр. земљишта у мостобрану овог града у сврху подизања зграде за Апелациони Суд под следећим условима:
1. Град Нови Сад предаје од свог земљишта
уведеног у гр. улошку бр. 4292/II. и топ. бр. 4808/71 = 742 кв.хв. према приложеним нацртима под А.)
државном Ерару Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, заступљен по Министарству Правде, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у сврху подизања
зграде за Апелациони Суд, и то бесплатно.
2. Министарство Правде обвезује се, да ће у
року од 2 (две) године потребне зграде тако извести,
да из истих прљаве течности или други продукти
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не смеју бити на штету суседа или на уштрб здравствених одношаја у опште.
3. Министарство Правде дужно је при градњи
строго се придржавати услова, које му грађевна
област, при издавању грађевне дозволе издала буде.
4. У грунтовницу се има убележити као ограничење: да се припуштено земљиште само за градњу Апелационог Суда има употребити, као и ограничења утврђена у 2. и 3. тачци овога закључка.
5. Ако Министарство Правде ово земљиште
на другу цељ употреби, или ако Апелациони Суд
буде из Новог Сада премештен, то је град властан
ово земљиште и све на истом подигнуте зграде и
инвестиције у посед узети, без икакве отштете или
откупа. И ово ограничење права власништва има
се грунтовно убележити.
6. При градњи се имају све наредбе строго
држати, које власти из здравствених разлога или
обзира јавне сигурности од пожара издале буду
тачно о свом трошку извађати.
7. За сваку штету, која би произашла из неодржавања или прекорачења овим закључком утврђених услова одговара градитељ.
8. Сви трошкови уговора, биљеге и пристојбе
ове купопродаје, терете једино купца.
9. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 213.
адм. 35329, 37240. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету продаје гр. земљишта Министарству Пошта и Телеграфа у сврху подизања радио станице.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар
Балаш, Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић,
Мита Ђорђевић, Аца Евић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко
Марцикић, Тоша Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђока
Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Душан Ракић, Ђорђе Петровић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан,
Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје гр. земљиште на Сланој Бари између Клисе и винограда у
површини 14 кат. јутара и 1217 кв.хв. како је то у
приложеном нацрту А са словима А, Б, Ц, Д, Е означено државном Ерару Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца заступљен по Министарству Пошта и
Телеграфа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у
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сврху успостављања нове радио станице, под следећим условима:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта заведеног у новосадском гр. ул. бр. 4298 и од топ. бр.
4925 = 1245 кв.хв. 4925 = 7 јут. 1284 кв.хв. 4926 =
4 јут. 416 кв.хв. 4927 = 918 кв.хв. 4929 = 1 јут. 446
кв.хв. и 4930 = 108 кв.хв. укупно 14 јутара и 1217
кв.хв. или 84.941 кв. мет. по цени од Дин. 50.000
по кат. јутру, што у овом случају Дин. 738.031·25
2. Министарство Пошта и Телеграфа обвезује
се, да ће потребне грађевине тако извести, да из ове
установе никакви продукти не буду на штету суседа или на уштрб здравствених одношаја у опште.
3. Министарство Пошта и Телеграфа дужно је
при градњи строго се придржавати услова, која му
грађевна област при издавању грађевне дозволе
прописала буде, као и постојеће канале увек у исправном стању одржавати.
4. У грунтовницу се има убележити, као ограничење: да се продато земљиште само за успостављање радио-станице има употребити, као и ограничења утврђена у 2. и 3. тачци овога закључка.
5. Ако Министарство Пошта и Телеграфа ово
земљиште на другу цељ употреби, или ако ова радио-станица буде ван погона стављена за време од
2 (:две:) године, то је град властан купљено земљиште уз повратак безкаматне куповнине натраг узети, без икакве отштете или откупа.
И ово се ограничење права власништва има
грунтовно убележити.
6. При градњи се имају све наредбе строго
одржавати које власти из здравствених разлога
или из обзира јавне безбедности и осигурања од
опасности пожара издале буду, тачно и о свом
трошку извађати.
7. За сваку штету, која би произашла из неодржавања или прекорачења овим закључком утврђених услова, одговара градитељ.
8. Сви трошкови уговора, биљеге и пристојбе
ове купопродаје терете једино купца.
9. Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Ј о в а н Л ак и ћ гр. саветник
Број 214.
адм. 35163, 37459. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора - свој предлог у предмету молбе Душана Лучића, ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње куће.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује
поименично гласање тако, да они који примају
предлог гр. савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар
Балаш, Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић,
Мита Ђорђевић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа
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Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Давид Поповић,
Рацко Поповић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стоја
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Душану
Лучићу гостионичару за изградњу куће 196 кв.хв.
гр. земљишта на ћошку Вуковићеве и Шумадијске
ул. убележено у гр. ул. бр... под следећим условима:
1. Куповнина износи 50.000 дин. по јутру а
за тражених 196 кв.хв. 6.125.- динара.
2. Купац има на купљеном земљишту да замени старе зграде новима, у року од 3 године рачунајући од дана, када ова одлука о купопродаји постане правомоћна.
3. Градња мора бити тако изведена, да се њоме не угрожавају хигијенски услови суседа и околине. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у грађевној дозволи гр. грађевинске комисије, која се
дозвола мора претходно исходити.
4. Купљено земљиште, може се употребити
једино у ону цељ, у коју се продаје и несме се на
друго лице пренети. У противном случају, као и
онда ако купац не замени у прописаном року (: види тачку 3.: ) стару зграду новом властан је град, да
продато земљиште од купца одузме уз повратак куповнине без камате; и власника позове, да у року
од 1 године поруши и уклони све зграде које су против прописа подигнуте, јер ће у противном случају
исте без права на отштету прећи у својину града.
5. У изнимном и оправданом случају могло би
се купљено земљиште у друге цељи употребити и
пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. савета.
6. Купац или његов правни наследник дужан
је строго и тачно извршавати о свом трошку сва
она наређења која му буде прописала надлежна
власт из обзира здравствених и ради сигурности
од пожара.
7. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету коју би град или појединци претрпили услед неодржавања или прекорачења услова, који су утврђени у овој одлуци.
8. Чим ова одлука о купопродаји постане правомоћна, губи важност уговор утврђен у ствари
закупа овог земљишта садржан у одлуци гр. Савета бр. 27452, 3013, 3286/1922.
9. Ова одлука не тангира претходно стечену
дозволу купца за терање гостионичарског обрта.
10. Сви трошкови око ове купопродаје уговор,
таксене марке, пристојбе терете једино купца.
11. Ограничења садржана у тачкама 3. 4. и
5. ове одлука, имају се грунтовно укњижити.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.

268

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Број 215.
адм. 36231, 36316. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора - свој предлог у предмету молбе Петра Гајдобранског ради продаје гр. земљишта
у сврху изградње куће.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Јован Летић-Перин, Марко Марцикић, Тоша
Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Давид
Поповић, Рацко Поповић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић,
Миливој Вучетић, Јован Бањанин, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стоја
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Петру Гајдобранском, ковачу из Новог Сада за изградњу ковачке радионице и куће за становање у Шумадијској ул. убележеног у новосадском гр. ул. под бр. ...
под следећим условима:
1. Куповнина износи 50.000 дин. по кат. јутру или Дин. 4.687.50 за тражених 150 кв.хв.
2. Купац или његов правни наследник има да
на купљеном земљишту у року од 3 године рачунајући од дана, када ова одлука постане правомоћна,
сазида нову кућу за становање.
3. Градња мора бити тако изведена, да се
њоме не угрожавају хигијенски услови суседа и
околилне.
4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у
грађевној дозволи гр. грађевинске комисије, која
се дозвола мора претходно исходити.
5. Купљено земљиште може се употребити једино у ону цељ у коју се продаје и несме се на друго
лице пренети. У противном случају, као и онда ако
купац у року од три године нову зграду не подигне
или без разлога и пристанка града рад обуставио и
за 3 године ван погона ставио, властан је град да
продато земљиште од купца одузме уз повратак куповнине без камате и власника позове, да у року од
1 године поруши и уклони све зграде, које су против прописа подигнуте, јер ће у противном случају
исти без права на отштету прећи у својину града.
6. У изнимним и оправданим случајевима
могло би се купљено земљиште и у друге цељи употребити и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. Савета.
7. Купац или његов правни наследник дужан
је строго и тачно да извршава о своме трошку сва
она наређења, која му буде прописала надлежна
власт из обзира здравствених, полицајних и ради
сигурности од пожара.
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8. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели услед неодржавања или прекорачења
услова, који су утврђени у овој одлуци.
9. Чим ова одлука постане правомоћна, губи
важност уговор утврђен у ствари закупа овог земљишта садржан у одлуци гр. Савета бр. 3666/1919.
10. Ограничења садржана у тачкама 3. 4. 5.
и 6. ове одлуке, имају се грунтовно укњижити.
11. Сви трошкови око ове купопродаје, уговор,
таксене марке и пристојбе, терете једино купца.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 216.
адм. 36657. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора - свој предлог у предмету молбе фирме Јелић и Влчек ради продаје гр. земљишта
у сврху подизања механичко-ткалачке радионице.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Јован
Башић, Филип Богдановић, Лазар Балаш, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић,
Мита Ђорђевић, Ђока Загорчић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа
Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Дака Поповић,
Рацко Поповић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стоја
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје овдашњој
фирми Јелић и Влчек за подизање механичко-ткалачке радионице 250 кв.хв. гр. земљишта, које се
налази у близини творнице гаса, а уведено је у нов.
гр. ул. под бр. 4821/1 под следећим условима:
1. Куповнина износи 50.000 дин. по кат. јутру или 7.812 дин 50 пара за тражених 250 кв.хв.
2. Купац или његов правни наследник дужан
је на купљеном земљишту у року од 1 године дана
рачунајући од правомоћности ове одлуке саградити своју механичкоткалачу радионицу.
3. Градња мора бити тако изведена, да се њоме
не угрожавају ни на који начин (: нити прљавом водом, нити рђавим ваздухом, нити димом или другим
продуктима:) хигијенски услови суседа и околине.
4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у
грађевној дозволи гр. грађевинске комисије, која
се дозвола мора претходно изходити.
6. Купљено земљиште може се употребити у
ону цељ, у коју се продаје, тојест на подизање механичко-ткалачке радионице и несме се на друго
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лице пренети. У противном случају, као и онда, ако
купац у року од 1 године намеравану радионицу
не подигне, или без разлога и пристанка града рад
обустави и ван погона стави, властан је град да
продато земљилште од купца одузме уз повратак
куповнине без камате, и власника позове, да у року
од 1 године поруши и уколони све зграде које су
против прописа подигнуте, јер ће у противном случају исте без права на отштету прећи у својину града.
6. У изнимним и оправданим случајевима,
могло би се купљено земљиште у друге цељи употребити и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. Савета.
7. Купац или његов правни наследник, дужан
је о свом трошку строго и тачно да извршава сва
она наређења, која му буде прописала надлежна
власт, из обзира здравствених, полицајних и ради
сигурности од пожара.
8. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели услед неодржавања или прекорачења
услова, који су утврђени у овој одлуци.
9. Чим ова одлука постане правомоћна, губи
важност уговор утврђен у ствари закупа овог земљишта, садржан у одлуци гр. Савета бр. 25087/1922.
10. Ограничења садржана у тачкама 3. 4. 5.
и 6. ове одлуке, имају се грунтовно укњижити.
11. Сви трошкови око ове купопродаје, као
уговор, таксене марке и пристојбе, терете једино
купца.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 217.
адм. 34667. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - предмету молбе
Олге Катаринић и Петра Токарева, ради продаје гр.
земљишта у сврху изградње куће.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Ђока Загорчић, Марко Марцикић, Владислав Миодраговић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Тоша
Милић, Божа Милић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Давид Поповић, Душан Ракић,
Рацко Поповић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић,
Миливој Вучетић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје на вечито
са правом власништва по прикљученим плановима
гр. грађ. одељка гр. земљиште иза творнице газа за
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изградњу куће за становање Олги Катаринић и Петру Торавом под следећим условима:
1. а) Олги Катаринић парцелу означену у прикљученом нацрту са 2.3. 4. 5. уведену у гр. улошку
под бр. 1. XVIII. топ. бр. 4821/11 у површини од
292 кв.хв. за 50.000 по кат. јутру или 9.725 дин. за
тражена 292 кв.хв.
б) Петру Токаревом парцелу означену у прикљученом нацрту са 1.2.5.6. уведену у гр. ул. под
бр. 1. XVIII. топ. бр. 4821/11 у површини од 272
кв.хв. за 50.000 дин. по кат. јутру или 8.500 дин.
за тражених 272 кв.хв.
2. Купци су дужни на купљеном земљишту да
саграде кућу у року од 1 године дана, рачунајући
од онога дана, када ова одлука постане правомоћном и уручи им се.
3. Градња мора бити тако изведена, да се њоме
не угрожавају хигијенски услови суседа и околине.
4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у
грађ. дозволи гр. грађевинске комисије, која се
дозвола мора претходно исходити.
5. Купљено земљиште може се употребити једино у ону цељ коју се продаје и несме се на друго
лице пренети. У противном случају, као и онда ако
купац у року од 1 године зграду не подигне, властан је град да продато земљиште од купца одузме
уз повратак куповнине без камате и власника позове, да евентуално против прописа подигнуте
зграде у року од 1 године поруши и уклони, јер ће
у противном случају исте без права на отштету
прећи у својину града.
6. У изнимним и оправданим случајевима
могло би се купљено земљиште и у друге цељи употребити и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. Савета.
7. Купац и његов правни наследник дужан је
строго и тачно о свом трошку да извршава сва она
наређења, која му буде прописала надлежна власт
из обзира здравствеих, полицајних и ради сигурности од пожара.
8. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели усљед неодржавања или прекорачења услова који су утврђени у овој одлуци.
9. Ограничења садржава у тачкама 2. 3. 4. и
5. ове одлуке, имају се грунтовно укњижити.
10. Сви трошкови око ове купопродаје уговор,
таксене марке и пристојбе, терете једино купца.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
Број 218.
адм. 31638. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе Јована Гетла, ради продаје гр. земљишта у сврху
подизања фабрике за ливење гвожђа и ковање казана.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
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који примају предлог гр. Савета да гласају да „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Јован Башић,
Лазар Балаш, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа Милић, Владислав
Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Дака Поповић, Рацко Поповић, Душан
Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет продаје фирми Јован Гетл
и синови, творничарима стројева из Новог Сада за
подизање ливнице гвожђа и творнице за ковање
казана 776 кв.хв. земљишта које се налази у великом Лиману преко пута од магазина Чехословачке
републике, а уведно у нов. гр. ул. под Бр. 4298/2 и
топ. бр. 4788/3-в-1 под следећим условима:
1. Куповнина износи 50.000 дин. по кат. јутру
или 24.250 динара за тражених 776 кв.хв.
2. Купац или његов правни наследник дужан
је на купљеном земљишту саградити у року од 1
године дана рачунајући од правомоћности ове
одлуке намеравану творницу за ковање казана и
ливницу гвожђа.
3. Градња мора бити тако изведена, да се њоме не угрожавају на никакав начин (: нити прљавом
водом, нити рђавим ваздухом, нити димом или другим продуктима:) хигијенски услова суседа и околине.
4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у
грађевној дозволи гр. грађ. комисије, која се дозвола мора претходно исходити.
5. Купљено земљиште може се употребити једино у ону цељ, у коју се продаје а то је за подизање ливнице гвожђа и за ковање казана, и не сме
се на друго лице пренети. У противном случају, као
и онда, ако купац у року од 1 године намеравану
творницу не подигне, или ако без разлога и пристанка града у истој рад обустави и ван погона
стави, властан је град да продато земљиште од
купца одузме уз повратак куповнине без камате, и
влаасника позове, да у року од 1 године поруши и
уклони све зграде, јер ће у противном случају исте
без права на отштету прећи у својину града.
7. У изнимним и оправданим случајевима,
могло би се купљено земљиште и у друге цељи употребити и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. Савета.
8. Купац или његов правни наследник дужан
је о свом трошку строго и тачно да извршава сва
она наређења, која му буде прописала надлежна
власт из обзира здравствених, полицајних и ради
сигурности од пожара.
9. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели услед неодржавања или прекорачења
услова, који су фиксирани у овој одлуци.
10. Ограничења садржана у тачкама 3. 4. 5.
и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
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11. Сви трошкови око ове купопродаје као
уговор, таксене марке и пристојбе терете једино
купца.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 219.
адм. 34665. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог, у предмету молбе новосадске Фабрике Кабела Босанске индустријалне и Трговачке Банке д.д. у Сарајеву ради продаје
гр. земљишта у сврху проширења фабрике.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђорђе Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Божа Милић, Владислав
Миодраговић, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Рацко Поповић, Душан Ракић, Павле
Татић, Јулије Фајт, Ђока Загорчић, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје новосадској фабрици Кабела Босанске Индустријалне Банке д.д. у Сарајеву за проширење постојеће творнице 527 кв.хв. гр. земљишта, које је у прикљученом
нацрту гр. грађ. одељка означено са А. Б. В. Г. а
које се налази између Цигмундове творнице и већ
постојеће творнице кабела, а уведено је у гр. ул. под
бр. 1. XXV. и топ. бр. 8192. под следећим условима:
1. Куповнина износи 100.000 дин. по кат. јутру или 32937 Дин. 50 пара за тражених 527 кв.хв.
2. Купљено земљиште може се употребити једино у ону цељ у коју се продаје, то јест за проширење творнице кабела и несме се на друго лице
пренети. У противном случају, као и онда ако се на
истом рад обустави без разлога и пристанка града,
или ван погона стави, властан је град да продато
земљиште од купца одузме уз повратак куповнине
и власника позове, да у року од 1 године на реченом земљишту поруши и склони све зграде, јер ће
у противном случају исте без права на отштету прећи у својину града.
3. Градње на купљеном земљишту морају бити
тако изведене, да се њима не угрожавају никаквим
начином (:нити прљавом водом, нити рђавим ваздухом, нити димом или другим продуктима:) хигијенски услови суседа и околине.
4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима садржаним у
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грађевној дозволи гр. грађ. комисије, која се дозвола мора претходно исходити.
5. У изнимним и оправданим случајевима,
могло би се купљено земљиште употребити и у друге цељи и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. савета.
6. Купац или његов правни наследник дужан
је о свом трошку строго и тачно да извршава сва
она наређења, која му буде прописала надлежна
власт из обзира здравствених, полицајских и ради
сигурности против пожара.
7. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели усљед неодржавања или прекорачења услова, који су фиксирани у овој одлуци.
8. Ограничења садржана у тачкама 3. 4. и 5.
ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
9. Сви трошкови око ове купопродаје као уговор, таксене марке и пристоје терете једино купца.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обевештава.
Број 220.
адм. 29236. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе Јована Милића, ради продаје гр. земљишта у
сврху подизања цементне индустрије.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. Савета гласају са „да”, а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Тоша Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић,
Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Ђорђе Петровић, Дака Поповић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије
Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Јовану Милићу, творничару цемента, избеглици из Румуније,
за подизање творнице цемента 1630 кв.хв. гр. земљишта према прикљученом нацрту гр. грађ. одељка, а које се налази у продужењу Алмашке ул. топ.
бр. 4820/2, 4821/9 уведено у гр. ул. 1. XVIII. под
следећим условима:
1. Куповнина износи 50.000 дин. по кат. јутру
или 50.937 Дин. 50 п за трежених 1630 кв.хв.
2. Купац или његов правни наследник дужан
је на купљеном земљишту у року од 1 године дана
рачунајући од правомоћности ове одлуке саградити намеравану творницу цемента.
3. Градња мора бити тако изведена, да се њоме
не угрожавају никојим начином (: нити прљавом водом, нити рђавим ваздухом, нити димом или другим продуктима: ) хигијенски услови суседа и околине.
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4. Зграде се морају подићи строго по регулационом плану и према прописима, садржаним у
грађевној дозволи градске грађевинске комисије,
која се дозвола мора претходно исходити.
5. Купљено земљиште може се употребити једино у ону цељ у коју се продаје, то јест за подизање
творнице цемента и несме се на друго лице пренети.
У противном случају, као и онда, ако купац у року
од 1 године намеравану творницу цемента не подигне, или без разлога и пристанка града рад обустави и ван погона стави властан је град да продато земљиште од купца одузме уз повратак куповнине без камате и власника позове, да у року од 1
године поруши и уклони све зграде, које су против
прописа подигнуте, јер ће у противном случају исте
без права на отштету прећи у својину града.
6. У изнимним и оправданим случајевима,
могло би се купљено земљиште и у друге цељи употребити и пренети на друго лице, но само са претходном дозволом гр. савета.
7. Купац или његов правни наследник дужан
је о свом трошку строго и тачно да изврши сва она
наређења, која му буде прописала надлежна власт
из обзира здравствених, полицајних и ради сигурности против пожара.
8. Купац или његов правни наследник има да
одговара за сву ону штету, коју би град или појединци претрпели усљед неодржавања или прекорачења
услова, који су утврђени у овој одлуци.
9. Ограничења, садржана у тачкама 3. 4. 5. и
6. ове одлуке, имају се грунтовно укњижити.
10. Сви трошкови око ове купопродаје, уговор, таксене марке и пристојбе терете једино купца.
Ова се одлука има подастрети Министарству
Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: С т е в ан Сл а вн и ћ , гл. мерник
Број 221.
адм. 20498, 35346. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења одбора за назив
улица, економског и финансијског - свој предлог у
предмету назива нових улица у новом делу града
од жељезничке станице до канала Краља Александра 1.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прихваћа предлог
за назив улица у новом селу града од Жељезничке
станице, преко мостобрана, до канала Краља Александра 1. и закључује, да улице у приложеном нацрту под 1.) означене са бројевима 1 - 60, следеће
називе добију и то:
улица бр. 1. Истарска ул.
〃 〃 2. Битољска ул.
〃 〃 3. Далматинска ул.
〃 〃 4. Крушевачка ул.
〃 〃 5. Трг Царице Милице
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〃 〃 6. Војвођанска ул.
〃 〃 7. Грчића Миленка ул.
〃 〃 8. Нишка ул.
〃 〃 9. Трг Кнеза Михајла
〃 〃 10. Сувоборска ул.
〃 〃 11. ул. Цара Николаја II.
〃 〃 12. ул. Стражилово
〃 〃 13. Дубровачки пут
〃 〃 14. Штросмајеров трг
〃 〃 15. Илије Огњановића ул.
〃 〃 16. Лазе Станојевића ул.
〃 〃 17. Владике Платона ул.
〃 〃 18. Стеве Брановачког ул.
〃 〃 19. Краљевића Ђорђа ул.
〃 〃 20. Краљице Марије ул.
〃 〃 21. Полита Десанчића ул.
〃 〃 22. Јована Ђорђевића ул.
〃 〃 23. Јосифа Руњанина ул.
〃 〃 24. Николе Тесле ул.
〃 〃 25. претвара се у улицу бр. 11.
〃 〃 26. Војводе Мишића ул.
〃 〃 27. Генерала Васића ул.
〃 〃 28. Илије Вучетића ул.
〃 〃 29. сликара Даниела ул.
〃 〃 30. Париски трг
〃 〃 31. Војводе Путника ул.
〃 〃 32. престаје бити улица
〃 〃 33. Позоришна ул.
〃 〃 34. ул. Матице Српске
〃 〃 35. Трг Незнаног Јунака
〃 〃 36. Јована Ристића ул.
〃 〃 37. Светозара Марковића ул.
〃 〃 38. Трг Јаше Томића
〃 〃 39. Јосифа Панчића ул.
〃 〃 40. Јове Павловића ул.
〃 〃 41. Приможа Трубара ул.
〃 〃 42. Прешернова ул.
〃 〃 43. Београдски кеј
〃 〃 44. Петроградски кеј
〃 〃 45. Косовска ул.
〃 〃 46. Војводе Марка Миљанова ул.
〃 〃 47. Гиге Гершића ул.
〃 〃 48. И. И. Ткалца ул.
〃 〃 49. проте В. Живковића ул.
〃 〃 50. Ђорђа Рајковића ул.
〃 〃 51. Филипа Вишњића ул.
〃 〃 52. Јаше Игњатовића ул.
〃 〃 53. Корнелија Станковића ул.
〃 〃 54. Призренска ул.
〃 〃 55. Топлице Милана ул.
〃 〃 56. Косанчић Ивана ул.
〃 〃 57. Реље од Пазара ул.
〃 〃 58. Скадарска ул.
〃 〃 59. Љутице Богдана ул.
〃 〃 60. Мусића Стевана у.
Подједно се према предлогу измењују називи
већ постојећих улица и то:
61. Садања Лончарска ул. има се назвати Тихомира Остојића ул.
62. Садања Шљукина улица има се назвати
Дуга улица.
и 63. Садања ул. Парног млина има се назвати
Кратка улица.
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Молбу Филипа Богдановића, члана проширеног Савета, да се Кисачка ул. назове Филипа Вишњића, неуважава проширени гр. Савет из разлога,
што назив Кисачке ул. треба да остане стари, јер
ово име опредељује уједно и правац пута у суседну
општину Кисач, а именом нашег славног гуслара
Филипа Вишњића назвала се улица у српском делу
овог бр. 51 према предлогу одбора за назив улица.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Гига Марковић, гр. архивар
Број 222.
адм. 36878. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету установљења прилога за подизање споменика Јосифу
Руњанину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет ценећи заслуге пок.
Јосифа Руњанина, композитора „Лијепе наше домовине”, борца за народно јединство, који је сахрањен у Новом Саду на успенском гробљу решава, да
се у знак признања патриотских заслуга Јосифа
Руњанина вотира свота од 1.000 динара за подизање споменика му на Успенском гробљу.
Ова одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц

гр. подбележник

Број 223.
адм. 34965. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења мировинског
одбора свој предлог у предмету молбе Јована Ихаса
гр. послужитеља, ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је Јован Ихас гр. послужитељ сведоџбом гр. гл. физика доказао, да је за службу услед
болести стално и трајно неспособан, то му се у смислу гр. мировинског статута а на основу извештаја, мировина са 68.80 % његове последње плате од
900 дин. т.ј. са 619 (: шестстотинадеветнајст динара :) годишње установљује, а лични додатак на
скупоћу са 10 (: десет: ) дин. дневно. Осим тога му
припада по 3 дин. породичног додатка на децу Јулијану, Стевана и Борбалу.
О томе се градски Савет и Јован Ихас изводом
из записника обавештавају.
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Број 224.
адм. 29431. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског одбора - свој предлог у предмету молбе Кристијана
Халера, бивш. послужитеља на градској кланици.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узевши у обзир, да
је молитељ Кристијан Халер 23 године био у служби
града као послужитељ на кланици и да је сиромашног стања, установљује му у име милостиње 75 (: седамдесетпет: ) динара месечно, без икаквих других
додатака почев од 1. јануара 1923. године.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 225.
адм. 37170. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси на основу мњења економског и
финансијског одбора - свој предлог у предмету жалбе Др. Петра Летића професора, против одлуке одбора за решавање тужби ради расподеле чиновничких земљишта, донесене под Бр. 33314/1922. којом
се одбија да му се у место њему додељеног земљишта за изградњу куће - а које се налази у блоку
поред јодног купатила, додели земљиште у блоку
IV./шанчеви:/ парцелу 12. топ. бр. 4810/20-м у
површини 218 кв.хв. које је првобитно додељено
Пери Јовановићу управнику Народне Банке, коме
се међутим није могло продати, јер Министарство
Унутрашњих Дела није одобрило ту продају - и моли, да му се провобитна молба с препоруком предложи на повољно решење Министарству Унутрашњих Дела.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да Министарство Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању решењем својим број 13660. од 20 IХ. 1922. год. није
одобрило Пери Јовановићу управнику Народне
Банке продају земљишта у блоку IV. (:шанчеви:)
парц. 12. топ. бр. 4810/20-м у површини 218 кв.хв.
које молитељ у овом случају тражи него је наредило, да се исто имаде продати путем јавне лицитације, то проширени гр. Савет не сматра себе власним,
да у погледу тог земљишта у свом делокругу донесе
одлуку, која би се косила са тим наређењем.
С тога и решава, да се молба молитеља поднесе на надлежно решење Министарству Унутрашњих
Дела.
Градски Савет је мишљења, да би у случају
одобрења молбе требало, да се интернат најдуже у
року од 3 године има подићи. Земљиште се несме
на друге цељи употребити доли само на оне, на које га молитељ тражи, као и остала ограничења и
услови, садржани у одлуци која говори о продаји
земљишта чиновништву.
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О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 226.
адм. 32237. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси - на основу мњења економског и
финансијског одбора свој предлог - у предмету молбе Мише Павловића и другова, ради продаје гр. земљишта за изградњу кућа.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Душан Атанацковић, Лазар Балаш,
Јован Башић, Филип Богдановић, Марко Вилић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Сава Ковачевић, Васа Крендић, Тоша Милић, Божа Милић, Владислав Миодраговић,
Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Душан Ракић, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђока Загорчић, Јован Храниловић.
Од стране гр. Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Јован Бањанин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Бошњаковић, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Миши Павловићу и друговима гр. земљиште за изградњу кућа кв. хват рачунајући по 31 дин. 25 пара, уз следеће услове:
1. Град Нови Сад продаје од гр. земљишта
које се налази између Графике и новог пута, који
води кланици:
а) Миши Павловићу земљиште означено топ.
бр. 2505/24 у износу од 204 кв.хв. за 6375 (: шестхиљадатристаседамдесетпет: ) динара.
б) Милану Радонићу земљиште означено топ.
бр. 2505/25 у износу од 200 кв.хв. за 6250 (: шестхиљададвестапедесет: ) динара.
в) Љубомиру Богдановом земљиште означено
топ. бр. 2605/26 у износу од 211 кв.хв. за 6593 (
:шестхиљадапетстодеведесеттри:) дин. 75 пара.
г) Пери Јовановићу земљиште означено топ.
бр. 2505/27 у износу од 286 кв.хв. за 8937 дин. 50
пара.
д) Јоци Рајковићу земљиште означено топ. бр.
2505/23 у износу од 200 кв.хв. за 6250 (: шестхиљададвестапедесет: ) динара.
е) Паји Рибаровом земљиште означено топ. бр.
2505/19 у изнову од 200 кв.хв. за 6250 (: шестхиљададвестапедесет: ) динара.
ђ) Авраму Шустријану земљиште означено топ.
бр. 2505/18 у износу од 195 кв.хв. за 6093 дин. 75
пара.
ж) Павлу Дунђеровом земљиште означено топ.
бр. 2505/17 у износу од 195 кв.хв. за 6093 дин. 75
пара.
з) Стевану Дражићу земљиште означено топ.
бр. 2505/16 у износу од 195 кв.хв. за 6093 дин. 75
пара.
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и) Радојици Теофановићу земљиште означено
топ. бр. 2505/20 у износу од 200 кв.хв. за 6250 (:
шестхиљададвестапедесет: ) динара.
ј) Рацку Поповићу земљиште означено топ. бр.
2505/9 у износу од 232 кв.хв. за 7250 дин.
к) Марку Марцикићу парцелу означену топ.
бр. 2505/10 у износу од 201 кв.хв. за 6281 дин. 25
пара.
л) Ивану Кириловићу парцелу означену топ.
бр. 2505/11 у износу од 201 кв.хв. за 6281 дин. 25
пара.
љ) Ивану Кириловићу парцелу означену топ.
бр. 2505/12 у износу од 201 кв.хв. за 6281 дин. 25
пара.
м) Николи Ћурчићу парцелу означену топ. бр.
2505/13 у износу од 206 кв.хв. за 6437 дин. 50 пара.
н) Николи Лазићу парцелу означену топ. бр.
2505/14 у износу од 200 кв.хв. за 6250 дин.
њ) Душану С. Монашевићу парцелу означену
топ. бр. 2505/15 у износу од 195 кв.хв. за 6093 дин.
75 пара.
Од земљишта које се налазе на месту, где су
дрваре Ернста и Рота:
о) Милану Попићу парцелу означену топ. бр.
2505/8, 2506/1-а-8, 2506/3-с укупно у износу од
208 кв.хв. за 6499 дин. 40 пара.
п) Милану Томићу парцелу означену топ. бр.
2506/1-а-9, 2506/3-д укупно у износу од 196 кв.хв.
за 6025 динара.
р) Сави Коларићу парцелу означену топ. бр.
2506/3-е, 2506/2-д укупно у износу од 194 кв.хв.
за 6062 дин. 50 пара.
с) Ђорђу Попићу парцелу означену топ. бр.
2506/2-с у износу од 203 кв.хв. за 6343 дин. 75
пара.
2. Купци се обвезују потребне градње тако извести, да морају одговарати естетичким односно
архитектонским захтевима.
3. Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати услова, које
му грађевна област при издавању грађевне дозволе
издала буде.
4. Купац ступа у посед тек онда, када се преместе на продатом им земљишту налазеће се садање дрваре. За три месеца рачунајући од дана, када
град ове површине прими у посед дужан је предати их купцима уз претходну уплату куповне цене.
5. У грунтовницу има се као ограничење убележити: да се продато земљиште само за градњу
куће сме употребити, као и она ограничења, која
су таксативно утврђена у 2. 3. и 4. тачци овога
закључка.
6. Ако би купац или његови наследници или
правни последници купљено земљиште на другу
цељ употребили, пројектоване зграде од дана ступања у посед за годину дана на купљеном земљишту неби саградили, биће град властан, да продато
земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме и власника позове, да у року од године
дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе,
јер ће иначе све то без икакве одштете или откупа
припасти искључиво у власност града Новог Сада.
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И ово право града Новог Сада односно ово
ограничење права власништва има се грунтовно
убележити.
7. Ограничења, која су утврђена у 2. 3. и 4.
тачци овога закључка престају, када купци у потпуној мери одговоре условима овога купа односно
продаје.
8. Купци или његови правни последници дужни су одговарати и за сву ону штету, коју би град
Нови Сад имао да претрпи из неодржавања или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор биљеге и пристојбе терете једино купца.
10. Све спорове из овог купа односно продаје
решава Срески Суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Н и к о л а Л е б х е р ц

гр. подбележник

Број 227.
адм. 37582. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси на основу мњења одбора за финансије - свој предлог, у предмету молбе Јованке уд.
Милана Тапавице рођ. Радић, ради установљења
мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром, да је Милан Тапавица шеф гр. доходаринског звања у своме званију вршећи званичну дужност погинуо од зликовачке руке, то проширени градски Савет према пропису 4. става 47 §-а
гр. мировинског статута а у знак признања ревносног рада пок. Милана Тапавице, установљује
његовој удовици у име мировине 17.540 (: седамнајстхиљадапетсточетрдесет: ) динара годишње.
О томе се градски Савет и уд. Милана Тапавице изводом из записника обавештавају.
Референт: Д р . И м ра М а р ц е к о в и ћ

вел. бележник

Број 228.
адм. 37437. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. подноси свој предлог, у предмету организовања нових власти за станове.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет бира на годину
дана у одбор за станове из редова сопствених ова
лица:
Јоца Антоновић трговац
Футошка 51.
Миша Георгијевић 〃
Дарањијево н.
Кр. Петра 27.
Влада Стефановић 〃
Ђурица Зурковић хотел.
Његошева 8.
Живко Бајазет приватје
〃
18.
Андрија Сечујски трговац
Футошка 58.
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Душан С. Монашевић 〃
Пашићева 9.
Милан Попић апотекар
〃
13.
Сава Стојковић приватје
Кисачка 21.
Лазар Балаш земљоделац
〃
56.
Др. Љубомир Апић банкар
Темеринска 9.
Лаза Милутиновић адвокат
Из реда закупаца ова лица:
Јоца Георгијевић приватје
Кр. Петра 3.
Душан Атанацковић гостионичар
Ђока Петровић управитељ
Др. Јосиф Храшко адвокат
Његошева 8.
Др. Ђурица Недељковић адвокат
Војин Добренов бербер
Јеврејска 2.
Марко Марцикић трговац
Поп Јоца Јовановић
Др. Милан Секулић адвокат
Кр. Петра
Павле Татић новинар
Прин Евг. 39
Влада Недељков трговац
Гуштерска 11
Милан Саратлић 〃
Хаџи-Цветић 2
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 229.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, то председник Др. Жарко Стефановић
затвара за данас сазвану главну скупштину, и за
оверовљење записника позива
за оверовљење записника Марка Марцикића
и Рацка Поповића чланове проширеног Савета, које ће се одржати 2. јануара у 11 сати пре подне у
бележничком звању.
Прочитано и потписано 2. јануара 1923. год. у 11 сати пре подне.
велики бележник

Др. Жарко Стефановић, с.р.
градски начеоник
Рацко Поповић, с.р.
М. К. Марцикић, с.р.

ЗАПИСНИЦИ
1923

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 26. јануара 1923. године.
Председник: Д-р. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
БИЛИ СУ:
Од стране градског Савета:
Д-р. Имра Марцековић, зам. гр. начеоника; Др. Јован Лакић, гр. саветник; Радивој Бокшан, гр. саветник; Миливој Вучетић, гр. саветник; Александар Поповић, гр. саветник; Д-р. Михајло Продановић, гр.
правозаступник; Цветан Ђорђевић, зам. ред. вел. капетана; Д-р. Карло Вагнер, гл. физик; Стеван Славнић,
гл. мерник; Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа; Стојан Стакић, гл. благајник; Д-р. Глиша Марковић, гр.
архивар; Никола Лебхерц, гр. подбележник; Александар Нађ, сир. старатељ; Аладар Тришлер, гр. рачуновођа; Ђура Киш, гр. рачуновођа; Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа; Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа:
Д-р. Стеван Адамовић, Душан Атанацковић, Миша Георгијевић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат
Ернст, Никола Ивковић, Милан Јовановић – Вакин, Душан Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић,
Д-р. Јован Латинчић, Јован Летић – Перин, Д-р. Милан Матић, Сима Машић, Тоша Милић, Божа Милић,
Глиша Марковић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Д-р. Јован Ненадовић, Д-р. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Милан Радонић, Душан Ружић,
Андрија Сечујски, Влада Стефановић, Павле Татић, Д-р. Ђорђе Трифковић, Никола Ћурчић, Јулије Фајт,
Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Бележи: Др. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број 1.
Господин Д-р. Жарко Стефановић, градски
начеоник, поздравља у име великог жупана, који је
званичном дужношћу спречен да присуствује на
данашњој гл. скупштини, присутну господу чланове проширеног Савета и отвара за данас исправно
сазвану ванредну гл. скупштину, вођење записника поверава Госп. Д-р. утр. Имри Марцековићу,
вел. бележнику, а оне који се пријаве за говор да
бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Уједно извештава да су накнадно стављени на
дневни ред и ови предмети:
Предлог гр. Савета у предмету погребнине за
гр. службенике.
Предлог гр. Савета у предмету молбе Николе
Коњевића, инс. Непосредних Пореза при Министарству Финансија и Д-ра Жарка Стефановића
инспектора при Министарству Унутрашњих Дела
ради продаје гр. земљишта у сврху изградње кућа
за становање.
Предлог градског Савета у предмету молбе
Милана Пливелића, контролора Дирекциије Поште
и Телеграфа ради примања у завичајност града
Новог Сада.
Узима се на знање.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
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Број 2.
Као прва тачка на дневном реду је допуна односно избор одбора.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
предлаже да се овај предмет скине с дневног реда,
пошто је извештен, да је од стране Министарства
Унутрашњих Дела учињена измена у личном саставу Савета. Акт је на путу и на најближој гл. скупштини ће се извршити избор нових одбора.
Предлог је једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Овај се предмет скида с дневнога реда данашње гл. скупштине.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник.
Број 3.
Адм. 25519, 605, 35957. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о. г. подноси – на основу мњења економског одбора
- свој предлог у предмету молбе „Варошког јодног
лековитог купатила д.д.” ради продаје зграде садашњег т.з.в. трендепоа.
Д-р. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета не може усвојити предлог градског Савета, јер
је град склопио са друштвом уговор према којем
оно мора у првој периоди закупа и то је до краја
1922. године ископати нов бунар, наместити нов
казан и саградити нов оџак. У другој предлози а то
је до 1930. године је обавезно саградити хотел у
вредности од тадашњих 4 милиона круна. Прве
услове није друштво извршило и с таким друштвом
не могу се склопити нови уговори. Ни сам први уговор није чист и јасан. Из целога се види, да они хоће провизоран хотел за време изложбе да експлоатишу. Град је у хрђавом материјалном стању па
нека дату прилику искористи сам.
Предлаже, да се овај предмет скине с дневнога реда, пошто није довољно спремљен.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели да је земљиште на коме је данас трен-депо издато друштву јодно купатило под закуп на 5 година
и шта ће онда град с тим материјалом да ради? Материјал је процењен и друштво је вољно, да га по
ту цену откупи. Градња провизорне рестаурације
не тангира обавезу за градњу једног модерног хотела. Што се тиче обавезе коју је поменуо предговорник – вели, да је друштво поднело молбу, да им
се тај рок продужи, још на 6 месеци, пошто нису
били у могућности, да их изведу. Ако има повољнија понуда, или ако проширени Савет жели, да се на
јавној лицитацији грађ. материјал трен-депоа прода онда нека донесе закључак и градски Савет ће
према томе поступати.
Д-р. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета сматра за погрешку, што ја са друштвом склопљен нов уговор, када услови првог уговора нису извршени.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
да би била ствар јасна предлаже, да се уједно узме
у разматрање и трећа тачка дневног реда о издава-
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њу под закуп земљишта т.з.в. трен-депоа за време
трајања уговора о купатилу.
На ово је референт Стеван Славнић, гл. мерник, прочитао предлог градског Савета, који гласи:
Проширени град. Савет издаје град. земљиште
т.з.в. трен-депо заведено у гр. ул. бр. 1.А.VI. и кат.
чест. 5013/1-в = 810 кв. хв., 5013/2= 360 кв. хв.,
5014/1= 80 кв. хв., 7971/2 = 172 кв. хв. и 7993/2
= 443 кв. хв. укупно 1. кат. јутро и 265 кв. хв., као
што је то у приложеном нацрту под I/означено –
Варошком Јодном Лековитом купатилу д.д. у Новом Саду, под следећим условима:
Закуп траје до 31. децембра 1960. године.
Закупнина је годишње Дин. 1500 /хиљадупетстотина дин./ која се свота има увек унапред у једнаким тромесечним ратама у град. благајну уплатити.
Закупњено земљиште се има употребити за
изградњу провизорне ресторације и хотела и проширење парка купатила, а несме се у другу сврху
употребљавати, нити у закуп на друго лице пренети, без претходне дозволе град. Савета.
Поред ових услова важе сви они услови, који
су установљени закупним уговором о купатилу.
Остали део земљишта, који неће бити зградама и двориштем заузет, има закупник о свом трошку паркирати као саставни део великог парка око
купатила, стално у добром стању одржавати.
Истеком овог уговора престаје закуп без отказа.
Трошкови уговора, биљеге, пристојбе и.т.д.
терете закупника.
У случају парнице утврђује се обострано надлежност овдашњег среског суда.
Јован Лакић, гр. саветник у погледу изградње хотела вели, да друштво хоће одмах да гради
провизорну ресторацију а затим ће саградити дефинитиван хотел.
Глиша Марковић, члан проширеног Савета,
вели, да је у одбору седморице пало примедаба на
уговоре, којима се издају поједини градски објекти
под закуп на пола века. Пита је-ли ово опортуно
данас, када валута варира. Предлаже, да се оба
предмета скину с дневнога реда и упуте економском,
финансијском и правном одбору.
После овога је предлог Глише Марковића, члана проширеног Савета, једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Обадва се предмета скидају с дневнога реда
с тим, да се имају поднети економском, финансијском и правном одбору ради поднашања стручног
мњења.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник.
Број. 4
Адм.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о. г. подноси – на основу мњења економског одбора
свој предлог у предмету молбе Министарства Народног Здравља Одсека за Банат, Бачку и Барању, ради продаје гр. земљишта у сврху подизања здравственог дома за смештање канцеларија, амбуланте,
диспанзера и других здравствених установа.

288

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Д-р. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, предлаже, да се термини за почетак градње
фиксирају.
Јован Лакић, гр. саветник, вели да је у предлогу за одлуку одређен рок од две године, када се
има зграда саградити.
Д-р. Бранко Николић, члан проширеног Савета, вели да рок за градњу није ситница преко
које се може лако прећи. Ми смо отпочели велику
акцију, која је још на папиру. У овом случају неће
се моћи отпочети са градњом за две године. Једно
су прилике таке, а друго им град није спремио земљиште за градњу. Експропријација Марковићеве
куће је легла; насипање иде врло споро. Локомотива
која вуче вагонете је стара, па је и војска својата и
хоће од града да одузме. Предлаже да се састави
један одбор од стручњака, који ће све уговоре прегледати и ако специјалан случај захтева рок за градњу продужити.
Д-р. Михајло Продановић, члан проширеног
Савета, примећује, да је продужење рока за зидање у већини случајева оправдан. Али има и богати
људи и институција, који су добили земљу од града
и тима се рок градње не треба продуживати. Излишан је одбор него нека се то повери Савету, да
он на молбу појединих узевши у обзир изнете разлоге само продужи рок за изградњу продатог земљишта.
Д-р. Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета прима предлог Д-ра Михајла Продановића. Сада
се гради мост а нико не мисли о томе где ће он доћи. Друго има се ревизирати продата земљишта.
Нека се мимо нас обраћају Министарству Унутрашњих Дела, да оно им додељује кућиште. Д-р. Шосбергер је добио још пре 10 година земљиште за изградњу санаторијума и то није извршено. Ту има
још много других питања.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник
вели, да предлог Д-ра Бранка Николића није одређен. Нема потребе, да се већ сада продужује рок
јавним чиновницима за изградњу кућа. Па продужење рока није нико до сада тражио. Пре кратког
времена је био код њега један бечки инжињер, који се јако загрејао за изградњу чиновничких кућа и
обећао је, да ће поднети понуду. Може бити да ће
изградња до одређеног рока бити и извршена. Чим
стигне поручена ускотрачна жељезница – насипање лимана ће се вршити интезивно. Не може се
сада све од једанпут остварити све оно што се у
последње 4. године мислило уредити.
Д-р. Бранко Николић, члан проширеног Савета, када је свој предлог поднео трудио се је да у
највећим цртама оцрта садашње стање. Потребно
је једно тело, које ће да потпомаже Савет. Не разуме зашто се Савет томе опире када грађани хоће
драговољно, да га потпомогну. Задаћа одбора би
била, да у сагласности са Саветом прегледа све молбе ради продаје кућишта, да води бригу о зидању
и измени кућишта, да продужује рок за зидања и
да пожури послове око регулисања града.
Д-р. Жарко Стефановић, начеоник града, вели, да има један сталан одбор за решавање молби
чиновника ради измене кућишта. До сада није дошла ни једна молба ради продужења рока градње.
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Одлука гр. Савета се не може косити са одлуком
проширеног гр. Савета, те према томе не може
градски Савет ни одобравати продужење рока за
изградњу. Што се тиче насипања вели, да је град
наручио 50 вагона и једну локомотиву, па чим стигну насипање ће се вршити интенсивно. Отварање
улице је скупо а није тако ни прешно. Може још 1
– 2 године чекати.
Д-р. Бранко Николић, члан проширеног Савета пошто је добио умиравајућу изјаву, пошто види
какве тешкоће стоје на путу и пошто су послови у
току и напослетку пошто постоји већ један одбор
за измену плацева, то повлачи свој предлог и прима предлог гр. Савета.
После овога градски начеоник Г. Д-р. Жарко
Стефановић, одређује поименично гласање тако да
они који примају предлог градског Савета гласају
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Д-р. Стеван Адамовић, Душан Атанацковић, Миша
Георгијевић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан Јовановић – Вакин, Душан
Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић, Јован Латинчић, Јован Летић – Перин, Др. Милан Матић,
Сима Машић, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Д-р. Јован Ненадовић, Д-р.
Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки,
Милан Радонић, Душан Ружић, Андрија Сечујски, Влада Стефановић, Павле Татић, Д-р. Ђорђе Тапавица,
Никола Ћурчић, Јулије Фајт, Ђока Фратуцан, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Д-р. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић,
Александар Поповић, Д-р. Михајло Продановић, Цветан Ђорђевић, Д-р. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Д-р. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар
Тришлер, Ђура Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” нико није гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Министарству Народног Здравља – Здравственом одсеку
за Банат, Бачку и Барању у Новом Саду за подизање здравственог дома, у који би сместио канцеларије средишњег звања за сузбијање маларије у Војводини, Мачви и Босанској посавини, затим све
своје амбуланте, диспанзере, дворницу за хигијенску изложбу и друге санитетске установе – 1124
кв. хв. градског земљишта које се налази у малом
лиману у будућој улици Краљице Марије, која је
одлуком проширеног градског Савета број 75/адм.
11229, 11744/од 1922 Д-ру Станку Матановићу
лечнику и друговима лечницима за подизање санаторијума но продато им није јер је др. Матановић
изјавио, да у условљеном року неможе да зида, /
према прикљученом плану грађевински блок X / а
које је уведено у Новосадском грунтовном улошкупод топ. бројем 4809/2-а = 48 кв.хв. и 4810/6 =
1076. кв. хв. за 50.000. по јутру укупно за динара
35.125 /тридесет и пет хиљада сто двадесет и пет
динара/.
2. Градња мора бити тако изведена, да се њоме не угрожавају ни на који начин: нити прљавом
водом, нити хрђавим ваздухом, нити димом или
другим продуктима хигијенски услови суседа и
околине.
3. Зграде се морају подићи у року од 2. године
и строго по регулационом плану и према прописима садржаним у грађевној дозволи гр. грађевинске
комисије, која се дозвола мора претходно исходити. Зграде са улице морају бити најмање на два
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спрата изграњене и морају одговарати естетским и
архитектонским захтевима.
4. Продато земљиште може се употребити једино у ону цељ у коју се продаје, то јест, за подизање здравственог дома, у који би сместио канцеларије здр. одсека, канцеларије средишњег звања за
сузбијање маларије у Војводини, Мачви и Босанској посавини, затим своје амбуланте, диспанзере,
дворницу за хигијенска предавања, сталну хигијенску изложбу и друге санитетске установе, и не сме
на друго лице пренети, у противном случају, као и
онда ако купац у року за то одређеном намераване
зграде не подигне властан је град да продато земљиште од купца одузме уз повратак куповине без
камате и власника позове, да у року од 1 године
поруши и уклони све зграде, које су против прописа подигнуте, јер ће исте у противном случају
без права на отштету прећи у својину града. Ово
ограничење односно ово право града има се грунтовно убележити.
5. Купац или његов правни наследник има
права да одговара за сву ону штету, коју би град
или поједници претрпели усљед неодржавања или
прекорачења, која су утврђена у овој одлуци.
6. Сви трошкови ове купопродаје, као уговор,
таксене марке и пристојбе терете једино купца.
Ова се одлука има одобрења ради поднети
Министарству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. мерник.
Број. 5.
Адм. 15322, 15534. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о. г. подноси – на основу мњења економског одбора
- свој предлог у предмету молбе института „Камендин” д.д. ради продаје градског земљишта у сврху
проширења овог завода.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји градског земљишта то Госп. Д-р. Жарко
Стефановић, градски начеоник одређује поименично гласање, тако да они, који примају предлог
градског Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Д-р. Стева Адамовић, Миша Георгијевић, Мита
Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Милан Јовановић – Вакин, Душан Кенигштетлер, Мита Косировић, Васа Крендић, Д-р. Милан Матић, Сима Машић, Тоша Милић, Божа Милић, Глиша Мирковић, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Д-р. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Рацко
Поповић, Павле Поповицки, Милан Радонић, Душан Ружић, Влада Стефановић, Павле Татић, Јулије Фајт,
Ђока Фратуцан.
Од стране градског Савета: Д-р. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић,
Александар Поповић, Д-р. Михајло Продановић, Цветан Ђорђевић, Д-р. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Д-р. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар
Тришлер, Ђура Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” нико није гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје део свог
земљишта поред пирошког друма Серум Институту

26. ЈАНУАР 1923.

291

„Камендин” д.д. у сврху проширења свог завода под
следећим условима:
1. Земљиште је заведено у гр. ул. бр. 1. и означено са топ. бр. 4984/15 – в-1-а = 2 кат. јутра 403
кв. хв.Усљед регулисања пута између обора и овог
завода, одузима се од већ раније продате парцеле,
317 кв. хв. означено са топ. бр. 4989/15-в-2-1, тако
да град само 2 јутра и 86 кв. хв. заводу продаје, а
пут се поред обора проширује на 15.000 метара,
као што је то према приложеном нацрту под А/
означено.
2. Цена земљишта се опредељује са Дин. 50.000
по кат. јутру, које у овом случају чини Дин. 102,687
и 50 пара. / стодве хиљаде шестоосамдесет и седам динара и 50 пара/.
3. Сви остали услови купопродаје донесени
одлуком проширеног Савета Бр. 5/1492 од 1921. г.
важе и за ову купопродају.
Извршење овог закључка поверава се градском Савету.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника
обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број 6.
Адм. 33914. од 1922, 3148. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о. г. подноси - на основу мњења економског одбора
– свој предлог у предмету молбе уд. Видосаве Милана Ђуришића гр. порез. чиновника ради установљења милостиње.
Павле Татић, члан проширеног Савета, вели,
да је малер, што је Милан Ђуришић умро за један
дан пре 1. јануара, када је могао добити припомоћ
на одело за 1923. годину и плату за јануар. Проширени Савет је ту да његовој породици да изгласа.
Предлаже 5.000 динара. У вези са овим спомиње,
да ће градски Савет исплатити разлику породичног додатка гр. намештеницима тек када се усвоји
прорачун за ову годину, пошто у прошлогодишњем
прорачуну нема покрића за то. Моли проширени
градски Савет, да већ сада изгласа ставку овогодишњег прорачуна, која се односи на исплату ове
разлике.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да су принадлежности градских службеника
тачно опредељена, а не могу се стварати председани. Штета породице пок. Милана Ђуришића ће
се накнадити ако се изгласају предложена тромесечна његова берива.
Сима Машић, члан проширеног Савета, вели,
да то није баш тако велика сиротиња. Има она одраслу децу.
Пошто су овде два предлога, то је председник
Д-р Жарко Стефановић, градски начеоник, ставио
на гласање: прво предлог градског Савета а затим
предлог Павла Татића, члана проширеног Савета.
За предлог градског Савета гласали су 32, а за предлог Павла Татића – 10 чланова проширеног Савета.
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Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је пок. муж молитељице служио код
града 8 година и пошто молитељка је сиромашног
стања, то јој се у име коначне отправнине као милостиња једанпут за свагда установљује тромесечна берива њеног пок. мужа у износу од 3.789 / трихиљаде седамсто осамдесет девет/ динара на терет
гр. домаће благајне.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број 7.
Адм. 4465. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о.г. подноси – на основу мњења економског одбора
– свој предлог у предмету повишења погребнине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром на данашњу скупоћу повишује погребнину за градске
службенике овако:
1. I. разред где су уврштени чиновници VI, VII,
VIII и IX плаћевног разреда на 5.000 дин.
2. II. разред, где су уврштени чиновници X и XI
плаћевног разреда на 3.500 дин.
3. III. разред, где су уврштени остали намештеници на 2.000 динара.
Ова повишена погребнина важи само за 1923.
годину.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник.
Број 8.
Адм. 36659. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 26. јанура
о. г. подноси - на основу мњења економског одбора
– свој предлог у предмету молбе Жарка Ковачевића, инспектора Министарства Унутрашњих Дела и
Николе Коњевића, генералног директора непосредних пореза у Министарству Финансија ради продаје
гр. земљишта у сврху изградње куће.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
предлаже, да се овај предмет скине с дневнога реда.
ОДЛУКА
Овај се предмет скида са дневнога реда.
Референт: Никола Лебхерц: гр. подбележник.
Број 9.
Адм. 4254. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 26. јануара
о. г. подноси свој предлог у предмету молбе Милана
Пливелића, контролора Дирекције Пошта и Телеграфа ради примања у завичајност града Новог Сада.
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ сведоџбом доказао да је
завичајан у Огулину, и да је некажњеног предживота и пошто као државни чиновник има толико
прихода да неће пасти граду на терет, то га проширени Савет прима у завичајност града Новог Сада.
О томе се градски Савет и Милан Плишевић
обавештавају.
Број 10.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине
исцрпен, Председник Госп. Д- р. Жарко Стефановић затвара скупштину и позива за оверовљење
записника
Николу Ивковића и Глишу Марковића, члан.
проширеног Савета за 30. јануар 1923. год. у 11
сати пре подне у гр. бележничком звању.
Прочитано и потписано 30/I – 1923. г. у 11 с. пре подне у гр. бележничком звању.
Др Имра Марцековић с. р.
Вел. бележник.

Др Жарко Стефановић с. р.
Градски начеоник
Зам. Вел. Жупана.

Глиша Мирковић с. р.
Никола Ивковић с. р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној седници проширеног Савета града НОВОГ САДА са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 8. фебруара 1923. године.
Председник: Д-р. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
БИЛИ СУ:
Од стране градског Савета: Д-р. утр. Имра Марцековић, велики бележник; Др. Јован Лакић, гр. саветник; Радивој Бокшан, гр. саветник; Миливој Вучетић, гр. саветник; Александар Поповић, гр. саветник;
Д-р. Михајло Продановић, гр. правозаступник; Цветан Ђорђевић, зам. вел. капетана; Д-р. Карло Вагнер,
гл. физик; Стеван Славнић, гл. мерник; Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа; Стојан Стакић, гл. благајник;
Д-р. Глиша Марковић, гл. архивар; Никола Лебхерц, гр. подбележник; Александар Нађ, сир. старатељ;
Аладар Тришлер, гр. рачуновођа; Ђула Киш, гр. рачуновођа; Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа; Андрија
Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Лука Бајић-Стевин,
Стеван Бахингер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован Вујошевић,Ђока Гајин, Ђока
Гачулић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, Паја Ст.
Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Микин, Јован Максимовић,
Иван Малешевић, Марко Марцикић, Д-р. Милан Матић, Ђока Милић – Шумарев, Тоша Милић, Глиша
Мирковић, Владислав Миодраговић, Јован Милак Кузманов, Андрија Мудрох, Д-р. Бранко Николић,
Душан Перлић, Ђока Петровић, Д-р. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан Попић,
Глиша Ракић, Урош Ружић, Петар Савић, Д-р. Милан Секулић, Ђока Степанов, Д-р. Јован Стејић, Влада
Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Д-р. Ђорђе Трифковић, прота Милан Ћирић, Јосип
Франк, Јулије Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Бележи: Д-р. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број 11.
Председник Госп. Д-р. Жарко Стефановић,
градски начеоник, поздравља у име Госп. великог
жупана, који је званичном дужношћу спречен да
присуствује данашњој гл. скупштини, присутну
господу чланове проширеног градског Савета и
отвара за данас исправно сазвану ванредну гл.
скупштину; вођење записника поверава Д-р. утр.
Имри Марцековићу, вел. бележнику, а оне, који се
пријаве за говор, да бележи Никола Лебхерц, гр.
подбележник.
Узима се на знање.
Број 12.
Адм. 6205. од 1923. г.
Градски Савет из своје седнице од 6. фебруара о. г. подноси наредбу Министарства Унутрашњих Дела под бројем 1083. од 24. јануара 1923. год.
у предмету разрешења досадашњег проширеног
Савета и именовања нових чланова проширеног
Савета.
Д-р. Жарко Стефановић, градски начеоник,
поздравља новоименоване чланове проширеног
Савета у уверењу, да ће сви порадити добру града
и миле нам отаџбине.
Узима се на знање.

8. ФЕБРУАР 1923.

Број 13.
У вези са наредбом Министарства Унутрашњих Дела о именовању проширеног Савета предлаже, да се изаберу сви одбори, који се имају изабрати на основу закона, уредаба градског Статута и
одлука проширеног Савета.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
предлаже, да се гл. скупштина претвори у конференцију, ради састава одбора.
Проширени градски Савет једногласно прихваћа предлог и председник затвара гл. скупштину
и отвара конференцију на што се ужи градски Савет повлачи у суседну Саветску дворану.
По завршетку конференције ужи градски Савет се враћа у свечану дворану, а председник поново отвара прекинуту гл. скупштину и реч даје
Мити Ђорђевићу, члану проширеног Савета, који
је изнео предлог конференције.
Проширени градски Савет једногласно прихваћа предлог и бира у
Надзорни одбор:
Д-р. Бранка Николића, Тодора Милића,
2. Одбор за здравље:
Д-ра Јована Ненадовића, Д-ра Миладина Величковића, Јована Гросингера, Душана Ружића,
Владу Стефановића, Милана А. Јовановића, Саву
Стојковића, Д-ра Јована Стејића, Давида Поповића.
3. Окружни школски одбор:
Јована Храниловића, Лазара Димића, Павла
Поповицког, Д-ра Милорада Попова, Јулија Фајта,
Ђорђа Гајина.
Одбор за надзор вина:
Николу Ивковића, Душана Атанацковића.
Одбор за проналажење отсутних и потпуно
непознатих војних обвезника:
Фрању Фата, Павла Обрадовића, Тошу Милића,
Фрању Бауера, Леополда Франка, Ђоку Мунћана,
Глишу Ракића, Стевана Летића – Митина, Владислава Миодраговића, Јована Антоновића.
Одбор за контролу електричне централе:
Јулија Франка, Давида Поповића, Марка Марцикића.
Приседници сирочадског стола:
Тодора Милића, Душана Кенигштетлера, Милана А. Јовановића, Алимпија Поповића, Лазара
Димића, Д-ра Милана Ћирића, Д-ра Милана Матића, Фрању Фата, Берната Ернста, Јована Храниловића, Д-ра Милана Секулића, Јосипа Франка, Павла Поповицког, Д-ра Миладина Величковића, Марка Вилића, Фрању Бауера.
Економски одбор:
Тодора Милића, Давида Поповића, Владу Стефановића, Косту Миросављевића, Д-ра Милоша
Бокшана, Фрању Цидлика, Д-ра Милана Секулића,
Милана А. Јовановића, Јована Башића, Глишу Мирковића, Владислава Миодраговића, Павла Татића,
Јосифа Менрата, Павла Поповицког, Марка Марцикића, Ацу Евића, Д-ра Јована Латинчића, Душана
Атанацковића, Душана Перлића, Јована Храниловића, Д-ра Милорада Попова, Милана Каћанског,
Леополда Франка, Ђоку Гачулића, Ђорђа Петровића.
Одбор за финансије и прорачун:
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Јована Јовановића, Миту Ђорђевића, Рацка
Поповића, Мишу Георгијевића, Душана Кенигштетлера, Косту Миросављевића, Владу Стефановића,
Глишу Ракића, Д-ра Бранка Николића, Радована
Вујошевића.
Одбор за грађевине:
Леополда Франка, Косту Миросављевића, Николу Ивковића, Давида Поповића, Милана Каћанског, Васу Крендића.
Одбор за одбрану од поплаве:
Мишу Георгијевића, Давида Поповића, Д-ра
Милоша Бокшана, Мишу Милићева, Берната Ернста,
Д-ра Јована Латинчића, Д-ра Јована Ненадовића,
Јосифа Менрата, Саву Стојковића, Марка Нешића,
Јоцу Антоновића, Леополда Франка, Стевана Бахингера, Фрању Цидлика, Глишу Ракића, Ђоку Гачулића, Јована Максимовића, Луку Бојића, Танасија Белеслијин, Гигу Латинчића.
Одбор за надзор доходаринског звања:
Фрању Бауера, Рацка Поповића, Ацу Евића,
Саву Стојковића, Стевана Бахингера, Петра Савића.
Одбор за калдрмисање, канализацију, водовод и осветљење:
Ђорђа Петровића, Д-ра Бранка Николића, Давида Поповића, Марка Вилића, Косту Миросављевића, Саву Стојковића, Леополда Франка, Милана
Попића, Павла Поповицког, Петра Савића.
Одбор за позориште:
Д-ра Милоша Бокшана, Ђоку Петровића, Д-ра
Ђорђа Трифковића, Душана Кенигштетлера, Мишу
Динића, Миту Ђорђевића.
15. Одбор за преглед благајне:
Марка Марцикића, Владу Стефановића, Душана Кенигштетлера, Радована Вујошевића.
Одбор за управу гр. убогог дома:
Павла Обрадовића, Фрању Фата, Саву Стојковића, прота Милана Ћирића, Павла Татића, Јосипа
Франка, Јована Храниловића, Д-ра Јована Стејића, Д-ра Милана Ћирића, Давида Поповића.
Одбор за наставу и јавно просвећивање:
Васу Стајића, Марка Вилића, Миту Ђорђевића, Душана Кенигштетлера, Јована Храниловића,
Душана Ружића, Тодора Милића, Ђоку Гајина, Павла Татића, Милана А. Јовановића.
Заменик гр. правозаступника:
Д-ра Ђурицу Недељковића.
19. Одбор за установљење цена електричних
јединица:
Леополда Франка, Давида Поповића, Марка
Марцикића.
Одбро за раздеобу кућишта сиротињи:
Д-ра Милоша Бокшана, Ђуру Хаднађева, Лазара Димића, Марка Марцикића, Милана Антонића,
Ђоку Мунћана. Имру Вахтла.
Одбор за размену кућишта јавних службеника:
Д-ра Јована Ненадовића, Марка Марцикића,
Милана Антонића, Ђоку Мунћана, Д-ра Стевана
Адамовића, Андрију Мудроха, Фрању Фата, Васу
Јовановића – Вакина.
22. Одбор за отварање нове улице према сталном Дунавском мосту:
Миту Ђорђевића, Давида Поповића, Душана
Кенигштетлера, Јована Храниловића, Д-ра Милана
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Секулића, Д-ра Јована Ненадовића – Правни референт: Д-р. Милорада Попова.
23. Одбор за вођење преговора са електричном централом у погледу појачања осветљења:
Д-ра Бранка Николића, Давида Поповића, Д-ра
Милана Ћирића, Тодора Милића, Радована Вујошевића.
24. Одбор за назив улица:
Тодора Милића, Јована Храниловића, Берната Ернста, Васу Стајића, Д-ра Милана Ћирића,
Д-ра Ђорђа Трифковића, Андрију Мудроха.
25. Одбор за прописивање пристојбе на досељенике:
Тодора Милића, Фрању Цидлика, Ђоку Петровића, Д-ра Јована Стејића, Павла Татића.
Пошто је главна скупштина једногласно означила Д–ра Глишу Марковића, гр. архивара за члана
Управног одбора, Госп. Д-р. Жарко Стефановић,
градски начеоник, с обзиром, на то, да у смислу 6
параграфа VI зак. чл. од 1876 год. чланове Управног одбора треба бирати гласаницама – тајно, именује на основу 28 параграфа гр. организационог
статута за председника одбора за прикупљање гласаница Јована Храниловића, а за чланове Миту
Ђорђевића и Николу Ивковића.
Уједно председник поверава Николи Лебхерцу, гр. подбележнику, да чита имена гласача.
По обављеном гласању установљено је, да су
гласнице предали:
Од стране градског Савета: Д-р. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Д-р. Михајло Продановић, Цветан Ђорђевић, Д-р. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Д-р. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован
Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Васа
Јовановић – Вакин, Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић
– Микин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Д-р. Милан Матић, Ђока Милић –
Шумарев, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Јован Милак Кузманов, Андрија
Мудрох, Д-р. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Д-р. Милорад Попов, Алимпије Поповић,
Давид Поповић, Милан Попић, Глиша Ракић, Урош Ружић, Петар Савић, Д-р. Милан Секулић, Ђока Степанов, Д-р. Јован Стејић, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Д-р. Ђорђе Трифковић, прота Милан Ћирић, Јосип Франк, Јулије Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић.
На основу извештаја председника одбора за
прикупљање гласница, Госп. Жарко Стефановић,
градски начеоник, установљује, да је предато свега
71 гласница.
Од гласова добили су:
Јован Храниловић – 71.
Д-р. Александар Моч – 71.
Давид Поповић – 71.
Д-р. Милан Секулић 70.
Миша Георгијевић – 71.
Тодор Милић – 71.
Марко Вилић – 69.
прота Милан Ћирић – 71.
Д-р. Милорад Попов – 71.
Милан Попић – 70.
Д-р. Милан Матић – 3.
Коста Миросављевић – 1.
Према томе у Управни одбор су изабрати:
Јован Храниловић, Д-р. Александар Моч, Давид Поповић, Д-р. Милан Секулић, Миша Георгијевић, Тодор Милић, Марко Вилић, прота Милан
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Ћирић, Д-р. Милорад Попов,
чланови проширеног Савета.

Милан

Попић,

С обзиром, да се и чланови одбора за мировину у смислу 25 параграфа односног статута имају
изабрати тајним гласањем, то је председник одредио за председника одбора за прикупљање гласница Јована Храниловића, а за чланове Миту Ђорђевића и Николу Ивковића.
По обављеном гласању установљено је, да су
гласнице предали:
Од стране градског Савета: Д-р. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Д-р. Михајло Продановић, Цветан Ђорђевић, Д-р. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Д-р. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован
Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, Паја
Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Микин, Јосип Лудвиг,
Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Д-р. Милан Матић, Ђока Милић – Шумарев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Јован Милак Кузманов, Андрија Мудрох, Д-р. Бранко Николић,
Душан Перлић, Ђока Петровић, Д-р. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан Попић,
Глиша Ракић, Урош Ружић, Петар Савић, Д-р. Милан Секулић, Ђока Степанов, Д-р. Јован Стејић, Влада
Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Д-р. Ђорђе Трифковић, прота Милан Ћирић, Јосип
Франк, Јулије Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић.
На основу извештаја председника одбора за
прикупљање гласница Госп. Жарко Стефановић,
градски начеоник, установљује, да је продато 64
гласнице.
Од гласова добили су:
Д-р. Милан Секулић – 64.
Д- р. Миливој Поповић – 64.
Тодор Милић – 64.
Фрања Фат – 64.
Душан Ружић – 63.
Милан А. Јовановић – 64.
Марко Нешић – 61.
Бернат Ернст - 64.
Коста Миросављевић – 3.
Марко Марцикић – 1.
Према томе објављује председник Госп. Д-р.
Жарко Стефановић, градски начеоник, да су у смислу 25 параграфа гр. статута о мировини у одбор
за мировину изабрати:
Д-р. Милан Секулић, Д-р. Миливој Поповић,
Тодор Милић, Фрања Фат, Душан Ружић, Милан А.
Јовановић, Марко Нешић, Бернат Ернст.
Број 14.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине
исцрпен, Председник Госп. Д-р. Жарко Стефановић затвара скупштину и позива за оверовљење
записника
Николу Ивковића, Радована Вујошевића и Глишу Мирковића члан. проширеног Савета за 13.
фебруара 1923 г. у 11 сати пре подне у гр. бележничком звању.
Прочитано и потписано 13. фебруара 1923. г. у с. пре подне у гр. бележничком звању.

8. ФЕБРУАР 1923.

Др Имра Марцековић с.р.
Вел. бележник

Др Жарко Стефановић с.р.
Градски начеоник

Радован Вујошевић с.р.
Никола Ивковић с.р.
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ЗАПИСНИК
Вођен у ванредној главној скупштини, проширеног Савета града НОВОГ САДА, са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 9. марта 1923. године.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
БИЛИ СУ:
Од стране градског Савета: Милан Слиепчевић, вел. жупан; Др. Жарко Стефановић, градски начеоник; Д-р. утр. Имра Марцековић, вел. бел; Др. Јован Лакић, гр. саветник; Радивој Бокшан, гр. саветник;
Миливој И. Вучетић, гр. саветник; Др. Михајло Продановић, гр. фискал; Стеван Славнић, гл. мерник;
Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа; Стојан Стакић, гл. благајник; Д-р. Глиша Марковић, гр. архивар;
Никола Лебхерц, гр. подбележник; Александар Нађ, сир. старатељ; Ђула Киш, гр. рачуновођа; Аладар
Тришлер, гр. рачуновођа; Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа; Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Адамовић, Душан Атанацковић, Танасије Белеслијин, Имре
Вахтл, Ђока Гачулић, Миша Динић, Васа Јовановић – Вакин, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Гига
Латинчић, Марко Марцикић, Ђока Милић Шумарев, Фрања Цидлик, Миша Милићев, Коста Миросављевић, Јован Милак Кузманов, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, Глиша
Ракић, Душан Ружић, Урош Ружић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број 15.
Председник Госп. Др. Жарко Стефановић,
градски начеоник, поздравља у име Госп. великог
жупана, који је звеничном дужношћу спречен да
присуствује данашњој гл. скупштини, присутну
господу чланове проширеног градског Савета и
отвара за данас сазвану ванредну гл. скупштину;
вођење записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу, вел. бележнику, а они који се пријаве за
говор да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Узима се на знање.
Референт: Др. Глиша Марковић, гр. архивар.
Број 16.
адм. 9795 од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. марта о.
г. подноси свој предлог у предмету избора чланова
бирачких одбора и њихових заменика.
Душан Ружић, члан проширеног Савета моли
да се место њега изабере други пошто је он чувар
демократске кутије.
Предлог градског Савета је са изменом по молби Душана Ружића једногласно примљен и
Одлучено је:
Проширени градски Савет бира према 54 члану закона о избору народних посланика чланове
бирачких одбора и њихове заменике и то:
за 1. Гласачко место за члана бир. одбора: Мишу Георгијевића, за заменика: Танасију Белеслина.
за 2. гл. место за члана бирачког одбора: Пају
Ст. Јаковљевића за заменика: Даку Поповића.
за 3. гл. место за члана Одбора: Марка Нешића за заменика:
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Рацка Поповића.
за 4. гл. место за члана бирачког одбора Др.
Јована Ненадовића за заменика: Јована Храниловића
за 5. гл. место за члана одбора: Јосифа Менрата за заменика Никола Ивковић.
за 6. гл. место за члана одбора: Владислава
Миодраговића за заменика: Милана Попића.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број 16.2
адм. 3004/адм. 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. марта о.
г. подноси - на основу мњења мировинског одбора
- свој предлог у предмету молбе гр. дневничарке
Маргите Харлековић.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељка сведоџбом гр. гл. физика
доказала, да је за службу услед опште слабости трајно неспособна, то је на основу извештаја гр. рачуновођства а у смислу 89 §-a гр. мировинског статута
установљује годишња мировина са 500 / петстотина / дин. а у име личног додатка на скупоћу дневно 10 / десет / дин. почев од 1. марта о. г.
О томе се градски Савет и Маргита Харлековић изводом из записника обавештавају.
Број 18.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине
исцрпен, Председник, Госп. Др. Жарко Стефановић затвара скупштину и позива за оверовљење
записника:
Др. Александра Моча и Андрију Мудроха, чланове проширеног Савета за 15. марта у 11 сати пре
подне у гр. бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 15. марта о. г. у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с.р.
велики бележник

градски начеоник3

У тексту Записника Проширеног савета града Новог Сада
на Седници од 9. марта 1923. године, тачка 16. дневног реда је двапута побројана, уместо да је наведена тачка број 17.,
која је изостављена

2

Потпис градског начелника изостао је на месту предвиђеном за његов потпис.

3

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града НОВОГ САДА, са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 27. априла 1923. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
БИЛИ СУ:
Од стране градског савета: Др. Жарко Стефановић градски начеоник; Др. Имра Марцековић велики
бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, градски саветници,
Др. Михајло Продановић гр. фискал, Андрија Варићак ред. вел. капетан, Др. Карло Вагнер гл. физик,
Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Стојан Стакић гл. благајник, Др. Глиша
Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер
гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Фрања Бауер, Танасије Белеслијин, Др. Милош Бокшан, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко
Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Никола
Ивковић, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић,
Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф
Менрат, Ђока Милић -Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста
Миросављевић, Јован - Милак Кузманов, Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Др. Јован
Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Милан Попић, Павле Поповицки, Глиша
Ракић, Душан Ружић, Урош Ружић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Влада Стефановић, Др. Милан
Ћирић, Јосип Франк, Јулије Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Др. Имра Марцековић, велики бележник.
Број 19.
Председник поздравља чланове проширеног
Савета, и отвара за данас сазвану редовну главну
скупштину, вођење записника поверава г. Др. Имри
Марцековићу, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Узима се на знање.
Број 20 а
адм. 15048. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 27. априла
о. г. подноси - на основу мњења одбора за финансије и прорачун, економског и правног – на расправу и коначно установљење прорачун градске домаће благајне и са овим скопчанога мировинског и
сиротињског фонда и градске пожарне чете за 1923.
Отпочињући генералну дебату, вели Др. Миладин Величковић, члан проширеног савета, да је он
са својим једномишљеницима претресао изнети
прорачун и дошао је до закључка, да га треба усвојити и ако има већих замерака од којих ће сада
одустати.
Буџет је огроман; може се рећи да је за једну
државу пре рата. Грађани дају Богу Божије и цару
царево, а граду што је потребно па имају и права,
да траже, да се њихове жеље узму у обзир и то баш
од господе чиновника, која ту седе. Чиновнички
кадар града је велики и могао би се са мало добре
воље смањити. Прорачун у начелу прихваћа и нада
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се, да ће боље бити, да ће чиновници са више воље
радити и да ће према грађанима бити предусретљивији. Многи се туже, да морају по више сати чекати док не сврше свој посао. Баш виши чиновници су за време званичних часова на улици или на
коме другом месту. Незна, да ли је виц – али се
приповеда да некоји чиновници имају два шешира
и један им је стално у канцеларији у знак да су и
они овде. Када се узме дотација државних чиновника, онда се наши не могу тужити. Наводи случај
са бирачким списковима. Има много грађана, који
су остали без права гласа, јер нису уведени у бирачки списак. Тражи, да се бирачки списак из звања
наново састави, јер има много погрешака. За његово поновно састављање ће они затражити директно наређење од Министарства Унутрашњих Дела.
У главном апелује на чиновнике, да буду према
странкама предусретљивији и да врше своје дужности савесно, јер у овом поратном времену има
много што шта да се исправља.
Што се тиче самога прорачуна одобрава га под
извесним условима:
да се развргне гр. економија, коњи и справе
продаду и отуда створи фонд за чишћење улица, а
уједно за чишћење, поливање улица и изношење
ђубрета, набаве аутомобили или овај посао изда
предузимачу.
Да се додатак прорачуну, и то таксе од потрошарине данас усвоје с тим, да се за 8 дана поново изнесу пред проширени савет ради измене
некојих ставака. Евентуално настали мањак ће се
покрити из приреза.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета усваја прорачун са примедбама, да се плата нижих намештеника повиси, јер није у сразмеру са платом
виших чиновника. За набавку огрева је предвиђена мала свота. Тако је цео фабрички део поред канала био под водом, јер пумпа није могла да ради
због несташице угља. Моли, да се град побрине, да
се тај део града исуши. За санитетске сврхе је такођер узета мала свота. Предлаже, да се већ сада
оснује фонд за водовод и канализацију. Пита г. градоначелника, да ли ће од потрошарине предвиђени
приход и ући, те да ли је приход за пожарну установу осигуран.
Ђорђе Петровић, члан проширеног савета вели, да грађанство с правом тражи, да се данас, када
су прилике сређене, на свима линијама наступе
нормалне прилике. У то име моли градског начеоника, да сву своју енергију употреби на сређивање.
Тужбе су многе, а нарочито да се странке не примају како треба. На документе чекају неколико дана.
Финансијска политика града је врло рђава. У одборима су се спотакли не неколико таких путања.
Цигљана, артеско купатило, и т.зв. „Штранд” су
издати под закуп за багателу. У одборским седницама нам је чак речено, да су некоји од нас били у
седницама, када су се ови објекти издавали под
закуп. Ето од тога пате чиновници! Референт, који
износи ствар, мора далеко видети, јер ми одобравамо већином bona fide. Чистоћа и ред у граду је
као и пре. Ту су нам пред магистратом фијакери, а
у главној улици чатрље. То је права Азија. Буде и
штандове треба метнути у споредне улице, а не да
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праве конкуренцију трговцима, који плаћају силне
порезе. Моли, да се и улице чешће поливају. Напослетку наводи, да део града према Дарњијевом насељу нема школе. Стога предлаже, да се већ ове
године узме у прорачун 200.000 дин. за изградњу
школе и тако сваке године па ће се за 5 година исплатити.
Усваја поднесени прорачун и ако не одобрава
све. Ово је последњи пут, да као јагањци примају
поднесени предлог. Примећује, да је прошле године
поводом кампање против „Штранда” изабрат један
одбор, да ствари извиди и никад није био званично
позиван, да то ликвидира. Градски начеоник је у
одборској седници обећао да ће извршити, али од
тога је прошло већ 6 недеља и нису били позивани.
Понавља свој предлог изнесен у одбору, да се градском начеонику као првом чиновнику града одобри
6.000. – дин. месечне плате, јер он мора у свима
свечаностима учествовати, што је све са издатцима скопчано. Ово понавља и моли да се прими једногласно.
Др. Бранко Николић, члан проширеног савета вели, да је овај прорачун плод прорачунског,
економског и правног одбора. Прирез је 140% смањен на 92%. Карактеристична црта његова је та,
да је терет грађанства смањен, а ипак се град подиже. Хоће само неке ставке да напомене. Тако је
калдрмисање улица подељено на више година. Правне пристојбе, које тиште највише наше салашане
су смањене. Једно је врло тешко решити, а то је
наш спор са Министарством Финансија око исплате 10%-ног доприноса. Ако ми са нашим молбама
не успемо, онда ће настати мали поремећај у нашем прорачуну. Код потрошарине је главно да се
доведе у склад са валутом и потребним намирницама.
Што се тиче редукције чиновника вели, да то
није у могућности савета, јер чиновнике поставља
Министарство. У неким ресорима има и мало чиновника. Тако је код полиције мало концептуалних
чиновника, те апсолутно не могу посвршавати све
послове, а сведоџбе баш издаје полиција. Напослетку напомињем, да би полицију требало рајонирати.
Прорачун прима у начелу.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник рефлектујући на изнесене примедбе вели, да су му
многе замерке у погледу чиновника оправдане. Сада пак пошто је проширени савет показао према
чиновницима своју добру вољу – верује, да ће и
чиновници са потенцованом вољом радити. Он је
до сада све неисправности, које су му биле достављене, сместа отклањао. Сваком чиновнику је предочио, да је он ради грађана, а не грађани ради
њега. Странке се врло често обраћају с молбом, да
му се издаду уверења истога дана. Ово је често немогуће, јер се морају претходно спровести извиђаји.
Сваки који је до 11 сати поднео потврђен записник, добио је сведоџбу истога дана до 1 сата а он
није никада одлазио из званија, а да претходно
није потписао сведоџбе.
У погледу економије града је и у одборима
потегнуто питање, а сви смо начисто с тим, да је
треба разврћи, али се несме постојеће рушити, док
се ново не створи. Тражили смо предузимача, али
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без успеха. Поливање главних улица ће бити олакшано, чим стигну и буду понамештане поручене
пумпе. Вода из фабричког дела није могла бити
исцрпљена зато, јер је ове године било стање воде
абнормално; пумпа није могла сву воду извући не
због несташице угља, већ због велике воде. Настојаће и надаље, да се одржи чистоћа у граду, али не
може све од једанпут извршити. Јавне куће и буде
поред жељезничке станице су уклоњене па и остале
буде по граду су подвргнуте ревизији. Иде се затим,
да се створи неколико типова буда, које неће кварити изглед и укус града. Код полиције се зготовљава предлог о децентрализацији фијакера. Аутомобилима чистити улице је врло скупо. Ту треба неколико аутомобила и шофера, који опет много троше на бензин и друго. Најподесније би било, да се
добије подузимач. У погледу школа вели, да нису
расподељене како треба и предлог г. Ђорђа Петровића се може узети у претрес.
Наша држава не даје на развој градова и
полиције оне своте које су давале владе из старијег
режима. Према закону је држава дужана да да 10
% од прописане држ. порезе на покриће скупаринских додатака градских чиновника. Сам је био да
пожури исплату свога доприноса и Министарство
Финансија му је лично обећало, да ће бити исплаћено, па је упутио и референта, да направи о овоме
одлуку. Али је јуче ипак упућен акт Министарству
Ун. Дела на мишљење. Био је и онде и молио је, да
чим акт дође, повољно реше.
Реорганизација полиције се већ од 1. новембра пр. год. спровађа. За приход од потрошарине
вели, да су наде оправдане, а да се приход одржи
и потенцује треба усвојити изнесени предлог о потрошаринским пристојбама. Наглашује, да је приход од кланице подигнут толико, да се само издатци
покрију. Још једном моли, да се прорачун усвоји.
Јован Храниловић члан проширеног Савета
вели, да је прорачун ставка по ставци савесно претресан у седницама одбора, те моли да се генерална
дебата заврши. Овде пале примедбе намери изнесене. Много недостаје, али верује, да ће их сваки
узети к срцу а према томе се и равнати. Ми смо
већ у априлу, а немамо још одобреног прорачуна.
Зато моли и предлаже, да се седница не одлаже
већ да сада сваки изнесе своје примедбе и да се
према томе неке ставке измену. Не треба отезати,
већ прорачун одмах прогласити извршним.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета
вели, да се може опазити занатско консолидовање,
но ипак администрација не функционише како
треба, и нема довољно пажње према странкама.
Приликом састављања бирачких спискова је из
истих мађарски елемент изостао. Унети су неки
као репрезентација. Тражи, да се ех оффо узму сви
грађани у бирачке спискове како Словени тако и
несловени. Нека се чује реч несловена и овде, не
само пред порезним комисијама.
Прорачун не прима ни у начелу. Он је несолидан, јер се оснива на потрошарини, коју плаћа
сиротиња. Бадава подижемо плате чиновницима,
када опет цео терет сваљујемо на њих. Они ће бити
у горем материјалном положају, него када би се потрошарина укинула, јер је познато да произвођачи
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бацају овај издатак на потрошаче. Он не одбацује
цео прорачун већ само тражи другу базу за изворе
и покриће, други начин финансијске операције.
Прорачунске издатке прима, јер су оправдани.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета
усваја до сада изнесене замерке, али без Мађара.
Мађарски елемент не представља у нашем граду
све што је културно и економско, да би се о њему
требало више говорити. Нека се почене са нашим
елементом. Треба позвати на одговорност чиновнике, који су на бирачком списку радили, зашто
нису унесени наши стари грађани.
У градским стварима је видео крајну необавештеност и од стране чланова Савета. Тако су у
одбору питали за један пут који се гради, и нико
није знао за чега се гради и по чијем наређењу. Са
јавном сигурношћу није задовољан.
Наш се град јако шири и има све услове да
постане велик. Повећавањем становништва града
се повећавају и извори прихода. Садашња финансијска политика града је кратковидна и простире
се само на једну годину. Тражи од Савета да изради економско–финансијски програм за неколико
година унапред. Тај би се програм коригирао према томе, како би било боље.
Радован Вујошевић члан проширеног Савета
се враћа на градску економију. Предлаже, да се
набаве два аутомобила са цистернама за поливање
и чишћење улица, а један за подвоз терета. На њих
се неби потрошило више, него што се троши сада
на 45 коња. Град је набавио шприц, али нема базене за доставу воде а нема ни довољно бунара.
Уједно предлаже, да се састави одбор за контролу
издатака. Моли за обавештај, да ли је прекорачен
прошлогодишњи прорачун.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да за контролу извршења прорачуна има разни
одбора а да ли је прекорачен прошлогодишњи прорачун видеће се из закључног рачуна.
Др. Бранко Николић члан поширеног Савета
предлаже, да се заврши генерална дебата с тим, да
се цео прорачун прогласи прешним и одмах извршним, да би се калдрмисање улица могло отпочети.
После овога је генерална дебата завршена и
прорачун је гр. домаће благајне за 1923. годину у
начелу примљен, те се прелази на расправу прорачуна ставке по ставку.
Код 10. рубрике покриће моли Павле Поповицки, члан проширеног Савета да се остави на
крају, јер да нису разумљиве, што се једногласно
прима.
Рубрика 28. се прима с тим, да се нађе могућност за укидање градске економије.
Прелазећи на потребе домаће благајне, у овој
години градски начеоник поставља питање, да ли
се прима %- ни повишење берива градских службеника, које је овим прорачуном предвиђено.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета
нема ништа против повишења принадлежности
службеника, али тражи да се према томе више и
ради, а нарочито да се седнице Савета и одбора
одржавају изван званичних часова а странке примају за време званичних часова.
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Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да се седнице Савета одржавају суботом пре
подне, јер ту долазе већином рачуни за исплату
раденицима, који морају добити своје плате одмах
после 4 часа после подне, а дотле треба те рачуне
ликвидирати и исплатити. Само у нарочитим случајевима се држе ванредне седнице.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета
износи жалбу једног чиновника, који није предложен за једностепено унапређење, и то због тога јер
је био премештен из одбора за станове у пасошко
одељење.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да ни томе чиновнику неће бити учињена неправда.
После овога председник Др. Жарко Стефановић градски начеоник предаје председништво великом бележнику Др. утр. Имри Марцековићу и са
члановима Савета се удаљује из свечане дворнице.
Др. Михајло Продановић гр. фискал изјављује, да се ставке потреба у овогодишњем прорачуну
гр. домаће благајне које се односе на берива градских службеника, могу у важном јавном интересу
одмах извршити без обзира на евентуалне апелате.
После овог председник, Др. Имра Марцековић вел. бележник и зам. градског начеоника одређује поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, о прешности извршења
одлуке у предмету берива гр. службеника, гласају
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране проширеног гр. Савета: Јоца Антоновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Фрања Бауер, Јован Башић, Др. Милош Бокшан, Др. Миладин Величковић,
Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, Никола
Ивковић, поп Јоца Јовановић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Стеван Летић –
Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Миша Милићев, Глиша
Мирковић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, Ђока
Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Рацко Поповић, Павле Поповицки,
Глиша Ракић, Душан Ружић, Урош Ружић, Др. Милан Секулић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Јулије Фајт, Јосип Франк, Јулије Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногасно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја
предлог економског, финансијског и правног одбора те у платежне разреде уврштене чиновнике
према већ начелно одобреној одлуци од 29. децембра 1922. год. Бр. 203/скуп. зап. 1922. унапређује
за један разред, а берива свих градских службеника установљује овако:
1) Градском начеонику са 6000. дин. месчено,
у којој је своти урачунато горе споменуто унапређење и нов додатак на станарину.
2) Градским саветницима, међу које спадају 5
саветника, рачунарски саветник, велики капетан
редарства и главни инжињер, се берива повисују
са 25% тако, да се за основу 25% - ног повишења
узму досадашња берива, ново унапређење и нов
додатак на станарину.
3) Осталим гр. намештеницима садашња берива са новим додатком на станарину повисују се
са 30%.
По овом предлогу повишена берива гр. службеника важе од 1. јануара 1923. год. и носе привремени карактер као функционални додатак.
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Проширени градски савет уз пристанак свога
правозаступника изриче, да се ова одлука у важном јавном интересу има одмах извршити без обзира на евентуалне апелате.
20 б.
По повратку чланова Савета у свечану дворану госп. Др. Жарко Стефановић градски начеоник
преузима председништво и одређује наставак претреса прорачуна у детаљима.
Код 9. рубрике потребе примећује Глиша Марковић, члан проширеног Савета, да су издатци на
градску башту три пута већи од прихода те пита,
неби ли се тај приход могао и повећати.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да се на одржавање паркова увек и свугде наплаћивало и наплаћује. Сада се поставља стаклена
башта, а и за башту је сада одређено боље земљиште, те се очекује већи приход.
Код 10 рубрике потребе пита Павле Поповицки, члан проширеног савета да ли ће прорачуном
предвиђена свота на званична изасланства бити
довољна. Прошле године је на изасланства било потрошено много више него што се било предвидело,
а до данас није тражен накнадни кредит. Пита откуда се покријо тај вишак издатака?
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да ће бити довољно. Сада је закључено на саветској седници, да нико на рачун града не може званично путовати, а да то претходно Савету не пријави и дозволу добије. Од чланова Савета путује у
Београд готово само он, и то ако се потреба укаже,
а највише двапута месечно. Прошлогодишњи издатак ће бити исказан у закључном рачуну.
Павле Поповицки, члан проширеног савета
држи, да је за фијакере узета свота велика, када
имамо своја кола.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да град има на расположењу само један фијакер,
а остали коњи су заузети разним пословима. Фијакери се употребљавају у хитним случајевима.
Код рубрике 15 потребе пита Марко Марцикић члан проширеног Савета, зашто није ушао у
прорачун његов предлог о калдрмисању који је и
економски одбор усвојио.
Стеван Славнић гл. инжињер вели, да је предлог Марка Марцикића прибележио, али је у прорачун узет већ пре одборских седница разрађени програм. У осталом ово не мења ствар. Одбор за калдрмисање ће увек претходно установити које ће се
улице калдрмисати и по којем реду.
Јосип Франк, члан проширеног Савета вели,
да су путеви на Дарањијевом насељу шкандалозни.
Град је дужан да их бар тако оправи, да се може
колима проћи. На Дарањијевом насељу се највише
зида а путеви су најгори.
Глиша Мирковић, члан проширеног савета вели, да су у српском крају путеви још гори него на
Дарањијевом насељу, те би требало прво ове оправити. Уједно моли, да се асфалт испред жељезничке
станице некако оправи. Истина, то припада жељезници, али је срамота.
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Миша Милићев, члан проширеног Савета скреће пажњу Савета на улицу Лазе Телечког. Та је улица
и сметиште и заход за онај крај.
Код 24. рубрике потребе моли Андрија Мудрох, члан проширеног савета, да се црквеним општинама установи већа свота. За евангелистичку
и реформатску црквену општину зна то, да су оне
предале граду своје земље с тим, да им даје извесну своту за издржавање школа.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник вели, да је земљу од града одузела аграрна реформа а
издржавање основних школа је пало у дужност општине, те тако отпада разлог за установљење веће
припомоћи. Данас се она задржава у прорачуну још
само као успомена.
Овим је завршена и специјална дебата прорачуна гр. домаће благајне и с њом скопчаних осталих
фондова изузевши 10 и 23. рубрику покрића прорачуна домаће благајне, које ће се расправити и
установити у продуженој скупштинској седници,
која се има сазвати за 1. мај у 16 сати.
После овога правозаступник Др. Михајло Продановић предлаже, и да се овај део прорачуна у важном јавном интересу прогласи одмах извршном, без
обзира на апелате.
После овога г. Председник Др. Жарко Стефановић ставља градског савета предлог на гласање
тако, да они, који примају предлог гр. савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Фрања
Бауер, Стеван Бахингер, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Динић, Мита Ђорђевић,
Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јосип Лудвиг,
Јован Макисмовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов,
Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Др. Миливој Поповић, Глиша Ракић, Др. Јован Стејић, Влада Стефановић, Јулије Фајт, Јулије Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” су гласали од стране муниципалног већа:
Јосип Франк
Ђура Хаднађев
Предлог градског Савета је већином гласова
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени савет града Новог Сада установљује прорачун гр. домаће благајне и с њом скопчаних прорачуна мировинског и сиротињског фонда
као и прорачун градске пожарне чете за 1923. годину, који у смислу 102. §- а гр. организационог
статута били истављени 15 дана на јавни увид и
који су отштампани члановима проширеног Савета раздељени, те од стране одбора за финансије и
прорачун, економског и правног претресани, а након генералне и специјалне дебате овако:
Редовни Приходи:
од градских некретнина:
1. Закупнина од земље ................................................................................................ 500.000. – дин.
2. Печење цигаља............................................................................................................. 1.825. – 〃
3. Приход од шуме........................................................................................................ 88. 000. - 〃
4. Градски врт и шеталиште ........................................................................................ 82. 500. - 〃
5. Приход од јавних земљишта..................................................................................... 40. 748. - 〃
6. Од пашњака............................................................................................................ 128. 475. - 〃

310

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

7. Од кућних плацева и станарине ............................................................................ 188. 547. - 〃
8. Артеско купатило...................................................................................................... 14. 000. - 〃
1. Свота ...................... 1,044. 095. – Дин.
Приход од регала:
9. Од кланице .............................................................................................................. 724.850. – Дин.
10. Од градских регала............................................................................................... 4,900.000. - 〃
11. Од права лова и риболова ......................................................................................... 17.000. - 〃
12. Од баждарења............................................................................................................ 20.000. - 〃
2. Свота ....................... 5,661.850. - Дин.
Редарствени Приходи:
13. Приходи обртних дозвола ............................................................................................ 5.000. 3. Свота .............................. 5.000. – Дин.
Камата активних главница
14. Камата штедионичних улога ................................................................................... 320.000. – 〃
4. Свота .......................... 320.000. – Дин.
Уконачење војске
15. Откупна пристојба кућевласника за евентуално
уконачење војске ...................................................................................................... 10. 000. 5. Свота ........................... 10. 000. -

〃

Разни Приходи:
16. Здравствени приходи .................................................................................................. 1.500. – Дин.
17. Од пореза на псе........................................................................................................ 47.000. - 〃
18. Од накнаде овршбених трошкова и затезних камата............................................. 160.000. - 〃
19. Накнада за мерничко звање из фонда за путеве ...................................................... 39.761. - 〃
20. Од градског подвоза и продаје уличног ђубрета ......................................................... 5.000. - 〃
21. Од издавања марвених листова ................................................................................ 10.000. - 〃
22. Од градских преписних пристојба .............................................................................800.000. 〃
23. Од државне потрошарине .......................................................................................1,482.500. 〃
24. Пристојбе за градњу и одржавање јавних канала......................................................120.000. 〃
25. Разни непредвиђени приходи ........................................................................................5.000. 〃
26. Мартикуларни приходи ................................................................................................40.000. 〃
27. Приход од дунавског купатила.....................................................................................10.000. 〃
28. Од земаља у властитој обради ....................................................................................208.000. 〃
29. Од уплаћене основне пристојбе за мерничко поступање ...............................................6.500. 〃
30. Од истављања записника ...........................................................................................150.000. 〃
31. Од промета странаца..................................................................................................250.000. 〃
32. Од опасивања државних пастуха...................................................................................5.000. 〃
33. Таксе за преглед блудница............................................................................................40.000. 〃
34. Од убране државне порезе 10 % за допуну одобрених
скупаринских доплатака ............................................................................................800.000. 〃
6. Свота ....................... 4,180.486. – Дин.
Приходи укупно:
Од градских некретнина ..................................................................................... 1,044.095. – Дин.
Приходи од регала ............................................................................................... 5.661.850. - 〃
Редарствени приходи ................................................................................................. 5.000. - 〃
Камата активних главница .................................................................................... 320.000. - 〃
Уконачење војске...................................................................................................... 10.000. - 〃
Разни приходи ..................................................................................................... 4,180.486. - 〃
Цело покриће ............ 11,221.431. – Дин.
Укупни издатци
Административни издатци
1. Плата гр. чиновника............................................................................................. 1,309.541. – Дин.
2. Плата гр. послужитеља ............................................................................................ 299.795. - 〃
3. Одело гр. послужитеља .............................................................................................. 30.000. - 〃
4. Плате гр. дневничара .............................................................................................. 438.582. - 〃
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5. Припомоћ намештеницима, који су обавезни на осигурање у случају болести ........ 50.000. - 〃
6. Канцеларијски прибори........................................................................................... 356.260. - 〃
7. Поштански издатци................................................................................................... 11.000. - 〃
8. . Шумски издатци ...................................................................................................... 20.000. - 〃
9. Градска башта и шеталиште ................................................................................... 222.659. - 〃
10. Изасланички издатци ................................................................................................ 65.250. - 〃
11. Одрж. гр. кућа ........................................................................................................... 93.700. - 〃
12. Државни порез и еквивалент .................................................................................... 73.110. - 〃
13. Награде за руковање преписне пристојбе ................................................................. 16.000. - 〃
14. Осветљење вароши .................................................................................................. 370.151. - 〃
15. Калдрмисање вароши ........................................................................................... 2,115.240. - 〃
16. Чишћење улица........................................................................................................ 505.500. - 〃
17. Градски мајур .......................................................................................................... 313.115. - 〃
18. Одржавање општинских бунара ............................................................................. 113.900. - 〃
19. Одржавање долми и обала....................................................................................... 105.790. - 〃
20. Премеравање гр. земље ............................................................................................... 5.000. - 〃
21. Пропуштање воде .................................................................................................... 193.046. - 〃
22. Одвођење баруштина .............................................................................................. 522.531. - 〃
23. Издатци баждарења .................................................................................................. 52.530. - 〃
Свега ........................... 7,282.710. – Дин.
Издатци јавне сигурности
24. Пристојбе редарствених чиновника и дневничара.........................................503.101. – Дин.
Ангажован кредит за реорганизацију редарства ................................................. 1,326.015. - 〃
25. Пристојбе редара .................................................................................................. 1,326.015. - 〃
Одело редарства ..................................................................................................... 300.000. - 〃
26. Редарствена оруђа, прибори ................................................................................... 105.470. - 〃
27. Издржав. редарст. коња .......................................................................................... 148.770. - 〃
28. Исхрањивање прогоњених и заробљених .................................................................... 6.000. - 〃
29. Ватрогасна установа .......................................................................................... ----------------Свега ........................... 2,389.356. – Дин.
Здравствени издатци
30. Издатци лечничког звања........................................................................................ 255.396. - 〃
31. Ветеринарски издатци .............................................................................................. 27.700. - 〃
Укупно............................ 283.636. - Дин
Добротворни издатци
32. Милостиње ................................................................................................................. 46.727. - 〃
33. Добротворни дарови.................................................................................................. 63.000. - 〃
34. Припомоћ црквеним општинама ................................................................................... 655. - 〃
35. Одржавање занатл. и тргов. школе ........................................................................... 50.000. - 〃
Свега .............................. 160.382. – Дин.
Разни Издатци
36. Отплата дугова и камата ......................................................................................... 145.904. - 〃
37. Трошкови новачења и пописа стоке ........................................................................... 4.000. - 〃
38. Парбени и биљеговни трошкови ................................................................................. 1.250. - 〃
39. Издатци регалног звања ....................................................................................... 1,076.472. - 〃
40. Издатци кланице ..................................................................................................... 739.079. - 〃
41. Разни непредвиђени издатци .................................................................................... 40.000. - 〃
42. Одржавање пастуха................................................................................................... 16.813. - 〃
43. Прорачунски мањак фонда за сиротињу ................................................................ 121.615. - 〃
44. Прорачунски мањак мировинског фонда ............................................................... 861.730. - 〃
45. Принос мировинском фонду ..................................................................................... 50.000. - 〃
46. Чишћење пашњака ...................................................................................................... 2.500. - 〃
47. Припомоћ неснабдевеној сиротињи .......................................................................... 50.000. - 〃
48. Издатци земље у властитој обради ............................................................................ 82.525. - 〃
49. Хонорар матичара ..................................................................................................... 12.600. - 〃
50. Субвенција нар. купатила ........................................................................................... 1.250. - 〃
51. На Краљевски дар друга рата.................................................................................. 200.000. - 〃
Свега ........................... 3,405.738. - Дин.
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Сабирање укупних издатака:
1. Административни издатци ......................................................................... 7,282.710. – Дин.
2. Издатци јавне сигурности .......................................................................... 2,389.356. - 〃
3. Здравствени издатци..................................................................................... 283.636. - 〃
4. Добротворни издатци .................................................................................... 160.382. - 〃
5. Разни издатци............................................................................................. 3,405.738. - 〃
Укупна потреба................................................ 13, 521.822. Укупно покриће............................................... 11, 221.431. Мањак................................................................ 2, 300.391. – Дин.
словима: двамилијонатристотинехиљадатристотинедеведесетиједан динар, који се мањак – узимајући за основу државни порез од 2, 500.000. – Дин. има покрити општинским прирезом од деведесет и два
(92%) постотка.
Потреба мировинског фонда се установљује
са 865.712. – словом осамсстотина-шесдесетпетхиљадаседамстотинаседамдесетдва динара, а мањак
са 861.730 словом осамсстотинашесдестједнахиљадаседамстотинатридесет динара, који мањак по
статуту мировинског фонда 1. чл. 7 § - а из гр. прорачуна домаће благајне добива покриће, као накнадни предујам;
потреба сиротињског фонда пак са 159.215.
словом стопедестидеветхиљада двестотинепетнајст
динара, покриће са 37.600 словом тридесетседамхиљада шестстотина, а мањак са 121.615 словом
стодвадесетједнахиљада шестотинапетнајст динара
који се има покрити са 4.86 % приреза изравног
државног пореза од 2,500.000. – дин. који је прирез уврштен у прорачун градске благајнице.
Потребе прорачуна Пожарне Чете се установљују са 560.420. – дин. словом петстотинашесдесетхиљада четиристотинедвадесет динара. Потреба
градске пожарне чете се покрива разрезом према
статуту о пожарном прирезу.
У вези са прорачуном гр. домаће благајне за
1923. год. се одлучује ово:
1. такса на седишта у шеталишту се повисује
на 1 динар.
2. Пристојба на пашу се повисује на краве по
50. – дин. од комада, свиње 25. – дин од комада,
овце по 15. – дин. од комада.
3. Кланична пристојба се повисује на свинче
по 30. – дин. марву по 50. – дин. теле 8. дин. овце
по 5. – дин. и јагње по 3. – дин. од комада.
4. Откупна пристојба кућевласника за евентуално уконачење војске се повисује на 1 (један) динар.
5. Порез на псе се повисује на 10. – дин. 20. –
дин. 50. дин. – и 100. динара.
Према наредби Министарства Пољопривреде
и Вода, која је изашла у 82 броју „Службених новина” од 14. априла о. г. се таксе за истављање сточница, марвених листова установљују овако:
а) За издавање једног сточног пасоша ( код
ситне стоке, свиња, овце, козе без обзира на број
берива) 1 (један) динар.
б) За пренос једног сточног пасоша на купца
стоке 0,50 (пола) дин.
в) За обнављање – продужење сточног пасоша
о здрављу стоке и одређивање места куда се гони,
од једног сточног пасоша 0.30 дин.
Осим ових такса које утичу у општинску благајну, сопственик стоке има да плати вредност бланкета сточног пасоша и држ. таксе, прописане за-
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коном о таксама.
7. Градска преписна пристојба се установљује
и то:
код оставина и даровних уговора између асцедената и десцедената са 2 %, а остале правне пристојбе остају као што је и до сада било.
8. Таксе од промета на странце се повисују и
то:
Такса на странце 10 динара на дан. За наше
држављане ако одседну у
хотелу 1. реда 6. – дин.
〃
2. 〃
4. - 〃
〃
3. 〃
3. - 〃
на дан.
9. Таксе од истављања записника се повисује
и то:
на молбе
2. – дин.
за решење
5. - 〃
10. Таксе за преглед блудница се повисује на
15 дин. по прегледу
Пошто су прорачуни хитне природе, то градски проширени савет по саслушању и уз пристанак свога правозаступника изриче, да се горњи
прорачуни без обзира на евентулне апелате имају
одмах извршити.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 21.
Председник г. Др. Жарко Стефановић градски начеоник, на општи захтев одлаже данашњу
гл. скупштину за 1. мај у 16. сати, на којој се имају
још расправљати таксе потрошарине, пијачарине,
кантарине и друмарине.
Узима се на знање.

ЗАПИСНИК
вођен у продуженој редовној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 1. маја 1923. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Присутни су:
Од стране градског Савета; Др. Жарко Стефановић градски начеоник, Др. Имра Марцековић велики
бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, градски саветници, Др. Михајло Продановић
гр. фискал, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гр. рач. саветник, Стојан Стакић гл. благајник,
Др. Глиша Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар
Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак гр.
рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Танасије Белеслијин, Имро
Вахтл, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Аца Евић,
Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић,
Марко Марцикић, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Владислав Миодраговић, Јован Милак – Кузманов, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Рацко Поповић, Душан
Ружић, Урош Ружић, Петар Савић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Јулије Франк,
Леополд Франк, Јован Храниловић.
Бележи: Др. Имра Марцековић, велики бележник.
Број 22.
Председник г. Милан Слиепчевић вел. жупан
поздравља присутну господу чланове проширеног
Савета и отвара за данас одложено продужење гл.
скупштине од 27. априла о. г. вођење записника
поверава Др. Имри Марцековићу, а говорнике да
бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Једногласно усвојено.
Број 23.
адм. 15048. од 1923.
На дневном реду је расправа и установљење
ставака градских статута о плаћању потрошарине,
кантарине и друмарине као прихода предвиђених
у 10. и 23. рубрици покрића у прорачуну гр. домаће благајне за 1923. годину.
Др. Бранко Николић члан проширеног Савета
моли, да се у расправи гр. потрошарине иде ставку
по ставку оним редом, којим је то у прорачуну назначено а потрошарина на пиће да се остави напослетку.
Код калдрмарине за теретне аутомобиле примећује Др. Миладин Величковић, члан проширеног
савета, да је предложена такса од 15 дин. мало. Они
нам дижу прашину, руше мир и калдрму. Зими метну и ланце на точкове, те нам тиме кваре јако калдрму. Ако им се не може забранити саобраћај или
им одредити неке улице, а оно нека се на који други
начин онемогуће. Предлаже, да се калдрмарина за
теретне аутомобиле установи са 50 дин. на дан.
На ово је председник одредио гласање устајањем; за предлог гр. савета су гласали 21 члан, а за
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предлог Др. Миладина Величковића 25 чланова проширеног Савета. Према томе је предлог Др. Миладина Величковића већином гласова примљен и калдрмарина за теретне аутомобиле установљава се са
50 дин. на дан.
Др. Милорад Попов члан проширеног Савета
предлаже, да страни луксузни аутомобили плате 50
дин. малтарине.
Тодор Милић, члан проширеног савета је против предлога, јер ако се овако буде радило онда ће
се спречавати промет.
На предлог Тодора Милића проширени гр. савет усваја предлог гр. савета.
Код пијачарине се у предлогу градског савета
чине ове измене:
продавци новина плаћају
5
дин. на дан
инвалиди само
〃
1
〃
〃
пиљарице које продају
живину
5
〃
〃
од једних кола лубеница плаћају
новосађани
2,50 〃
〃
страни
5. - 〃
〃
Код ставке „пиљарице које продају џакове”
примећује Марко Марцикић, члан проширеног савета, да је много 2 дин. од џака, јер није сигурно
да ће оне износене џакове и продати. Зато предлаже да оне плаћају од места 2 дин.
Предлог Марка Марцикића је једногласно примљен и пијачарина за пиљарице које продају џакове
се установљује са 2 дин. дневно од места.
Тодор Милић, члан проширеног савета упозорује, да ће се прирез морати повећати, ако се трошарина буде смањивала.
Код обаларине примећује Леополд Франк, члан
проширеног савета, да није оправдано да један новосађанин плати за шлеп кад не ради 20 дин. Због
тога је он принуђен да са својим шлеповима пристаје на петроварадинској обали.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да новосађани могу тражити да паушално плате
обаларину.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
савета држи, да је оправдана примедба Леополда
Франка и подржава је.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета вели, да за шлеп који се оправља не треба плаћати обаларину.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да шлеп ако је под оправком, нека стане на
слободном пристаништу.
Код обаларине на моторне и луксузне чамце
примећује Глиша Марковић члан проширеног савета, да је предложена такса велика. Тиме се стаје
на пут једном најразвијенијем и добром спорту.
Луксуз – чамац није само за луксуз, већ иде и у трговачким и др. пословима. Дунаву не шкоди било мало
а много чамаца. Моли, да се установи мања такса.
Проширени савет не прихваћа предлог предговорника, већ се држи предлога гр. савета.
Леополд Франк, члан проширеног савета вели,
да је такса од 10 дин. по кв. мт. за робу, која лежи
више од 4 дана „на обали од Каћа до Футога” много
нарочито за шљунак и песак, који су потребни за
градњу.
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Др. Жарко Стефановић, градски начеоник вели, да је ово учињено из разлога, да неби материјал
лежао на обали дуже време и тиме спречавао промет.
Тодор Милић, члан проширеног Савета моли
дозволу, која није уобичајена. Он није пазио, код
пијачарине на бозаџије. У управном одбору је он у
своје време устао против бозаџија. Њих је све више
и изгледа као да их неко фаворизира. Може бити
да није лепо од њега као свештеника, али вели, да
они шире педерастију. Продају нашој школској деци прљаву бозу и то дају из једне чаше. Он је зато,
да се одстране из Новог Сада, али ако не може, а
оно да им се останак онемогући на тај начин, што
ће се таксе подићи.
Сава Стојковић члан проширеног Савета вели,
да је у Баћањијевој ул. бр. 28. као члан одбора за
станове, приликом једног комисијског извиђаја –
видео, да 7 људи спавају у једној соби а у другој им
је радионица.
Марко Вилић, члан проширеног савета предлаже, да се такса повиси на 10 дин. и санитетска
контрола повећа.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног савета, код ставке трошарине на домаће вино за бирташе и непроизвођаче – вели – да ће дефицит бити
650.000 дин. ако се предлог савета не усвоји. Тражи обавештење у прорачуну ватрогасне установе
где је приход од бруто станарине предвиђен са
10,500.000 дин. а у прорачуну домаће благајне са
800.000 – дин. Од куда та велика диференција. Ако
прво постоји, онда зашто дизати прирез.
Стеван Бошњаковић рач. саветник вели, да
разлика потиче отуда, да ватрогасни прирез плаћају сви а од пореза на станарине ослобођени су
према закону о порезу на станарину VI. зак.чл. од
1909. год. § 27. врло многи објекти, те је према томе и свота која служи за основ општинском прирезу знатно мања.
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета вели, да су по овом буџету највише оптерећени
индустрија и кућевласници. Не може се овде концесионирати један сталеж на штету других. Нема
нигде скупљих ни прљавијих рестаурација него код
нас. У Београду су скупљи локали, послуга, осветљење и конфорт је много бољи па је пиће ипак јефтиније него код нас. Зато је да остане по предлогу
градског савета.
Др. Стеван Адамовић члан проширеног савета је такођер за предлог Савета, јер ову потрошарину плаћају добрим делом странци.
Глиша Мирковић члан проширеног савета моли, да се у интересу града и расположења остане
код предлога радикалне странке а наиме, да се трошарина на вино смањи на 65 дин. и прирез повиси
са 8%. Виче се да треба увести прогресивни порез.
Није право, да трошачи посредно плаћају највећи
порез.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да се прирез неће повисити, ако се усвоји предлог гр. савета.
После ове расправе ставки прихода од гр. регала т.ј. 10 и 23 рубрика покрића прорачуна гр.
домаће благајне за 1923. год. установљене су поје-

1. МАЈ 1923.

317

дине ставке статута о плаћању потрошарине, пијачарине, кантарине, друмарине, обаларине и сајмовине са малим изменама по предлогу гр. савета.
После овога правозаступник Др. Михајло Продановић предлаже, да се овај део прорачуна у важном јавном интересу прогласи одмах извршеним,
без обзира на апелате.
После овога председник одређује поименично
гласање тако, да они, који примају предлог гр. савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са
„не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антоновић, Танасије
Белеслијин, Имро Вахтл, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока
Гачулић, Аца Евић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин,
Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Фрања Цидлик, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Рацко Поповић, Душан Ружић, Петар Савић, Др. Јован Стејић,
Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Јосип Франк, Јулије Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој
Бокшан, Миливој Вучетић, Др. Михајло Продановић, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан
Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе предлог гр. савета је једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада измењује
градске статуте о плаћању трошарине, пијачарине,
кантарине и друмарине овако:
а) Порез и прирез на вино:
1. на домаће вино за бирташе и
непроизвођаче по хектолитру плаћа се 100. - д.
2. на домаће вино за произвођаче
50. - 〃
3. на грчка и талијанска десерт вина
по 100 литри
500. - 〃
4. на аусбрух малага вино и бермет
200. - 〃
5. сваки бирташ који на своје вино пуни бутелије,
осим пореза има да наплати по флаши
5. - 〃
б) На ракију:
6. на просту ракију од 40%
шљивовицу од 100 литри
7. коњак и боровичку
8. рум
9. францбрантвајн
10. фини шпиритус 90%
11. ликер од флаше и то до 1 литре
12. шампањер по флаши од 7 деци
и то не страни наш производ

100.
200.
200.
50.
300.
20.

в) Пиво:
13. на бело пиво од 100 л домаћег
производа
страног производа
14. на црно пиво од 100 литри
страног производа
15. на салватор пиво од 100 литри
16. на бонбоне и десерт чоколаде
до 100 кг

-

〃
〃
〃
〃
〃
〃

15. -

〃

50. 100. 50. 150. 200.-

〃
〃
〃
〃
〃

100. -

〃

Калдрмарина због кварења асфалта
17. кириџија ишао на пијацу или не
на дан
50. 18. сваки волар на дан
1. -

〃
〃
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19. приватан ауто на дан
20. ауто такса
21. фијакер
22. приватне каруце годишње
23. теретни аутомобил на дан и
свака приколица
24. шпедитери на теретна кола
и то по коњу
25. Ове таксе се имају месечно унапред

-

〃
〃
〃
〃

50. -

〃

10.
5.
1.
100.

2. - 〃
плаћати.

Калдрмарина на ђермовима.
26. страна празна кола са једним коњем 1. 〃
два
〃
2. 27.
28. страна теретна кола са 1 коњем
2. 〃
2 〃
3. 29. стран луксуз ауто
25. 30. стран теретни ауто
60. Пијачарине.
31. Пиљарица која продаје зеље и воће
1.
32.
〃
скоруп и јаја 1.
33. месари који имају штанд
5.
34. купусари
5.
35. пекари и лебари који имају штанд
3.
36. пекари што иду по улици
2.
37. продавци на штанду (инвалиди 1 д)
5.
38. пиљари који продају паприке
2.
39. баштовани који продају цвеће
на штанду
5.
40. цвеће у корпама
1.
41. пиљарице које метле продају
новосађани
1.
страни
2.
42. занатлије који свој производ продају:
папучари, ципелари, шеширџије,
опанчари, ужари
новосађани
3.
страни
20.
43. шнитвари и готове хаљине
5.
44. алваџије велики штанд
5.
〃
мали штанд
3.
45. бозаџије, који у руци продају
10.
〃
који колима 〃
10.
46.
47. сладолед
10.
48. пиљарице, које продају живину
5.
49. пиљарице, које путер продају
од корпе
2.
50. за јагоде од корпе
1.
51. за хечл наплаћује се од лонца
1.
52. кола дрва од кола
5.
53. кола креча
5.
〃 купуса
5.
54. кола воћа
5.
〃 меља
5.
55. кола лубеница новосађани
2.50.
страни
5.
56. тандлери
10.
57. пиљар кад купљену робу товари
на пијаци од кола
2.
58. пар пилића или патака
1.
59. пар гусака или ћурака
2.
60. прасе или јагње
2.
61. један зец
1.
62. мршаво свинче, теле, овца
3.

〃
〃
〃
〃
〃
〃

- дин
- 〃
- 〃
- 〃
- 〃
- 〃
- 〃
- 〃
-

〃
〃

-

〃
〃

-

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

-

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

-

〃
〃
〃
〃
〃
〃
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63. коњ, магарац, мазга и дебело свинче
64. од вола, бика, краве
65. пиљарице које продају платно
〃
ћилим
〃
канап продају
66.
67. ћебета од комада
68. пиљарице које џакове продају
од места
69. пиљари који сламњаче продају
од комада
70. храна од кола странци
новосађани
71. поврће ( кромпир, лукац, пасуљ)
од џака новосађани
страни
72. једну корпу воћа за новосађане
страни
73. корпа зеља новосађани
74. корпу зеља странац
75. један џак зелени кукуруз
76. кола сламе
77. кола сена
78. пиљарица која продаје лубенице
79.
〃
кокице
80. бостанџија кад продаје диње
или лубенице на земљи
82. оштрачи на дан
83. пиљарица која продаје зеље,
воће на корпу
84.
〃
сир продаје
85. пиљари који продају на велико
паприку, од корпе
86. пиљарица која по капијама
продаје робу
87. пиљарица која кошуље продаје
88. чистачи ципела
89. далматинци који продају ножеве
90. пиљарице што продају шећер,
грис, сапун
91. коцкари
Кантарина.
92. новосађани, који кроз капију
донесе рану има да плати по џаку
странац
92. за зеље новосађанин
〃 странац
93. за воће од корпе
94. стока од метера

-

〃
〃
〃
〃
〃
〃

2. -

〃

3. 10. 5. -

〃
〃
〃

0.25
0.50
0.50
1. 0.25
0.50
1. 5. 5. 5. 1. -

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

4.
5.
3.
5.
1.
5.

1. - 〃
1. - 〃4
0.50
2. -

〃
〃

1. -

〃

2.
2.
3.
2.

-

〃
〃
〃
〃

5. 10. -

〃
〃

0.50
1. -.25
-.50
-.50
-.50

〃
〃
〃
〃
〃
〃

Обаларина.
95. 1 шлеп казукарине испод
30 м дужине
20. преко 30 метара дужине
30. 96. 1 пароброд преко 40 метара дужине 30. 97. 1 чамац који служи за обрт
годишње унапред
50. 98. мотор – чамац на дан
5. 99. остали чамци на годину
100. 100. дереглија на дан
10. -

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

У тексту записника приликом побројавања изостављен је
број 81.

4
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101. за робу што преко 4 дана лежи
на обали од квадратног метра
осим горећег дрвета
102. за гореће дрво

-.50
-.25

Буде уличне продавнице, дневно:
103. свака буда у којој се воће продаје
5.
104. свака буда, у којој се мешовита
роба продаје
10.
105. у променади кола у којима стају
месечно
50.
106. љуљачке, фотографисте и панораме
дневно
5.

〃
〃

-

〃

-

〃

-

〃

-

〃

Минералне воде.
107. минералне воде од ½ литре флаше
108. за флашу од литре
109.
〃
1½ литре
〃
2
〃
110.

-. 25
-.50
-.75
1. -

〃
〃
〃
〃

Рибари:
111. за сваку каду дневно
за тиквару месечно унапред
112. за буду која је под кључем дневно

5. 50. 5. -

〃
〃
〃

II Годишњи Вашари.
1. сваки, који долази на вашар с коњима
плаћа од сваког коња
2. - 〃
2. за ждребе
2. - 〃
3. за рогато марвинче
2. - 〃
4. за продатог коња или ждребе
још накнадно при препису пасоша
за одржавање вашаришта
8. - 〃
5. за свако на продају
дотерано или на коли донешено
теле, свинче, овцу или козу
2. - 〃
6. за сваку на вашар дотерану
или на коли донешену крмачу или прасе 1. - 〃
7. за сваки шатор у коме се пиће
продаје и јело кува
50. - 〃
8. за сваки шатор где се пиће
продаје
30. - 〃
9. за сваку прчварницу, где се
печено или пресно месо продаје
10. - 〃
10. сваки продавач гвоздене,
нирнбершке, текстилне, ситне и
обртничке робе и занатлије новосађани 10. - 〃
11. панораме, циркуси, менажерије,
фотографисте, коцкари
30. - 〃
12. за свака кола натоварена
воћем, поврћем и зељем
5. - 〃
13. брусачи
2. - 〃
14. сваки, ко на вашару било стојећи,
било ходајући ма какву робу продаје
5. - 〃
15. који продају вуну, џакове и
сламњаче
10. - 〃
III.
Убирање калдрмарине
на жељезничкој, паробродској станици, на Дунавској обали Новог Сада, и на обали Краља Петра,
Канала на увоз и извоз, плаћа од 100 кг.
1.) група 10 пара.
Земља, песак, иловача (без мутљага) и ломљен
камен.
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2.) група 25 пара.
Кромпир, цигља, цреп, минерал, крпа, отпатци,
већа количина бетона, средство за паковање, со,
шљунак, и старо гвожђе.
3.) група 50 пара.
Вуна, храна, цемент, креч, сирово гвожђе,
пресне коже, масти, зеља, роба од цемента, цеви од
цемента, земљани судови, мраморне плоче за гробове, машине и саставни делови, селидбене ствари,
пруће, расаде дрва, воћке, угаљ, гореће дрво, тесана грађа.
4.) група 75 пара.
Брашно, пиринач, месо, путер, јаја, млеко,
петролеум, жигице, шећер, сир, кафа, мекиње, машинско уље, коломаст.
5.) група 1 динар.
Фарба, лан, кудеља, израђено гвожђе, дрвени
угаљ, пресни метали, сирово воће, киселине, сирће,
риба, домаћи сапун, готове коже, платно, од кудеље платно, папир, порцелан, вино, материјал за
уређење електрике, шпиритус за горење, фини шпиритус, катрански папир, гипс, сода, вунена роба,
пиво, ракија, кемичке ствари, колониална роба,
тисканице, конац, стаклена роба, свеће, минерална вода, пекмез, цигура, штирак, врата, прозори,
кантареви, сви штампарски производи, плави камен, фини зејтин.
6.) група 2 динара.
Злато, сребро, сомот, батист, нови намештаји,
ћурчијске кожице, деликатеси, чипке, лустери, чоколада, јужно воће, накити, ћилимови, апотекарске
ствари, уметничке ствари, парфимерије, готове
хаљине, фини алкохолни теј, мирисави сапуни и
путничке торбе.
7.) група.
За живу стоку има се платити по комаду:
пар пилића
25. -Дин.
јагње, јаре, коза, овца, прасе
испод 20 кг
50. - 〃
теле испод године, мршаво свинче,
испод 60 килограма
1. - 〃
дебело свинче, рогата марва, коњ,
магарац
2. - 〃
кола, фијакер, каруце, ауто
20. - 〃
воловска кола, таљиге
10. - 〃
Кланичне пристојбе
Рогата марва од комада
50. - 〃
〃
30. - 〃
Свињи
Телади
〃
8. - 〃
Овци
5. - 〃
Јагањци
3. - 〃
Пошто је ова одлука хитне природе, то проширени градски Савет, по саслушању и уз пристанак свог правозаступника изриче, да се горња одлука без обзира на евентуалне апелате има одмах
извршити.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Одлењу за Банат,
Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Број 24.
После дневнога реда се прелази на у законитом року поднесене интерпелације.
Прву интерпелацију је пријавио Јосип Франк,
члан проширеног Савета у предмету спровођења
откупа виноградарских насеобина - телепа.
Пошто сам интерпелат није присутан, то је
председник ставио питање, дали који од присутних
прихваћа интерпелацију.
Пошто интерпелацију није нико од присутних
чланова проширеног Савета прихватио, то се иста
у смислу 4. алинеје 14 § - а гр. организационог статута скида с дневног реда.
Број 25 а.
Остале три интерпелације је поднео Радован
Вујошевић члан проширеног Савета.
Прва интерпелација се односи на поступак
полиције око хапшења кријумчара Хиршла. Око
половине прошлога месеца је ухваћен неки Хиршл
из Загреба, да је продавао свилу без обртнице. Док
се је испитивало у правцу недозвољене продаје без
обртнице, ушло се у траг, да је свила прокријумчарена. Он је на замолу зам. ред. вел. капетана прегледао фактуре и декларацију те је нашао, да декларација не одговара. По царинском закону се лица,
која се ухвате у кријумчарењу, несму пустити на
слободу, док не буду преслушана. Међутим је чуо,
да је госп. вел. капетан пустио Хиршла на интервенцију Др. Косте Хаџи. Њему је чудноват овај поступак. Из Загреба послат дупликат декларације –
где је свила наводно царињена – се у датуму не
слаже са приказаном декларацијом. Овде је дело
обмане власти, кријумчарења и фалзификата јавних исправа. Моли да се ова ствар извиди. Уједно
моли, да се установи солидарност чиновника капетаније.
Андрија Варићак ред. вел. капетан, пре него
што ће прећи на саму ствар, вели да је за кријумчарење надлежна царинарница а за завађање власти и за фалзификате јавних исправа надлежан је
суд. Чита свој извештај, који гласи:
Дана 3. о. м. предавао ми је г. капетан Ђорђевић звање, те ушавши с њиме у једну канцеларијску просторију, наишао сам на два путничка сандука. Запитавши какови су то сандуци, казао ми
је г. Ђорђевић, да се у њима налази свила, коју да
је он запленио јер да је кријумчарена и да од тога у
име ухватнине има добити 100.000 Дин. Мислећи
да је извидни поступак тек започео, нисам даље
испитивао случај, тим пре, јер су ми познати царински прописи о кријумчарењу; нисам међутим знао,
да та роба лежи пуних 17 дана у просторијама редарства. То сам дознао тек 5 о.м. када ми је реченога дана у 7 сати у вече дошао бранитељ наводног кријумчара Хиршла Др. Хаџи, протестујући
против хапшења поменутог Хиршла, то молећ, да
се исти пусти из затвора, јер јамчи, да ће расправи, на коју је, по детективу загребачке полиције
предведен, приступити. Сазнавши за ову околност,
позвао сам г. Ђорђевића, да ми ствар са односним
актом, сместа разложи, нашто ми је донео списе,
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који се односе на правдање свиле без обртнице,
ради чега су Хиршл са својим другом Фридрихом
Графом кажњени по капетанији као обртној области 1. молбе сваки са 600 Дин. глобе; надаље је г.
Ђорђевић допринео декларацију о царињењу у питању стојеће робе, коју је Др. Хиршл продуцирао
узтврдивши да се заправо ради о криумчарењу,
јер да су декларацију трговца Хиршла, двојица овдашњи царински чиновника, на усмени позив г.
Ђорђевића прегледавши и пронашли неисправном
и ову околност г. Ђорђевићу усмено приопћили стога, да предлаже и злочин завађања власти у блудњу,
у смислу § 50. крив. новеле. Када сам за ове тврдење од г. Ђорђевића тражио чињенице, утврђене
истрагом пригодом дне 17. марта о. г. заплењене
свиле и пригодом предведења Хиршла и Графа на
полицију, рекао ми је г. Ђорђевић да он и није предузимао никаково записничко преслушавање споменутих трговаца по овом предмету, осим што су
кажњени ради торбарења, јер да тек сада води
истрагу, да се установи дело криумчарења. Овај
сам његов поступак у овако важној ствари осудио,
јер је за установљење материјалне истине од неминовне потребе, да се одмах саслушају осумњичена
лица ухваћена in flagranti, на једном недопуштеном
делу, из којег је касније по мњењу самога водитеља
расправе резултирала сумња, да предложи и више
других кажњивих дела, који су у „cansalvoj” вези са
првим, наиме, да су робу прокриумчарили и да су
органа власти, у току истраге завели у блудњу.
Оваквим поступком наступило је оно, што је фатално по цео даљни ток истраге; оба су трговца сместа
пуштена на слободну ногу, а један од ових, Фридрих Граф отишао је у Беч, и тако осујетио истрагу,
која је сада у току код овдашње царинарнице.
Разабравши стање ствари, одредио сам да се
Хиршл, уз записничку гаранцију његова бранитеља
пусти из затвора и да се сутра дан т. ј. 6 о. м. одма
има са Хиршлом провести расправа, када већ није
пре 23 дана проведена, када су ухапшени Хиршл,
те Фридрих Граф били ухваћени на делу, а не касније против јасних установа кривичнога поступка,
хапсити грађана, а пропуштати странца Графа.
Можда би нам речени Граф знао о томе више казати? Након што је Хиршл преслушан одредио сам,
да се још истог дана, има заплењена свила са свима актима, предати овдашњој царинарници, која
је искључиво надлежна да по делу кријумчарења
води истаргу и донесе пресуду salvo recursu, а никако полицијска власт. Царинарници спада у надлежност, да допита и прописану ухватнину, ако се дело
докаже. Ако пак предложи дело завађања у блудњу,
одредио сам да се поднесе пријава држ. тужиоштву, што је и учињено тако, да се цела ствар, овим
мојим наређењем свела на прави и законити пут.
Међутим г. Ђорђевић, да ствар прикаже онако, како не стоји, писмом од 6./3. о. г. приопћује
царинарници, да се Хиршл у предвечерје расправе
посаветовао са својим адвокатима и неким царинским чиновницима, гледе одбране. Ово је наиме
могао учинити, јер је по шефу звања пуштен у слободу, што ће г. Ђорђевић касније, доведен у шкрипац, узети као чињеницу, да правда свој поступак
по овом предмету.
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Горњи пасус споменутог дописа тако је наиван, да царинарница дописом од 13. IV. о. г. Бр.
4157. пита, зашто капетанија ухваћену робу и кривце није одмах спровела царинарници на надлежни
поступак, него је то учинила тек после три недеље?
Надаље, да је неопходно потребно, да објасни и
именује оне царинске чиновнике, за које тврди, да
су осумњиченом давали савете, ради одбране; надаље тражи царинарница, да се предведе саучесник Фридрих Граф, који је међутим услед површно
вођеног поступка од стране г. Ђорђевића, ухватио
маглу и отишао у Беч, како се то из извештаја загребчке полиције види, а то је могао учинити, јер
није одмах, када је био у рукама полиције преслушан и предан царинарници на поступак, када је
већ предлежала сумња криумчарења. Тај сам допис
царинарнице одмах доставио г. Ђорђевићу, да као
и досадашњи референт, даде разјашњење. Како 8
дана нисам добио акт на парафирање, пропитао
сам се за његову судбину, нашто ми је г. Ђорђевић
казао, да га је још истога дана решио и отпремио
без парафирања и мога потписа, дакле без мога
знања.
Овај ћу извештај ради његове тенденције, иначе лишен свиколиких чињеница, прочитати.
Питам сада, зашто је г. Ђорђевић пустио Хиршла и Графа на дан узапћења свиле у слободу, уместо
да их је након што су ради торбарења кажњени,
предао царинарници заједно са робом, која би прописани поступак заметнула, наставила и окончала.
Знао је и знати мора, да полиција није надлежна
водити извиђаје по делу криумчарења, а камоли
изрицати пресуду и определити ухватнину, ипак је
свила без преслушања власника три недеље лежала
код полицијске власти.
Даље, зашто није дао ухапсити и сукривца
Графа? Није могао, јер га је пустио на слободну
ногу, а овај одмах побегао у свој завичај, без да је
преслушан; а зашто је одредио хапшење Хиршла
нашега поданика, када га је имао у рукама? Ствар
се сада налази на правом месту, и потписани ће
водити рачуна у ком се стадију поступка налази
овај предмет код надлежне царинарнице, а уједно
и код држ. тужиоштва.
Овако се има ствар, па с тога молим, да се
овај извештај узме к знању; подједно молим истрагу по овој ствари тим пре, што сам од више градских представника и грађана чуо, да ме је г. Ђорђевић осумњичио да сам подмићен, приказавши ствар
г. интерпелату и још некој господи онако, како не
стоје, па ће истрага изнети на видело и установити
исправност мога поступка, а уједно покопати или
освежити наду на ухватнину од 100.000 Дин. која,
по моме мишљењу, једино крива, да је поступак вођен у правцу, у којем није смео бити.
На крају изјављује, да он у званију не познаје
мржњу.
Милан Слиепчевић вел. жупан изјављује, да ће
поводом овога одредити дисциплинарни извиђај.
Одговор госп. великог жупана се узима на
знање.
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Број 25 б.
Друга интерпелација Радована Вујошевића се
односи на деложацију инжињера Драгутина Фрима. Држи да овде има кривице ред. капетаније и
референта одбора за станове. Деложација је извршена по одлуци коју је потписао један редарски
чиновник, без протупотписа вел. капетана. По 24 §
- у закона о становима власник новосаграђеног стана није дужан га пријављивати одбору за станове.
Па на основу чега је онда одбор за станове извршио
деложацију? Нека се при решавању овога има у
виду, да је ту једна породица избачена на улицу.
Моли, да се уједно установи да ли је одбор за станове могао извршити једно непредвиђено решење.
Овде је у питању да ли је референт одбора за станове поступио коректно, што моли, да се испита
детаљно.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да је упитни стан у Кисачкој ул. након исељења
затражио један редар и госпођа Крстоношићка. На
пријаву ових је одбор за станове извиђајем установио, да је празан. На извештај да је овај стан празан, од стране одбора додељен је молитељима. Када
су се ови хтели уселити, био је заузет. На ово је одређена деложација против бесправно усељеног инжињера Драгутина Фрима. Па иако није исправан
био поступак одбора за станове, могли су заинтересовани поднети жалбу на Министарство за Соц.
Политику. Полиција као извршни орган је потпуно
коректно поступила. Тврди се, да тај стан не потпада под реквизицију. Ово је била крчма па је преудешена за стан. Дали је изведена оправка така, да
се стан има сматрати новим, ће установити грађевински одељак а то не могу никако саме странке.
Моли, да се одговор узме на знање.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета
не узима на одговор на знање, јер држи да је референт одбора за станове крив.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник сматра, да је овим интерпелација завршена.
Проширени градски Савет узима на знање
одговор госп. градског начеоника.
Број 25 в.
Трећа интерпелација Радована Вујошевића
члана проширеног Савета се односи на продају
земљишта фабрици Каблова. Фабрици Каблова је
продато земљиште тражила пре фирма Цигмунд и
др. па је одбијена из разлога, да је то земљиште по
регулационом плану одређено за улицу. Дакле првом молиоцу није дато.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да према извештају референта нема трага у нашем протоколу, да је упитно земљиште тражила
прво фирма Цигмунд и др. Фабрика Каблова је тражила па је и добила. Против ове одлуке проширеног Савета је фирма Цигмунд и др. уложила уток и
сада је код Министарства Ун. Дела, које има да реши хоће ли одобрити продају или не.
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Број 26.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник затвара скупштину и
позива за оверовљење записника
Марка Марцикића и Јована Храниловића
чланове проширеног савета за 2. мај 1923. у 11
сати пре подне у гр. бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 2. маја 1923. године у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с. р.
велики бележник

Слиепчевић с. р.
велики жупан
Др Жарко Стефановић с. р.
градски начеоник

Марко Марцикић с. р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној седници проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 15. маја 1923. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета; Др. Жарко Стефановић градски начеоник, Др. Имра Марцековић велики бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, градски саветници,
Др. Михајло Продановић гр. правозаступник, Андрија Варићак ред. вел. капетан, Др. Карло Вагнер гр. гл.
физик, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић рач, саветник, Др. Глиша Марковић гр. архивар,
Никола Лебхерц подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш
гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, Андрија Патак гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл,
Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић,
Бернат Ернст, Светозар Ивић, Милан А. Јовановић, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић,
Др. Јован Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Ђока
Милић, Шумарев, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак Кузманов, Ђока Мунћан,
Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Давид Поповић, Милан Попић,
Павле Поповицки, Урош Ружић, Ђока Степанов, Др. Милан Ћирић, Леоплод Франк.
Бележи: Никола Лебхерц гр. подбележник.
Број 27.
Председник, велики жупан отвара за данас
сазвану главну скупштину, и поздравља присутне
чланове проширеног савета; вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику, а говорнике да бележи Станислав Лазић, административни
вежбеник.
Референт: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник.
Број 28.
адм. 5873. од 1923.
Господин Др. Жарко Стефановић градски начеоник чита извештај о раду градског савета од 1.
јануара 1923. год.
Душан Атанацковић, члан проширеног савета
вели, да се фијакеристи туже, да се са њима пристрасно поступа, те по њиховој жељи моли, да им
се дозволи, да они сами међу собом одреде где ће
који стајати. Надаље пита г. градског начеоника,
шта је био повод, да је потрошарина на гл. скупштини 1. V. другачије предствљена него у пододборима. У одбору је било решено, да се гр. потрошарина на вино са држ. порезом заједно усатнови са
1 дин. по литри, а трошарина на друга пића повиси, те уколико би се на овај начин показао мањак у
буџету, исти покрије општинским прирезом. Како
је сада установљено је много и биће за један милион
динара више прихода.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник сматра за дужност, да у првом реду одбије сваку инсинуацију, да је градске финансије представио у дру-
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гој боји, него што јесу. У скупштински записник ће
бити само оно уведено, што је одлучено. Што се
тиче размештаја фијакера вели, да се то не може
уступити њима. Свакако да сва места нису подједнако рентабилна, али они ће се по установљеном
реду мењати.
Ђорђе Петровић члан проширеног Савета вели,
да до сада није било седница а да се нису чуле жалбе. Ствар је пошла на боље и извештај градског начеоника мора свакога задовољити. У извештају није
једно питање тангирано, а то је отварање нове улице. Извештај градског начеоника узима на знање
са похвалом и жељом, да се у томе правцу истраје.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да за отварање нове улице постоји један одбор,
коме је правни референт Др. Милорад Попов. По
досадашњим закључцима одбора треба да се Игњат
Марковић, чија се кућа експроприра и Банка „Војводина” позову, да се изјасне под којим условима
ће уступити своју кућу, односно последња са коликом ће свотом допринети експропријације куће
Марковића. Др. Милорад Попов је учинио потребне
кораке и седница одбора ће се заказати за идућу
недељу.
Глиша Мирковић члан проширеног савета у
вези са извештајем упозорује г. градског начеоника
на ствар чиновничких плацева. У своје доба је од
гл. инжињера добио информације, да се одмеравању не може приступити, док се куповна цена не
уплати. Сада, пошто су рефлектанти куповнине
исплатили, моли, да се одреди премеравање и граничним каменом означе. Чује, да купци телепа нису такођер у грунтовници спроведени, јер су сва
градска земљишта оптерећена дугом од 5,000.000
круна. Моли, да се земљиште растерети и одреди
грунтовна укњижба купаца.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да ће се премеравање чиновничких плацева
одредити и граничним камењем определити. Зајам
од 5,000.000 круна је отказан и отплатиће се августа месеца, али то не смета, да се градско земљиште грунтовно спроведе на другога.
Миша Милићев, члан проширеног савета вели,
да је у извештају наглашено, да је дужност капетаније пазити и на чистоћу по двориштима. Када
би она то спровађала, имала би пуне руке посла,
кажњавајући власнике нечистих дворишта. Сада
на овој врућини би требало да се ђубре сваки дан
износи. Нека изнашање ђубрета капетанија врши
у својој режији или изда подузимачима. Уједно чини пажљивим капетанију, да људи, који сада извозе ђубре уцењују.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да не може град примити изнашање ђубрета, јер
жели, да развргне своју економију, али је на путу,
да се обављање овога посла изда подузимачу.
Др. Милан Ћирић члан проширеног савета вели, да Дунавском улицом јуре недозвољеном брзином теретни аутомобили, нарочито војнички. Он је
више пута упозорио редаре, да теретним аутомобилима забране пролаз кроз Дунавску улицу. Нека
иду преко Рибље пијаце. Туда је калдрма јача, и
ближе је ћуприји. Теретни аутомобили кваре асфалт
а дижу и прашину. Моли, да се забрани пролаз кроз
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Дунавску улицу, па ако неће војници да поштују
наређење капетаније, онда да се у улазу улице поставе ланци. Наш град није велик и преко њега
може проћи аутомобил редовном брзином за ¼
сата, па зашто онда та јурњава, као да се иде на
одлучну битку.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
савета није мислио да устане, али када се поведе
реч о аутомобилима, њему узаври крв. Ово лудо терање аутомобила сматра ординарним дивљаштвом.
У болници је имао прилике да превије ране једном
старом чистачу улица – Србину, кога је војнички
аутомобил прегазио. Рекао је да га нису ни швабе
ни мађари прегазили, него баш наши војници. Ето
тако је изразио један прост човек свој протест против изгреда војске. Полицајне прописе морају сви
поштовати па и војска. Нисмо ми у рату, да се мора јурити и тиме угрожавати живот грађана.
Милан Слиепчевић вел. жупан вели, да полиција нема права кажњавати војна лица, него се против њих подносе пријаве.
Андрија Варићак ред. вел. капетан вели, да је
теретним аутомобилима дозвољено терати брзином
од 5 км а особним од 12 км на сат. Силне су тужбе
против брзог терања аутомобила, нарочито у споредним улицама. Забраниће аутомобилима пролаз
кроз Дунавску улицу а тражиће и од Команде Места, да и она то са своје стране учини.
Милан Попић члан проширеног савета моли,
да се у парку поставе лампе, јер се онде шири највећи неморал.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да је о томе у сенату било говора, али још није
решено како да се поставе; да ли испод грања више лампи, или да се постави једна велика лампа.
Павле Поповицки члан проширеног савета вели, да се добивеним новцем од продаје 320 јутара
гр. земље неће моћи подићи чиновничке куће, јер
је свота незнатна. Добра земља је продата, а остала
је много лошија. Ни метода продаје није добра. Богат човек неће куповати 2 – 5 јутара, а сиротиња
нема, да сву земљу купи у парцелама од неколико
јутара. Мисли, да продајом земље се неће ни чиновници а ни град користити.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да земља није продата зато што је неподесна за
обрађивање, него није било озбиљнијих рефлектаната. Да би се за куповање земљишта заинтересовао шири круг, то је савет поднео молбу Министарству за Аграрну Реформу, да граду остави слободне
руке у погледу избора људи, коме да се земља прода.
За град је повољније продавати у јесен, када ратари имају новца. Новац добивен продајом употребљава сам град, јер би грех био да овај уз мали интерес уложи, а за своје потребе подиже скупе зајмове. Овим новцем се ни приближно не може извести план о изградњи чиновничких кућа. За ово
водимо преговоре са подузетницима, али томе треба времена.
ОДЛУКА:
Проширени градски савет узима на знање извештај градског начеоника.
Реферет: Стеван Бошњаковић, рачунарски саветник.
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Број 29.
адм. 17153/923
Закључни рачун гр. домаће благајне и с њим
скопчанога мировинског и сиротињског фонда са
на предлог ад хок одбора
скида с дневног реда.
Референт: Глиша Марковић, градски архивар.
Број 30.
адм. 7339, 8729. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси - на основу мњења одбора за финансије
и прорачун – свој предлог у предмету одмере школског приреза за 1923. годину.
Министарство Просвете је својим Бр. О. М.
50651 од 14. XII. 1922. одобрило прорачун Окр. Шк.
Одбора за основне школе и забавишта у Новом Саду за 1923. г.
Пошто се у смислу 14. т. закона о нар. школама од 1903. општине старају о подмирењу свих материјалних издатака око издржавања осн. школа,
то претежни део издатака око издржавања се покрива из шк. приреза, пошто Шк. Одбор не располаже са својим приходима. У прошлој години је овај
прирез износио 27%.
Прорачун Окр. Шк. Одбора за 1923. год. предвиђа приходе и расходе у износу од 863.442. дин.
Од те своте покрива Окр. Шк. одбор само 2808 дин.
из својих споредних прихода а 860.634 дин. ће се
покрити шк. прирезом.
Будући да проценат приреза из 1922. г. (27%)
није сада довољан да покрије повишене издатке
Окр. Шк. Одбора у 1923. г. како су исти предвиђени у прорачуну и потврђени од Министарства Просвете, то се шк. прирез за 1923. год. мора повећати
на 35%.
Савет града, пошто је салушано мишљење финансијског одбора предлаже проширеном савету:
Проширени гр. савет прима прорачун Окр. Шк.
Одбора за 1923. за покриће држ. осн. школа у 1923.
који је прорачун гр. књиговодство прегледало с том
примедбом финан. одбора, да поднешен прорачун
није детаљно разрађен, пошто нема увида у поједине ставке и да има и такових ставака које не
спадају у материјалне издатке држ. осн. школа.
За покриће потреба држ. осн. школа има се
убирати шк. прирез од 35% узимајући за базу држ.
порезу од 2,500.000 дин. накнаде до 1. јануара 1923.
Ђорђе Петровић члан проширеног савета сматра за дужност, да да потребно обавештење. Ми
имамо 65 учитеља и 20 школских зграда. По закону о основним школама држава плаћа наставнике
а општине дају за све стварне издатке преко школског одбора. Овде отпада примедба одбора за финансије и прорачун. Одобрење прорачуна школског одбора зависи од Министарства Просвете и
нико други нема права да ставља примедбе на прорачун. Одобрење прорачуна се не спровађа тако
лако. Ми имамо 20 школских зграда, које за време
рата нису оправљене. Оправке тих зграда много
стају. Прошле године смо оправили Рокушку рим.
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кат. централну школу, а сада треба да доведемо у
ред врт школе на салајци и друго. То су све греси
старих управа. Школе немају ни потребних учила,
јер су сва упропашћена услед уконачења војске.
Школски одбор ради постепено, а надамо се, да ће
за две три године бити све школе оправљене и снабдевене потребним училима. Огрев је скуп а за послугу је узето онолико, колико је потребно.
Радован Вујошевић члан проширеног савета
пита, зашто се износи школски прорачун пред проширени савет, кад нема права стављати примедбе
на њега. Ако треба одмерити само прирез, онда нека то чиновници сами ураде.
Тодор Милић члан проширеног савета хоће да
коригира говор Ђорђа Петровића. У своме информативном говору је рекао г. Петровић, да школе
нису биле на нивоу. Ово не стоји; прав. цркв. општина је своје школе држала у реду. Самом г. Петровићу, као управитељу школе је кад је био мађарски
школски надзорник изјавио, да су српске школе
најбоље снабдевене. Школе је војска упропастила.
Ђорђе Петровић члан проширеног савета неће да затвори очи пред истином. У школама има
много недостатака, који су настали услед рата. Истина је, да је православна црквена општина све могуће чинила, да одржи своје школе.
Марко Вилић члан проширеног савета вели,
да не треба жалити што је тако да нам се диктира.
То је већ у природи нашега народа, да ће пре дати
новац за друге ствари а за школе вели „па то не
мора бити”. Као начеоник просветног одсека је имао
пред очима, да се школе затварају, јер нема 60 деце. У културним земљама се за 12 деце подиже
школа а код нас ако нема баш 60 – се затвара. Да
нема овога закона, онда би Министарство Просвете имало муку да одржи школе. И госп. градски
начеоник у своме извештају је навео све, само школе није тангирао. Барем једанпут годишње би требало да нам изнесе, како се одговара школској
дужности, да не изгледа да ми водимо наше бриге
о томе колико се отели и закоље марве, него о школама.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник вели, да то спада у дужност школског одбора. И у данашњем извештају је тангирана доградња школа.
Како ће се те школе употребити, то спада у круг
рада школског одбора.
Радован Вујошевић вели, да није против школа и школског закона, него против тога да се грађанство оптерећује без његовог саизволења.
После овога је предлог градског савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет установљује за покриће мањка прорачуна окружног школског одбора за 1923. годину од 860.634. – дин. (осамстотинашесдесетхиљадашестотинатридесетчетири дин)
који је прорачун на основу 64. чл. закона о народним школама одобрио Господин Министар Просвете под Бр. 50651 од 14. XII. 1922. год. школски
прирез са 35% узимајући за базу државни прирез
од 2,500.000. – дин.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
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О томе се градски савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Бошњаковић рачунарски саветник.
Број 31.
адм. 15154. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела
под Бр. 3571/1923. у ствари одобрења статута о
организацији пожарне чете као и статута о пожарном прирезу.
Др. Милан Ћирић члан проширеног савета
моли, да се штатут о пожарном прирезу отштампа
и разда како власницима кућа тако и станарима,
да се знају по њему равнати. Уједно нека се обзнани када ступа на снагу и од када се има плаћати
пожарни прирез.
После овога је предлог градског савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет узима на знање одобрење горњих статута и према наређењу Министарства Унутрашњих Дела измењује тачку 5. глава 2.
организационог статута градске пожарне чете сходно последњој алинеји главе 12 т.ј. да командир град.
пожарне чете има предлагати пожарнике на казну
градском начеонику.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава с тим, да се статут о пожарном прирезу има свестрано објавити.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број 32.
адм. 13947. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси на основу мњења економског и финансијског и прорачунског одбора – у ствари измене
110 § - а грађевинског статута.
Предлог градског савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет решава, да се наплата основне таксе за грађевне дозволе према 110
§ - у гр. грађ. статута која је до сада чинила Дин.
10 (десет) за првих 1000 кубних метара зграде,
повиси на Дин. 20 (двадесет), дочим за даље кубне
метре остаје стара такса по Дин. 5 (пет) из разлога,
што ова основна такса служи за наплату фијакера
употребљених при извиђајима на лице места, те је
ушљед повишене таксе за фијакере премалена, да
би могла подмирити ове издатке градске, а које
имају теретити молиоце дотичних грађевина.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
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Број 33.
адм. 14636. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
отписа Министарства Унутрашњих Дела под Бр.
2267/1923. о продаји градског земљишта Сими Пилишеру трговцу из Новог Сада.
Ђорђе Петровић члан проширеног савета тражи, да Пилишер поднесе подробне нацрте о томе,
шта ће зидати. Има многих који траже земље за
фабрику, а употребе га за дрвару. Док не прикаже
планове, нека се скине с дневног реда.
Др. Миладин Величковић члан проширеног
савета вели, да има људи тргују са гр. земљом тако,
што један део употреби за себе а други прода.
После овога је предлог Ђорђа Петровића већином гласова примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Овај се предмет скида с дневнога реда.
Референт: Андрија Варићак. ред. вел. капетан.
Број 34.
адм. 18640. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе димничара ради повишења димничарске
таксе.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет измењује 8. §
статута о димничарском обрту те таксе за
чишћење димањака установљује овако:
1. за / чишћење димњака
у приземној кући............................. Дин 1.50
2. за / чишћење димњака
у једнокатној кући ..................................2.50
3. за / чишћење димњака у
двокатној кући ........................................2.80
4. за / чишћење димњака
у трокатној кући .....................................3. –
5. за / чишћење димњака
у четворокатној кући ..............................3.50
II.
за једно чишћење штедњака
( шпархерта) са једном рерном .....................2. –
〃
са две рерне .............................3. –
〃
са три рерне.............................4. –
За једно чишћење штедњака абнормалне величине,
као у гостионицама, хотелима, заводима, каванама и сличне, те којих се чишћење мора обављати
рано ујутру или током ноћи .........................10. –
III.
За испаљивање димањака ( цилиндера) без разлике
висине ........................................................... 5. –
За 1 стругање и прегледавање новог цилиндера без
разлике величине ..........................................-.50
IV.
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За једно чишћење пећи заједно
са цевима до 2 метра дужине ....................... 3. –
за сваки даљи метар .....................................-.50
За 1 чишћење централних ложишта
у већим стамбеним зградама укључиво
са каналом ................................................... 20. –
За једно чишћење централних ложишта
у великим зградама (школама, заводима,
уредима и т.д.) укључиво са димњаком
и каналом ..............................................Дин.50.
За једно чишћење пећи код
посластичара................................................10.
V.
За 1 чишћење димњака у дужини
до 18 мет .................................................... 100. –
за сваки даљи метар ......................................5. –
За 1 чишћење фабричког казана заједно
са цевима и каналом до 10 м .................... 100. –
за сваки даљи метар ......................................5.VI.
За 1 чишћење пећи за варење пива, парне
пекарске пећи за сушење слада, пећи за сушење
меса и димњака од такових ложишта, пошто су
разне величине и конструкције према погодби.
Ако не успе погодба има таксу установити
Обртна Област на основу стручног мишљења.
VII.
За 1 чишћење димњака изван вароши и на
салашима:
од 1 – 6 клм ..................................Дин. 3. од 6-12 〃 ......................................〃 .. 4. –
од 12 и на даље ..............................〃 .. 6. –
VIII.
Редовити рад траје од 6 сати ујутру до 6 сати
у вече, те се за то време имају рачунати предње
наведене таксе.
Ако се предње наведене радње обављају недељом или законом одређеним празником, или пак
на изричити захтев странке, преко одређеног времена ноћу, има се рачунати двострука такса.
Ове таксе важе до краја 1923. године.
Ова се одлука има ради одобрења подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број 35.
адм. 13490. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
отварања Баторијеве улице.
Пошто је реч о уступању гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они
који примају предлог гр. савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Ђока
Гачулић, Светозар Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Милан
Каћански, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић,
Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак
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Кузманов, Ђока Мунћан, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Давид Поповић, Милан Попић, Урош Ружић,
Ђока Степанов, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк.
Од стране градског савета: Др. Жарко Стефановић, Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој
Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло
Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц,
Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет решава, да у сврху
продужења Баторијеве улице у јужном правцу, дозвољава промену гр. земљишта са делом кућишта
Андрије Берко, под следећим условима:
1.) Андрија Берко кућевласник Баторијеве ул.
52 уступа граду за отварање и продужење Баторијеве ул. од свог земљишта, према записнику од 3.
априла о. г. предложеном под А.) и нацрту под Б.)
површине:
од топ. бр. 526
=
41 кв. хв.
〃
525
= 491 кв. хв.
укупно
532 кв. хв.
2.) Градски савет уступа од свог земљишта
Андрији Берко следеће површине:
од топ. бр. 5064/2-а =
19 кв. хв.
〃
628/1
=
19 кв. хв.
〃
624
= 494 〃
Укупно
532 кв. хв.
1.) Промена ових једнаких површина врши се
без икакве наплате од појединих странака, пошто
је земљиште исте каквоће.
2.) Андрија Берко се обавезује, да ће своје
зграде, које се налазе на уступљеном земљишту,
најдуже од 1. октобра 1923. год. о свом трошку и
без икакве отштете отклонити и замљиште поравнано граду предати.
3.) Град ће ново примљено земљиште употребити за продужење Баторијеве ул. а Андрија Берко
ново добивен део за кућиште, те се обавезује да ће
при градњи нових кућа одржавати услове које му
грађевна власт прописала буде, а у првом реду, своје ново кућиште оградом снабдети. За ново кућиште важе досада донети прописи према гр. штатутима.
4.) Све спорове из ове промене решава овд.
срески суд.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број 36.
адм. 17589. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе јавних чиновника ради продужења рока за
уплату цене додељених им кућишта.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет закључује да изнимно дозвољава молитељима продужење рока за
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плаћање куповнине за додељено им земљиште јер
налази, да су оправдани разлози изнесени у молбама, а то су, делом тешке материјалне прилике
чиновништва, делом пак та околност, што су некоји поднели заједничку молбу за одложење рока и
очекујући решење те молбе пропустили рок за уплату, те им према томе одређује нов рок за уплату
куповнине и то за 8 дана рачунајући од уручења
ове одлуке с тим, да ако до овог термина не регулишу своје платежне обавезе, сматраће се као да
су коначно одустали од своје намере.
Са овим питањем у вези подносе се проширеном гр. савету такођер и молбе чиновника, накнадно поднесене ради додељивања плацева.
Као што је познато проширени гр. савет је
одлукама својим Бр. 74/адм. 17088, 17089/1922.
и 129/адм. 21401. 1922. доделио чиновницима 346
плацева за изградњу кућа по врло умереној цени.
Од тих додељених плацева откупили су чиновници
свега 236 плацева. Преостало је 110 а то су они,
који нису откупили којима су додељени, те су враћени граду, а налазе се на путу према Штранду.
Пошто је према податцима добивеним од Станаринског Одбора још увек велики број оних чиновника, који су постављени или премештени овамо по службеном позиву, морају да се злопате са
својим породицама у провизорним и нездравим
становима, то проширени градски савет изриче,
да остаје досљедан својој првобитној одлуци донесеној у овом предмету и додељује ове преостале
плацеве још неподмиреним чиновницима и то по
првобитним условима.
Ово не значи додељивање нових површина,
нити би се овим додељивањем прекорачио број
плацева, који су првобитним одлукама Бр. 74/адм.
17088. 17089/1922. и 129/адм. 21401./1922. додељивани.
Плацеви се имају додељивати вучењем коцке
по оном реду, како су молбе стизале и узимаће се у
обзир само до дана доношења ове одлуке пре дате
молбе.
О томе се градски свет изводом из записника
обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број 37.
адм. 17265. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Бранка Седмакова ради продаје градског
земљишта (јендека).
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Миша Георгијевић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић, Др. Јован
Латинчић, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Тоша Милић,
Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Ђока Мунћан, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Милан Попић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Ђока Степанов, Леополд Франк.
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Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш и Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. савета једногласно
примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет продаје Бранку Седмаковом и жени му Лепосави Седмаков рођ. Бикицки један део отвореног канала (јендека) између кућишта у Каменичкој ул. и ул. Сибињанин Јанка,
који је јендек већим делом заоран, те више не служи одвађању воде уз следеће услове:
1.) Некретнина је као својина града Новог Сада убележена у гр. ул. бр. I. и топ. бр. 345 = 589 кв.
хв. од које се продаје Бранку Седмакову и жени му
Лепосави рођ. Бикицки само топ. бр. 345/2 = 13
кв. хв. као што је то у прикљученом плану под А.
означено.
2.) Куповна цена се утврђује са Дин. 400 по
квад. хвату, што у овом случају износи Дин. 5200. –
3.) Како ће се приликом отварање нове улице
кроз баште кућишта између Сибињанин Јанка и
Каменичке ул. и према новом регулационом плану
и од ових продатих 13 кв. хв. један мањи део за
улицу одузети, то се сад већ обострано утврђује, да
купци од купљеног земљишта морају граду, уз горе
наведену куповну јединичну цену уступити 2 кв.
хв. у сврху отварања нове улице, како је то у приложеном плану А. са словима „а-б-в” означено. Ово
ограничење власништва односно право откупа има
се грунтовно забележити у корист града.
4.) Купљено земљиште има се прикључити земљишту купаца топ. бр. 346/1 и сачињаваће саставни део истог, те се употребити за проширење постојеће куће и дворишта у улици Краља Матије бр. 3.
5.) Сви трошкови ове купопродаје терете једино купца.
6.) Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број 38.
адм. 17351. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Пере Веселиновића ради продаје градског
земљишта у сврху изградње преноћишта за путнике.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то предсеник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић,
Миша Георгијевић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић,
Др. Јован Латинчић, Јосип Лудвиг, Марко Марцикић, Ђока Милић Шумарев, Тоша Милић, Миша Милићев,
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Ђока Мунћан, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Милан Попић, Павле Поповицки, Урош
Ружић, Ђока Степанов, Леополд Франк.
Од стране градског савета: Др. Жарко Стефановић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш и Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет продаје молитељу
Пери Веселиновићу друмару у прикљученом плану
означених 400 кв. хв. гр. земљишта, које лежи на
Темеринском друму, преко пута од жељезничке
станице Римски Шанчеви, а на ивици варошког
рита, означеног топ. бр. 4878/2, 4880/1-а, за подизање куће заједно са преноћиштем за путнике.
Куповна цена се установљава у своти од 25.000
дин. по кат. јутру што износи за 400 кв. хв. 6.250
динара.
Земљиште може купац употребити једино у
оне цељи у које га је тражио, т. ј. за зидање куће са
преноћиштем и за двориште за свој домазлук.
Купљену некретнину несме купац на друго лице пренети без претходне дозволе градског савета.
Пре него што намеравану згарду подигне
мора затражити дозволу гр. грађ. одељка и мора се
при градњи строго придржавати добивене грађевне
дозволе; а пре него што отвори преноћиште дужан
је затражити дозволу гр. редарствене вел. капетаније и строго се придржавати исте.
Сви трошкови скопчани са овом купопродајом терете купца.
У случају спора надлежан је овдашњи срески
суд.
Проширени гр. савет продаје ово земљиште
без лицитације из тог разлога, што је исто удаљено
од града 8 км. и апсолутно неби нико други рефлектовао осим молиоца, који у близини станује, даље
јер предложена свота потпуно одговара куповној
цени тога земљишта, које лежи на ивици рита, коначно ради тога, што молиоц као градски намештеник имајући права да купи по врло умереној
цени земљиште у самом граду, није се послужио
овом погодношћу.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Број 39.
адм.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун свој предлог – у предмету
молбе Мирка Штајнера ради продаје гр. земљишта
у сврху смештања дрвеног грађевинског материјала.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
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Број 40.
адм. 10763. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – призив Милана Радонића и другова у предмету одмеравања трошарине на
соду за 1923. год.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени савет града Новог Сада узевши у
обзир разлоге наведене у призиву Милана Радонића и другова, произвођача соде и крахера а наиме,
да потрошња крахера из године у годину опада,
пошто крахер већим делом сиромашан сталеж троши, а то се опажа и код потрошње соде, и да је
држава порез на соду и крахер сасвим укинула,
даје места призиву и паушалну градску потрошарину на соду и крахер за 1923. годину установљује
са 25.000 динара ( двадесетпетхиљада дин.) с тим,
да се произвођачи соде и крахера Милан Радонић
и другови имају обавезати, да цену соде и крахера
у овој години изузев „вис мајора” неће дизати.
О томе се градски савет и заинтересовани изводом из записника обавештавају.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број 41.
адм. 9582. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Васе Крстића ради издавања под закуп земљиште, које је Централни Кредитни Завод експлоатисао за цигљану, у сврху вештачког одгајања риба.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је у закупном уговору склопљеним
између града Новог Сада и Централног Кредитног
Завода д. д. предвиђено, да је подузимач, дакле
Централни Кредитни Завод д. д. дужан свако поједино јутро после експлоатације одмах да планира (
поравни) бунаре, који се на истом налазе да затрпа
и експлоатисану површину у оваком стању граду
врати, то град Нови Сад строго се придржавајући
извршења у овој тачци на терет Централног Кредитног Завода д. д. прописаних обавеза, не усваја
молбу Васе Крстића.
О чему се молитељ извештава с тиме, да против ове одлуке има право жалбе на Министарство
Унутрашњих Дела, коју има да поднесе у року од
14 дана рачунајући од уручења ове одлуке.
Број 42.
адм. 37591. од 1922.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
жалбе Саве Балтовића против одлуке под Бројем
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34483/адм. 1922. у ствари накнаде штете почињене
у његовом бостану.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молба Саве Балтовића се одбија с истих разлога, који су изнесени у првостепеној одлуци градског савета Бр. 34483/адм. 1922. т. ј. јер нема
правне основе, којом би се могла установити материјална одговорност града у погледу накнаде наводно учињене штете.
О чему се заинтересовани извештавају с тим,
да се у року од 14 дана рачунајући од уручења ове
одлуке може жалити Министарству Унутрашњих
Дела.
Број 43. а.
адм. 3340. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
жалбе Владимира Толстоја, против одлуке под Бр.
36656/адм. 1922. у ствари продаје градског земљишта.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Жалба Владимира Толстоја се одбија из разлога тога, што градски савет начелно продаје сва
своја земљишта – изузевши она, која се траже у
индустријске цељи – на јавној лицитацији; даље се
одбија ради тога, што је понуђена свота од 100 динара по кв. хв. (16.000 дин. по јутру) према данашњим приликама и сувише мала за земљиште у овом
блоку.
О чему се молиоц извештава с тиме, да против ове одлуке има право жалбе на Министарство
Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и
Барању, коју има да поднесе код градског савета и
то у року од 15 дана, рачунајући од уручења ове
одлуке.
Број 43. б.
адм. 3339. од 1923.
Градски свет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
жалбе Олдриха Баковског против одлуке под бројем 36655/адм. 1922. у ствари продаје градског
земљишта.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Жалба Олдриха Баковског се одбија из разлога тога, што градски савет начелно продаје сва
своја земљишта – изузевши она, која се траже у
индустријске цељи – на јавној лицитацији; даље се
одбија ради тога, што је понуђена свота 100 динара по кв. хвату ( 16.000 дин. по јутру ) према данашњим приликама и сувише мала, за земљишта у
овом блоку.
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О чему се молиоц извештава с тиме, да против ове одлуке има права жалбе на Министарство
Унутрашњих Дела Одељење за Банат, Бачку и Барању, коју има да поднесе код градског савета и то у
року од 15 дана рачунајући од уручења ове одлуке.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број 44.
адм. 17273. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског одбора –
свој предлог у предмету молбе Андрије Сечујског,
ради продаје гр. земљишта у сврху градње творнице за прераду дрва.
Пошто је реч о продаји гр. земљишта, то председник одређује поименично гласање тако, да они,
који примају предлог гр. савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић,
Миша Георгијевић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић,
Др. Јован Латинчић, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Тоша Милићев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Ђока Мунћан, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Милан Попић, Др.
Милорад Попов Павле Поповицки, Урош Ружић, Ђока Степанов, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк.
Од стране градског савета: Др. Жарко Стефановић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш и Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског савета једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет продаје од свог
земљишта на великом Лиману и од кат. чест. бр.
4788/3-б заведене у гр. ул. бр. 4298. II. површину
од 1600 кв. хв. Андрији Сечујском овд. становнику
у сврху изградње фабрике за прераду дрвета и
дрвену вуну, ексере, сиграчке и т. д. према приложеном нацрту под Б. под следећим условима:
1.) Куповна цена је по кат. јутру Дин. 50.000
(педесетхиљада динара) које у овом случају чини
Дин. 50.000. –
2.) Купац или његов правни наследник се обавезује, да ће потребне зграде тако извести и у погону одржавати да ово индустријско подузеће неће
бити на штету суседа или на уштрб здравствених
прилика у опће. За сигурност ових трошкова служи
продато односно купљено земљиште.
3.) Купац или његов правни наследник обавезује се сносити половину трошкова око насипања и
калдрмисања улице поред целог фронта купљеног
земљишта.
4.) Купац или његов правни наследник дужан
је при градњи строго се придржавати услова, које
му грађевна власт при издавању грађевне дозволе
прописала буде.
5.) У грунтовницу има се као ограничење убележити, да се продато земљиште само за фабрику
за прераду дрвета употребити може, као и ограничења наведена по тачкама 3 и 4.
6.) Ако купац или његов правни наследник
купљено земљиште на другу цељ употребљавали
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буду или фабрику од дана ступања у посед земљишта за 1 ( једну) годину на купљеном земљишту неби
изградили, даље ако без разлога и пристанка града
рад у фабрици обуставе и ван погона за 2 ( две )
године држе: биће град властан да продато земљиште само уз повратак куповнине и без камате натраг у посед узме, те да власника позове да у року
од године дана све зграде и опреме са гр. земљишта однесе и то без права на одштету за учињене
инвестиције јер ће иначе све то без икакве отштете
или откупа приписати у искључиву власност града
Новог Сада. И ово право града односно и ово ограничење права власништва на продато земљиште
има се грунтовно убележити.
7.) Купац или његов правни наследник дужан
је све оне наредбе, које ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара издала буде, тачно о свом
трошку извађати.
8.) Купац или његов правни наследник дужни
су одговарати за сву штету која би произишла из
неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови ове купопродаје терете купца.
10.) Све спорове из ове купопродаје решава
овд. срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број 45.
адм. 8422. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Андрије Маријаша и другова ради повишења
броја дозвола за неограничено точење пића у Новом
Саду.
Градски савет расправљајући молбу Андрије
Маријаша и другова и саслушавши мишљење економско-финансијског одбора предлаже проширеном
гр. савету, да молбу Андрије Маријаша и другова
као неосновану одбије и то из ових разлога:
Зато што у граду има 125 издатих сталних дозвола за неограничено точење жестоких пића;
даље, 14 издатих дозвола, које се не урачунавају у сталне, а то су дозволе за кантине, клубове,
за вашаре и за сезоне;
даље, 82 дозволе за ограничено точење и најпосле
28 издатих дозвола за малопродају.
2.) Зато што повишење броја дозвола за неограничено точење, како редарствена капетанија
града Новог Сада, тако и Обласна Финансијска
Дирекција у Новом Саду потпуно излишним и непотребним сматра.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет уверивши се о томе, да је горњи број издатих дозвола за сада потпуно довољан, за град Нови Сад, једногласно решава
да се молба Андрије Маријаша и другова одбије,
пошто је повишење непотребно.
О овој се одлуци заинтересовани извештавају.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број 46.
адм. 16492. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун свој предлог, у предмету
неотплаћеног заостатка тромесечног предујма на
плату пок. Јована Бањанина у износу од 432. – дин.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет отписује остатак
неплаћеног тромесечног предујма на плату пок. Јована Бањанина некадашњег ред. вел. капетана у
износу од 432. – ( четиристотине-тридесетдва ) дин.
а обзиром, да је удовица покојника сиромашног
стања.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Број 47.
адм. 13165. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси на основу мњења мировинског одбора
свој предлог у предмету молбе уд. Јована Бањанина
ради установљења мировине.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Број 48.
адм. 15201. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси - на основу мњења мировинског одбора
- свој предлог у предмету молбе Михајла Чипе гр.
вртара ради установљења мировине.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ Михајло Чипе гр. вртар
према сведоџби гр. гл. физика због хроничне упале
зглобова за службу трајно и стално неспособан а
већ и прешао 60 година живота, то му се према
32. § - гр. мировинског статута узевши у обзир 34
године службе мировина установљује са 97.60 %
последње уживане плате од 1.000 дин. т. ј. са 976
(деветстотинаседамдесетшест) дин. годишње а
лични доходак на скупоћу према 17 чл. закона о
додацима на скупоћу са 10 (десет) дин. дневно,
породични додатак пак на жену Кату рођ. Колесар
са 5 (пет) дин. дневно.
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О томе се градски савет и Михајло Чипе изводом из записника обавештавају.
Број 49.
адм. 7655. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси на основу мњења мировинског одбора свој предлог у предмету молбе Јосифа Тота гр. редара, ради установљења мировине.
ОДЛУКА:
Скида се с дневнога реда.
Број 50.
адм. 11289. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси оставку Др. Радослава Илијћа на чланству суда за сузбијање скупоће.
Предлог градског савета је једногласно примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет узима на знање
оставку Др. Радослава Илијћа адвоката из Новог
Сада на чланству суда за сузбијање скупоће те на
његово место бира за члана суда за сузбијање скупоће Др. Косту Мајинског, члана проширеног савета.
О томе се гардски савет и Др. Радослав Илијћ
обавештавају.
Број 51.
адм. 17373. од 1923.
Градски савет из своје седнице од 15. маја о.
г. подноси на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Бачке Соколске Жупе Нови Сад, ради вотирања изванредне новчане припомоћи за покриће
трошкова слета и изложбе рукотворина соколско-школског нараштаја Бачке Соколске Жупаније.
Др. Милорад Попов, члан проширеног савета
предлаже, да Нови Сад као индустријско, трговачко и културно средиште Војводине да Соколима с
обзиром на њихов национални и културни значај
10.000 дин. у име ванредне припомоћи, јер они са
предложених 2.000 дин. неће бити поможени.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник не
потцењује значај Сокола, али напомиње, да град
даје Соколима сталну субвенцију од 6.000 дин. годишње и да са 40.000 дин. узетих за рубрику непредвиђених издатака треба и другима помоћ пружити. Град има много непредвиђених издатака,
тако дочек ђака па дужан је и акцију новинара
потпомагати као и других добротворних установа.
Предлаже, да се у име ванредне припомоћи изгласа 5.000 дин.
Ђорђе Петровић члан проширеног савета је за
предлог, да се Соколима да 10.000 дин. Они приређивањем слета и изложбе много ризикују, па треба
их потпомоћи. Пред другима ћемо стиснути кесе.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник
остаје при своме предлогу, јер српска Атина треба
и другоме да даје. Соколима се доста даје; осим
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субвенција ослобођени су и плаћања таксе на улазнице.
После овога је одређено гласање устајањем. За
предлог градског начеоника гласали су 26 а за предлог Др. Милорада Попова 18 чланова проширеног
гр. савета.
Према томе је предлог градског начеоника већином гласова примљен, и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски савет узевши у обзир
велики национални и културни значај слета као и
васпитни значај изложбе рукотворина соколско-школског нараштаја вотира истоме у име изванредне припомоћи за покриће слетских трошкова
слета нараштаја са територије читаве Бачке Соколске Жупе, који ће се одржати у Новом Саду 27.
и 28. маја о. г. 5.000. – (петхиљада) дин. на терет
прорачунске ставке „Непрдвиђених издатака”.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски савет и Бачка Соколска
Жупа Нови Сад, изводом из записника обавештавају.
Број 52.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, то председник затвара за данас
сазвану главну скупштину и за оверовљење
записника позива Глишу Мирковића и Др.
Милорада Попова чланове проширеног савета за
19. мај у 11 сати пре подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 19. маја у 11 сати пре подне 1923. године.
Лебхерц с.р.
1. градски подбележник
Др. Ж Стефановић с. р.
гр. начеоник
Глиша Мирковић с. р.

Слиепчевић с. р.
велики жупан

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града НОВОГ САДА, са кругом рада
муниципалног већа, која је држана 18. јуна 1923. године.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
БИЛИ СУ:
Од стране градског савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић,
градски саветник, Др. Михајло Продановић гр. фискал, Андрија Варићак ред. вел. капетан, Др. Карло
Вагнер гл. физик, Стеван Славнић гл. мерник, Стеван Бошњаковић гл. рачуновођа, Стојан Стакић гл.
благајник, Др. Глиша Марковић гр. архивар, Никола Лебхерц гр. подбележник, Александар Нађ сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија
Патак гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан
Асурџић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Лео Вајс, Др.
Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Миша Динић,
Аца Евић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша
Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Јован Милак Кузманов, Андрија Мудрох, Марко
Нешић, Др. Јован Ненадовић, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Др. Милорад Попов, Давид Поповић,
Рацко Поповић, Глиша Ракић, Петар Савић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Фрања Фат, Јосип Франк, Јулије Франк, Леополд Франк,
Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 53.
Председник госп. Др. Жарко Стефановић,
поздравља присутну господу чланове проширеног
Савета и отвара за данас сазвану гл. скупштину;
вођење записника поверава Николи Лебхерцу, гр.
подбележнику а говорнике, да бележи Станислав
Лазић административни вежбеник.
Уједно пријављује, да су накнадно стављена
на дневни ред ова два предмета.
„Предлог градског Савета у предмету молбе
Команде Речне Флотиле ради продаје градског земљишта у сврху изградње сквера.” и „Предлог градског Савета у предмету успостављања места градског економа.”
Узима се на знање.
Референт: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник.
Број: 54.
адм. 5873. од 1923.
Градски начеоник подноси свој извештај о раду градског Савета у времену од последње редовне
гл. скупштине т. ј. од 15. маја о. г.
Др. Јован Стејић, члан проширеног Савета,
примећује, да наше јавно здравство стоји лоше.
Касапнице на штандовима су против сваке хигијене, хигијени управо пљују у очи. Без обзира на хигијену скандал је да човек у сред града на пијаци
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гура ногом телећу главу. Месо на штандовима није
покривено, да га муве не упљују. Нигде на свету нема, да се месо на пијаци продаје на штандовима.
Нека направе буде себи.
Канали по граду шире такође смрад. Ту би
сваки канал требало посути једно ½ кг. негашена
креча. На прилазу жељезничкој станици, где су биле буде остала је једна циганка у чатрљи и ту она
свршава и своју нужду, те је отуда смрад. Пребацује гр. физикату и Капетанији, да не воде доста
строг надзор над прчварницама, биртијама – хотелима. У многим улицама има још и данас жабокречине. Тако је и пред кућом градског представника
Павла Поповицког. Пита, да ли је капетанија још
кога казнила за то, што истреса крпу кроз прозор.
Он је пре рата у Загребу платио 10 круна глобе зато,
што је његова служкиња једанпут случајно истресла крпу кроз прозор. Моли да детективи и на то
припазе. У оној прашини има много бацила, те није
чудо, да имамо тако много случајева смрти од туберкулозе. Царинска ул. број 9 се у овоме нарочито
одликује. Чистота наших бозаџија је испод сваке
критике. Код нас се – што се нигде не ради – улице
прво чисте па онда поливају. Осим тога има још
много других ствари, које неће да наводи, и моли,
гр. Физикат и Капетанију да то отклоне.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета, констатује, да гр. Физикат не врши своје
дужности у довољној мери. Тражи, да капетанија
са Физикатом пази на чистоћу и сваког изгредника драконски казни. Извештај госп. начеоника о
болестима није тачан, има много више случајева,
заразних болести него што је у извештају наведено. Пре рата су лекарима даване карте за пријаву
заразних болести, па је сваки лекар испуњену карту о пријави бацио у најближи поштански сандук.
Сада тих карата нема, па лечници врло често и
забораве пријавити по где – који случај. Моли, да
се ове карте поново уведу и сви лекари позову, да
сваки случај заразне болести савесно пријаве. Преко би потребно било, да се направи барака за пијацу; место буда да се подигне вашариште. Па и
донде, да се пази на то, да храна, на пијаци буде
покривена густим тилом. На послетку моли, да се
калдрмисање спроведе још у току лета. Напомиње,
да је и код Николајевске порте у асфалту рупа, и
када је киша не може се туда прећи.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
и ако није поднео интерпелацију хоће у вези са
извештајем госп. градског начеоника, да поведе
питање шпортског игралишта. Земљиште садашњег игралишта поред јодног купатила је продато
чиновницима и они с правом траже, да им се преда. Игралиште поред електричне централе им је
стављено у изглед само за ову годину. Додељено место десно иза вијадукта на путу према „Штранду”
је ниско и подводно, те би требали много да улажу
а новаца немају. За то моли, да се земљиште поред
електричне централе уступи на 10 година „Соколима” тако да се не квари регулациони план – но с
тим, да игралиште могу употребљавати и сва шпортска друштва.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
жели да се неке омашке санирају а које нису спо-
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менуте у извештају. Подигнута „Нимфа” нашег
вајара Ђоке Јовановића је лепа и даје знак једне
напредне и културне вароши. Шетајући се мало
даље од „Нимфе” наићи ћете на смрад. Ту вам је
бара, која квари ваздух. Њу би требало засути. Зна
да у прорачуну није зато предвиђена свота, али ће
се ваљда засути са насипањем нове улице. И донде
моли, да се спречи испаравње воде засипањем креча. Тако је и са шанчевима. Земља од горе није била довољна, да се шанчеви заспу те је сада ту жабокречина. Моли да се и то поспе кречом. Када се иде
десно од „Нимфе” наиђе се на неку чукарицу – на
неки свињац, који сав онај леп утисак од „Нимфе”
поквари. Закупника ове буде би требало натерати,
да је доведе у ред. Износи још један догађај.
Према варошком штатуту може шинтер отпочети свој посао лети увече од 10 сати. Он се тога
не држи. Већ у ½ 10 сати се враћа са једном фуром.
Сваки кућевласник требао би, да се постара, да
изнашање измета изврши у јесен, зиму или у пролеће, па ако се иде другачије а оно нека се изнашање
измета лети одреди дупла такса.
Трамваји наши иду око 8 сати у централу и
тада код поште дигну прашину и то зато, јер се
прашина у шинама не чисти. Моли, да се на ово
упозори електрична централа. Трамвајске шине су
за узане улице незгодно дошле. Туда се тера трамвај великом брзином. Тако код њега леп са плафона отпада. Узаним улицама нека се трамвај тера
лакше. Осим тога код њега је близу школа, те би се
могла и каква несрећа догодити. Ово није изнео из
анимозности него у жељи да се наш град побољша.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, узима на знање извештај градског начеоника. У
извештају није споменуто а читао је у новинама, да
је г. градски начеоник био у Београду због 10 % од
државне порезе, што треба да нам да држава. Волео би да зна шта је с тим, јер на томе базира наш
буџет, па ако то не добијемо онда нам пада и буџет.
На извештај ће онда поднети предлог.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета моли да трамвај продужи ноћну вожњу до житне пијаце а с обзиром, да се фијакерске таксе подижу.
Владислав Миодраговић, члан проширеног
Савета, примећује да није предвиђена оправка пута од Малог Јарка за Кисач који је још потребнији
од Керског пута. Овим путем иду деца у школу.
Људи из околине су хтели сами, да наспу овај пут,
па био је у тој ствари и у мерничком звању, да се
одреди место, одкудаће се моћи носити земља, али
сада су људи одустали од тога и траже, да пут оправи варош. Напомиње да су на Клиси још пре рата
издати плацеви и многи нису ни саградили куће
већ само оградили и употребљавају као своје а земљу ништа платили нису; ни аренду не плаћају.
Павле Татић, члан проширеног Савета примећује, да је број смрти већи од рођења зато јер немамо водовода и канализацију, па се не може, да
се одржава чистоћа у оној мери како би требало.
Уједно пита зашто је одбор за отварање улице тражио, да се израда планова за ову улицу изда приватном инжињеру. Зар не може то наш грађевински одељак извршити?
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Ђока Гајин, члан проширеног Савета, вели,
да на месту Јовановског гробља има јендека, да је
на томе месту читав вашар и од кола ђубре. Моли,
да се то доведе у ред а с обзиром да је ту школа.
Ђура Хаднађев, члан проширеног Савета, хоће
да обрати пажњу на продато земљиште на Лиману.
Ту су већ изграђене и куће а пут још није насут те
вода се слива на куће услед чега се ове могу срушити.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
рефлектира у свом говору на изнесене примедбе.
Путем полиције је наређено да животне намирнице,
које се на пијаци продају, морају бити покривене
тилом. Ко се о ово огреши биће најстрожије кажњен. Смрад од канала ће се уклонити онда, када
буду канализација и водовод спроведени. Кречом
је тешко, јер се одмах спере. Чатрља код жељезничке станице ће се уклонити. Стална брига је Капетаније, да се у касапницама одржава чистоћа. Ове се
сваког месеца бар једанпут прегледају. Редари на
постајама пријављују већ оне, који истресају крпу
кроз прозор. За таке службе се не могу одредити
детективи, јер их нема толико. Бозаџије се такођер
прегледају. Улице се чисте у подне због пијаце, јер
би иначе биле цео дан прљаве. Улице се поливају
пре чишћења. Лечницима ће наредити, да се издаду карте за пријаву заразних болести. Што се тиче
бараке, за одржавање пијаце су учињени већи кораци, да град добије на рачун репарације од Немачке једну таку бараку; за ову ствар ће ангажовати
све војвођанске посланике. Оправданост захтева је
мотивисана тиме, да је грађанство града оштећено
ратом те да се је пре рата чувено вртарство Новог
Сада баш услед рата свело на нулу. Ову бараку намерава поставити на марвену пијацу а марвену пијацу пренети код кланице. Што се тиче шпортског
игралишта вели, да је опредељено место врло лепо
а што је сада поплављено долази отуда, да је ове
године вода абнормално висока. Сам ће разгледати
места око града и поднеће конкретан предлог. Бара
поред шеталишта ће се морати засути већ и због
улице, која ће водити Дунаву. Рад на насипању ће
се дуплом паром отпочети чим стигне поручена
локомотива из Будим – Пеште. У преговору смо за
набавку још једне гарнитуре ускотрачне жељезнице. У погледу стрводера вели, да он несме свој рад
отпочети лети пре 10 сати а зими пре 9 сати у вече.
Управу Електричне централе ће позвати да шине
чисте и узаним улицама лакше терају трамваје а
ноћу, да пусте кола до житне пијаце. На примедбу
Др. Стевана Адамовића вели, да је у ствари 10 % ног државног доприноса неколико пута био у Београду. Министар Финансија је пред њим дао упутство референту. Референт је обећао, да ће за 8 дана
послати решење. Овај референат је ствар предао
другом и сад се стално нешто тражи. Бадава је наглашавао, да град има много више издатака око
вршења државних Функција. Сада су позвати сви
директори обласних Финансијских управа, да поднесу предлог ради измене одредбе, правилника,
која је спречавала хитну исплату овога доприноса.
У Министарству Финансија је тражио само решење,
па би знао већ шта би даље урадио. Пут на Клиси
ће извидити. За плацеве није знао али ће и то изви-
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дити. /Примедба: „то су Шлезакови плацеви.”/ На
примедбу Павла Татића вели, да је Тошић специјалиста у градњи градова и да то наше грађевинско
одељење већ ни због заузетости не може извршити.
Јендеке на месту некадашњег Јовановског гробља
ће дати извидити а колима је статутом забрањено
дуже стајати изван пијаце на једном месту. У новом
делу града ће улице насипати интензивније чим
локомотива приспе.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, види из извештаја, да се је градски начеоник
трудио, да припадајући допринос добије. У Министарству Финансија се са нама лоптају. Ми не тражимо милостињу од њих већ оно, што нам по закону
припада. Има пута и начина, како се може доћи
до краја. Према закону о устројству Државног Савета се дотичној власти од које се решење на молбу
очекује, поднесе журна молба и ако се за 30 дана
не реши, онда се сматра као одбијена и може се
поднети жалба Државном Савету. Ово износи не
као предлог већ као идеју, да о томе градски Савет
размисли.
Извештај градског начеоника се узима на
знање с тим, да се у ствари 10 % - ног државног
доприноса поднесе још једанпут молба Министарству Финансија.
О томе се градски Савет извршења ради обавештава.
Референт: Андрија Варићак, велики Капетан редарства.
Број: 55.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси предлог у предмету статута о уређењу
проституције.
Павле Татић, члан проширеног Савета, вели,
да је пројект статута прочитао, и у њему нема оно
што је најглавније. У одбор ради претреса овога питања треба позвати не само чланове здравственог
одбора него и друге људе, који се баве тим питањем.
Скида се с дневног реда.
Број: 56.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за Финансије и прорачун – свој предлог у предмету
промене статута о фијакерском обрту.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета, нема ништа против повишења фијакерске
таксе, јер је скупоћа општа, само моли, да се до
болнице и јодног купатила установи фијакерска
такса за једну особу 10. – дин. а за сваку даљу особу по 5 дин. више. Свој предлог образлаже тиме,
да многи, који посећују болеснике да им донесу
нешто су поред данашњег трамвајског саобраћаја
приморани узети фијакер. И лекари су често приморани и ноћу отићи у болницу. Он од 2.000 дин.
месечне плате потроши само на фијакере по 300. –
400. дин. месечно. Не треба подизати таксе на затворене фијакере; они су боље тражени, те ће имати већи обрт. Што се тиче чистоће предлеже, да
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сваки има ведро и мокраћу одмах спере, да се не
угризе у асфалт. Број њихов треба ограничити, јер
их много има па немају сви довољно зараде. Нека
се број њихов лагано смањи на 100.
Павле Татић, члан проширеног Савета, предлаже, да се под вожњом цео дан подразумева 8 сати.
Многи се овом предлогу смеју, али се неби смејали,
да су у кожи ако не коња а оно бар фијакеристе.
Уједно предлаже, да се за цео дан такса установи
са 260. дин. рачунајући за сваки сат по 30. динара. За чишћење њихових смећа ће они сами узети
два човека. Уједно напомиње, да ће удружење фијакериста поднети вел. Капетану представку, да се
са њима другачије поступа. Редари се често мењају, те на пријаву новог човека – редара – се они
кажњавају, без да је ствар испитана. Удружење
фијакериста ће само поднети предлог, коме ускратити обрт на терање фијакера.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да се фијакер ако се узме на цео дан не тера
цело време. Дешава се, да се фијакер узме на цео
дан, приликом сватова, смрти и др., али ту он врло
често стаје. У статуту предвиђено је коректно. Требало би установити и принципе за узимање фијакера, ван капија града, да људи неби били опљачкани.
Сава Стојковић, члан проширеног Савета, вели, да су и пре фијакери били стојали пред свима
гостионама, тако да их је свако могао имати при
руци.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да су у статуту прописани принципи за најимање фијакера изван капија града а у погледу
чистоће је прописано, да се места где фијакери
стоје, морају сваки дан поливати. Павле Татић може одустати од свог предлога, јер се коњ не тера
цео дан, ако се узме и фијакер на цео дан.
Др. Михајло Продановић, члан проширеног
Савета, предлаже, да се овај предлог прогласи хитним и одмах извршним а с обзиром, да су садашње фијакерске таксе ниске и да се отуда не могу
издржавати коњ, кола фијакерска и још живети.
После овога је предлог градског Савета са изменом по предлогу Др. Миладина Величковића једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на данашњој својој седници, на предлог градског Савета, те саслушавши мњење Финансијског и економског одбора
одређује повишење досадашњих фијакерских такса као што следи:
За цео дан ............................................200. – Дин.
За по дана ............................................ 100. - 〃
На сат за званичнике /службено/ ......... 25. - 〃
На сат за све остале ............................... 30. - 〃
На лађу или са лађе за 1 или 2 особе
од или до стана ...................................... 15. - 〃
Свака даља особа ..................................... 3. - 〃
За сватове највише 3 сата вожње ....... 120. - 〃
Преко тога на сат по .............................. 30. - 〃
За крштење од 1 сата ............................ 30. - 〃
За погреб 1 сат....................................... 30. - 〃
До или са жељезничке станице за 1-2
особе до стана или од стана путника..... 15. - 〃
За Штранд 1 особа ................................. 15. - 〃

352

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Свако друго лице по................................. 5. - 〃
На нову жељез. станицу на
футошки друм........................................ 20. - 〃
На нову жељез. станицу са ¼ сата
чекања и натраг..................................... 40. - 〃
На нову жељ. станицу чекања
преко ¼ сата за даљи сат по.................. 30. - 〃
Пола сата чекања и натраг .................... 50. - 〃
На зимско пристаниште 1-2 особе......... 40. - 〃
На зимско пристаниште пола сата
чекања и натраг...................................... 50.- 〃
У П. Варадин до београдске капије
са четврт сата чекања и натраг............. 50. - 〃
У Петроварадин до београдске капије
без повратка .......................................... 20. - 〃
На кланицу............................................. 20. - 〃
До болнице и купатила од 1 особе ......... 10. - 〃
За сваку даљу особу ................................. 5. - 〃
До стрводера /шинтера/ ....................... 20. - 〃
У унутрашњости вароши
ма где једна вожња ................................ 15. - 〃
На телепима преко капије по погодби ..........
На оборе ................................................. 20. - 〃
Фијакер са два коња скупљи је за 50 %. Цео
дан се рачуна од 1. марта до 31. октобра време од
6 сати ујутру до 8 сати увече, од 1. новембра до 28.
фебруара време од 7 сати ујутру до 6 сати увече.
Од увече од 8 односно 6 сати до 6 односно 7 сати
ујутру је возарина скупља са 50%.
За сандук или пакет који неможе стати у унутрашњости кола има се по комаду 3 динара платити.
Мостарину плаћа странка. Време краће од пола сата рачуна се као пола сата. Возарина од пристаништа или жељезничке станице има се унапред
платити. Овај се ценовник има на сваким колима
истаћи и више од одређене цене несме се искати.
Подједно се установљава одређен број фијакера, односно број дозвола за терање фијакерског
обрта са 105 /сто пет/. Свака промена фијакерског
штатута може се вршити само дозволом Градског
Савета.
Сва пређашња решења проширеног Градског
Савета, која се на овај предмет односе, стављају се
изван снаге.
Проширени градски Савет по саслушању свога правозаступника изриче, да се ова одлука има
одмах спровести, без обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се извештава градски Савет извршења
ради.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 57.
адм. 20924. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за Финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Јеврејске општине ради додељивања земљишта у сврху проширења њиховог гробља.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, да се за земљу у сврху гробља не може тра-
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жити новац. Према закону је свака општина дужна определити земљу за покопавање мртваца.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да се продато земљиште неће одмах употребљавати за сахрањивање већ за сенокос, те је право,
да зато нешто плате.
Јован Ернст, члан проширеног Савета, вели,
да још није било случаја, да се земља за гробља продавала. Ово мора бити па зашто, да се плати.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да је и садашње гробље јеврејска општина купила трампом. Истина за гробља се мора земља определити, али не на овом месту, већ се може и даље.
Јован Ернст, члан проширеног Савета, поставља питање, да ли је која вероисповест платила за
земљу употребљену за гробље. Не због новца већ у
интересу једнакости моли, да се не одреди цена,
јер би се тиме Јевреји деградирали.
Тодор Милић, члан проширеног Савета, моли,
да се одустане од наплате земљишта, те да се због
једне трице не нарушава љубав, која је увек у Новом Саду владала међу вероисповестима.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да одржава свој предлог, јер види, да се овде
хрђаво газдује. Даје се на све стране и шаком и
капом. Овако даље не може ићи. Моли, да се претходно извиди, да ли је тражено земљиште и потребно. Не гази се принцип равноправности тиме, што
се тражи извесна цена за уступљено земљиште. И
од других вероисповести ће се тражити. Јеврејска
црквена општина ће наћи регреса од наплате за
сахрањивања.
Јован Ернст, члан проширеног Савета, вели,
да ће се земљиште вратити граду када се испуни.
О потреби земљишта се и сам госп. градски начеоник уверио. Моли, да се његов предлог усвоји, јер
када је већ тешко добити земље за живот, а оно
нека се да за смрт.
Јован Лакић, градски саветник, вели, да је
комисија била на лицу места и уверила се о потреби
проширења гробља.
Давид Поповић, члан проширеног Савета, вели, да је у одбору усвојен предлог референта, али је
њему приликом решавања изашла из пажње цена.
Пошто јеврејска црквена општина хоће, да јој се
тражено земљиште уступа забадава и наглашава
принцип једнакости то предлаже, да јој се тражено
земљиште уступи бесплатно на употребу. Уједно
предлаже, да се изашаља одбор, који ће определити
земљиште за централно гробље.
Рацко Поповић, члан проширеног Савета, моли, извештај о томе, да ли је и другим црквеним
општинама дато бесплатно земље за гробља, па ако
јесте нека се и њима да.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да се незна, да ли је свима црквеним општинама за гробља дато бесплатно земљиште, али према
закону свака општина, је дужна одредити земљу за
гробља.
Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета
вели, да кад би се хтео наглашавани принцип једнакости прихватити, онда би јеврејској црквеној
општини а и осталима требало вратити земљу дату
у замену за добивено земљиште у сврху гробља.
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Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
изјављује, да Савет мења свој предлог у толико, да
се јеврејској цркв. општини уступи тражено земљиште бесплатно, у цељи сахране све дотле док овој
сврси служи.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја молбу Јеврејске Црквене општине у Новом Саду и уступа јој
на бесплатну употребу до успостављања централног гробља 813 кв. хвати градског земљишта које
је у прикљученом плану означено са 1, 2, 3, 4 дочим
у уступање комбиновано са променом Варшањијевог плаца не улази, јер држи, да ће до успостављања централног гробља ових 813 кв. хвати довољно
бити.
Ово уступљено земљиште имаде да служи искључиво за проширење јеврејског гробља и у погледу овога ограничења располагања над земљиштем
имаде јеврејска Црквена општина обавезну изјаву
дати. Када град буде успоставио централно гробље
има у истом, да се обустави сахрањивање и са гробљем се има поступати по закону и зак. наредбама
који се односе на сахрањивање, а само уступљено
земљиште када престане служити цељи гробља има
се повратити у првобитном стању на слободно располагање власнику граду Новом Саду.
Уједно се изашиљу Др. Јован Ненадовић, Др.
Миладин Величковић, Др. Стеван Адамовић, Давид
Поповић и Тодор Милић, чланови проширеног Савета, са задатком, да споразумно са председницима свих црквених општина у месту поднесу предлог
проширеном Савету о уређењу места за централно
гробље.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Мин. Унутр. Дела Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број: 58
адм. 5263, 21190. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у премету
молбе Мирка Штајнера ради продаје градског земљишта за изградњу фабрике за обрађивање и прерађивање грађевинског дрвета.
Јован Ернст, члан проширеног Савета, прима
предлог и од своје стране, јер је то солидна фирма
и она ће оно што је себи у задатак ставила и остварити, али моли да јој се земљиште уступи тек тада
када и новосадском дрварама буде земљиште за
дрваре опредељено. Сада предвиђено земљиште за
дрваре од гвозденог моста до „Штранд” купатила је
мало за 14 новосадских дрварских фирми а нарочито када се најбоља земљишта дају странцима.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да се пре свега мора правити разлика између
фабрике и дрваре. Место, које се продаје Штајнеру
је опредељено за фабрике а не за дрваре и он има
ту да подигне фабрику за прераду дрва. Од опре-

18. ЈУН 1923.
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дељеног земљишта за дрваре могу они, који први
дођу бирати место за себе а град не може уложити
силне новце на изградњу пута а чекати пет година,
док се наши дрвари онамо преселе. Нека узму земљу али нека се одмах и селе.
Јован Ернст, члан проширеног Савета, прихваћа предлог ако је само за фабрику.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, напомиње, да је цена мало зато, јер се купац обавезује, да ће о свом трошку насути и калдрмисати улицу
до половине пута испред купљеног земљишта.
Пошто је реч о продаји градског земљишта,
то председник одређује поименично гласање тако,
да они који примају предлог градског Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног
већа:
Др. Стеван Адамовић, Дамјан Асурџић, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро
Вахтл, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Васа Јовановић-Вакин, поп Јоца Јовановић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић,
Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Владислав Миодраговић, Јован Милак Кузманов,
Андрија Мудрох, Павле Обрадовић, Др. Милорад Попов, Давид Поповић, Рацко Поповић, Глиша Ракић,
Петар Савић, Ђока Степанов, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Др. Милан Ћирић, Фрања Фат, Јосип
Франк, Јулије Франк, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић,
Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша
Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог једногласно усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет према предлогу економског и финансијског одбора продаје на вечито
трговачкој фирми Мирку Штајнеру и Синовима 2
½ јутра градског земљишта, које се налази у фабричком блоку код зимовника из парцеле топ. број
4788/3-Б у циљу изградње фабрике за обрађивање
и прерађивање грађевног дрвета.
Додељивање тражених 2 ½ јутра образлаже
се стручним описом приложених молби, даље околношћу, што ће се на само земљиште увести жељезничке шине и што ће у самом дворишту стално бити
велике количине сировог материјала.
2/ Куповна цена се установљава у своти од
50.000. динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
3/ Купац има да изведе на купљеном земљишту градње и инсталације тачно према стручном
опису прикљученом молби и да запосли радну снагу
исказану тамо, а за сам погон да употреби електричну снагу.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имаду
да се успоставе у року од 2 године рачунајући од
правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 10.000. динара,
која се свота приликом склапања уговора има да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложеној књижици која гласи на своту а
коју призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци у противном случају
губи ју купац у корист града.
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5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу фабрике за обрађивање и прерађивање
грађевног дрвета и не сме се власништво исте пренети на друго лице.
6/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4 и 5. ове одлуке као и онда
ако без разлога и пристанка града обустави рад у
творници биће град властан, да продато земљиште
уз враћање куповне цене без камате одузме од власника и позове га, да оданде уклони и однесе у
року од 1 године дана све зграде и инсталације јер
ће у противном случају све то без икакве отштете
прећи у власност града Новог Сада.
7/ Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све оне наредбе, које буду ма које власти из здравствених разлога или
из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт приликом издавања
грађевне дозволе издала буде.
8/ Ограничења права власништва садржана
у тачкама 2, 4, 5, и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговорити за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради да поднесе
Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат,
Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број: 59.
адм. 16791. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - у предмету отписа Мин.
Унутр. Дела у ствари продаје градског земљишта
творници „Кабела”.
Тодор Милић, члан проширеног Савета, моли,
да се изашаље један одбор, који ће уједно извидити
све уговоре о продаји гр. земљишта фабрикама и
да ли су ти уговори и спроведени.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да је ово учињено већ у одбору, али ако проширени Савет жели, може се закључак одбора изнети
као закључак проширеног Савета.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Тодора Милића и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Предмет се скида с дневног реда с тим, да ад
хок одбор, који је у економском и одбору за финансије изабрат извиди уједно и све уговоре о продаји
градског земљишта за изградњу фабрика и да ли
су ти уговори испуњени.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.

18. ЈУН 1923.

Број: 60.
адм. 20172. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за Финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе фирме „Бошњаковић и Радић” ради издавања под закуп искључивог права анонсирања.
Градски Савет је одлуком својом бр. 20173/адм.
1923. од 12. јуна 1923. године / на темељу тачке
14. правомоћног закупног уговора склопљеног између града и Самујила Розенблита, а касније Данила
Поповића, пређашњих закупаца права рекламирања / у свом делокругу пренео право закупа рекламирања, анонсирања и афиширања и убирања пристојба за ове послове на целокупној територији града Новог Сада са досадњег закупца Данила Поповића, овдашњег трговца на овдашњу агентурну
фирму „Бошњаковић и Радић” и то на узајамну молбу обеју странака.
Том приликом градски Савет установио за рок
закупа време од 2. године и 3 месеца т. ј. до онога
дана, докле је гласио закуп Данила Поповића а то
је 21. септембар 1925. године. Такођер је установио
градски савет и годишњу закупнину и то у своти
од 5000. динара /: дочим је дотадања годишња закупнина, коју је плаћао Данило Поповић била 350.
динара /. Одредио је у својој одлуци градски савет
и пристојбе за плакатирање. Подигао их је на четвороструко /: са круна на динаре: / и исте пристојбе
варирају према величини огласа од 4 динара до 10
динара од 100 огласа. Подигнута је кауција са досадањих 200. динара на 1000. динара, а евентуалне
глобе су дигнуте на четвороструко / са круна на
динаре/.
Закупници фирма Бошњаковић и Радић, који
су у ово подузеће већ до сада уложили око 100.000
динара а имаће у року од 2 године да уложе још једаред то и ако сматрају и сувише кратким рок закупа у сразмеру са инвестираним новцем и моле
проширени градски савет, да им рок закупа продужи за даљих 10. година, осим тога да у свој делокруг преузме и оне две године са којима је градски
савет диспоновао те да установи рок закупа од 12.
година.
Што се пак закупнине тиче, то за прве две
године нуде годишње 5000. динара а за осталих 10
година годишње 10.000. динара.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
не види услов, да је закупник дужан подузети и
одржавати стубове за рекламе. Поставља једно правно питање, о коме он није размишљао а наиме, да
ли се таксирањем летака не задире у право појединаца. Уједно пита да ли је могуће издати под закуп
један градски објекат без јавне лицитације.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да је анонсирање летцима данас распрострањено и може се таксирати.
Јован Лакић, градски саветник, вели, да у уговору склопљеним са Данилом Поповићем има једна
тачка према којој може закупник право закупа са
одобрењем Савета пренети на другога само ако је
овај нови закупник доброг моралног предживота.
У смислу ове тачке је Данило Поповић право заку-
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па за још преостале две године пренео на фирму
„Бошњаковић и Радић”, што је Савет и одобрио.
Сада тражи фирма да јој се закуп продужи још на
десет година. Што се тиче издавања градског објекта у закуп без претходне лицитације вели, да се
може само ако је повољна понуда.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, да код преноса закупа треба изоставити
услов, да сукцесор мора бити доброг моралног предживота, већ оставити одрешене руке градском Савету, да може пренети право закупа на кога оно
хоће. Ми треба да гледамо људе, који ће хтети нешто и урадити.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
вели, да се трговина развија па и рекламирање, те
ће оно кроз неколико година бити рентабилно. Зато
предлаже да се изда само на нових 5 година у закуп.
Павле Татић, члан проширеног Савета, вели,
да неће нико улагати новац у ово подузеће на кратко време. Осим тога није искључена могућност, да
се вредност динара дигне и онда они наплаћују.
После овога је председник Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, одредио гласање устајањем и за предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Стевана Адамовића, је гласала велика
већина а за предлог Радована Вујошевића 3 члана
проширеног Савета.
Према томе је предлог градског Савета са допуном предлога Др. Стевана Адамовића, већином
гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет према предлогу
економског и финансијског одбора прима молбу и
понуду молитеља према следећим условима:
1/ Град Нови Сад издаје под закуп своје искључиво право рекламирања, анонсирања и афиширања као и убирање пристојба за ове послове на
целокупној територији града Новог Сада – које је
право засновано штатутом о рекламирању донешеним у скупштини од 1. децембра 1904. године бр.
190/12364. – овдашњој трговачкој фирми Бошњаковић и Радић и то на дванаест година.
Рок закупа почиње оним даном када се, граду
званично достави решење Министарства Унутрашњих Дела, којим се одобрава ова одлука, а све дотле
остају у крепости одлука градског Савета број 20172/
адм. 1923. Годишња закупнина се установљава за
прве две године у своти од 5000. динара а за осталих 10. година 10.000- динара годишње, која се
свота има да уплаћује у градску благајну у четворогодишњем оброцима унапред.
У свези са првом тачком пошто је тамо наглашено искључиво право имао би се изменити текст
2. параграфа штатута о рекламирању а који гласи:
„Не спадају под одредбе овог штатута мобилна анонсирања, анонсирања путем летака и новина, даље
огласи истављени у унутрашњости некретнине односно покретнине / : јавна собраћајна кола: / и
кола приватних лица / : новинарска и трговачка
кола, која разносе робу: / у колико садржи податке
који се односе на власника”, на тај начин што ће
се из његовог текста брисати речи: „мобилна анонсирања, анонсирање путем летака”.
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2/ За извешавање огласа могу да служе само
они рекламни стубови, павиљони и табле, који се
успоставе на оним местима, која претходно определи градски савет.
3/ Подузетник је дужан за сада да подржава
најмање 20. рекламних стубова и павиљона најмање 50. рекламних табли.
4/ Рекламни стубови, павиљони и табле морају бити онаквог облика какав пропише градски савет и дужан је подузетник да их одржава у добром
стању.
5/ Ако би се за време трајања овог закупа
било када установило, да су рекламни субови, павиљони и табле недовољни то је дужан закупац да
их на позив градског савета допуни до оног броја и
на оном месту како то градски савет одреди.
6/ Ако би закупац хтео, да на приватном земљишту, на зградама, на зидовима или оградама
успостави објекте за оваково рекламирање дужан
је да за ово исходи и дозволу власника.
7/ Закупник је властан, да за извешавање
огласа убира од странака следеће пристојбе:
1/ За огласе од 24 цм. висине и 18 цм. ширине
до 100 комада 4 динара.
2/ За огласе од 36 цм. висине и 24 цм. ширине
до 100 комада 5 динара.
3/ За огласе од 48 цм. висине и 36 цм. ширине
до 100 комада 8 динара.
4/ За огласе од 72 цм. висине и 48 цм. ширине
до 100 комада 10 динара.
За огласе веће од овде набројаних може се
убирати и пристојба по погодби.
На наведену пристојбу дужни су закупници
на жељу странке огласе одмах и на свој трошак
налепити. Огласе су дужни закупници држати извешане бар 48 сати уколико неби већ после краћег
времена свој значај изгубили / : на пример ако се
представа, лицитација, и т. д. одржава на краће
време од 48 сати : /. Ако би се пак захтевало, да се
огласи држе извешени дуже од 48. сати, то су властни закупници за свака даља 24 часа по 25% од горњих пристојба, но закупници могу убирати и мање
пристојбе од ових. Присојбу за огласе извешене на
огласним павиљонима могу закупници по слободној погодби установљавати.
8/ Закупник не може никоме, да скрати публиковање и остављање на рекламном стубу / табли
огласа, који му је предат ради извешавања, ако
имаде места на рекламном стубу или табли ако је
пристојба унапред плаћена. Осим тога је забрањено закупцу да пре времена скине извешене огласе
или учини нечитљивима.
9/ Закупац је дужан, да бесплатно извеси и
налепи градске званичне огласе који се имају публиковати на темељу владиних наређења или мунуципалних штатута. Мора надаље закупник, да
на рекламним стубовима и таблама бесплатно резервише одговарајући простор за извешење позоришних огласа и огласа добротворних удружења.
10/ Закупници су дужни приликом склапања
уговора депоновати у гр. благајну 1000. динара
/једнухиљаду/ динара било у готовом новцу, било
путем уложне књижице којег овдашњег новчаног
завода било пак у вредностним папирима признати
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по градском савету а које гласе на оволику своту, која свота служи за обезбеђење обавеза које потичу
из уговора и која се свота према потреби има
допуњавати до првобитне своте.
11/ У случају да закупник не испуни или прекрши своју обавезу плаћања закупнине или другу
коју обавезу установљену у овој одлуци, у праву је
град, да га судским путем примора на извршење
његових обавеза, а у случају тежег прекршења уговора, може град и да разреши судским путем уговор и право рекламирања да на штету и трошак
закупника путем нове лицитације другом изда и то
уз буди какву закупнину; у ком случају је дужан
закупник који је права лишен – да накнади граду
евентуалну диференцију закупнине као и лицитационе трошкове, дочим нема права на евентуални
вишак закупнине а губи и депоновану кауцију.
Ако градски Савет не би хтео, да одмах развргне закупни уговор са подузетником због неодржавања ма које тачке уговора, то је градски савет
властан, пресудити подузимачу на глобу у своти од
5 динара до 25 динара, која одлука остаје правомоћна уз искључење сваког утока и пресуђена свота
/глоба/ има се одбити из положене кауције подузетника.
12/ Престанком уговора пре времена престаје и право рекламирања закупника и исти је дужан
да уклони у времену које одреди градски савет све
реклам. стубове, табле и павиљоне, које је он /закупник/ поставио.
13/ Закупник је за обавезе примљене према
странкама које оглашавају и за своје поступке одговоран једино својим комитентима и ако би се
поново огрешио о своје дужности град га може лишити закупа.
14/ Са овим уговором скопчана права и дужности неизмењено прелазе у случају смрти закупца
и на насљеднике, на тај начин, да ће малолетни
наследници своја права извршавати путем свога
заједничког одговорног заступника чије се име има
на одложено, да пријави градском савету. Закупци
могу своја права која потичу из овога уговора, пренети и на друга лица, која пружају доваљну материјалну гаранцију остављајући у томе погледу одрешене руке градском Савету. За правомоћност
преноса потребно је одобрење гр. савета.
15/ 50 - % прихода од изнајмљења унутрашњости рекламних павиљона припада граду и закупац има ову своту да упалти у градску благајну.
16/ Ако би која одредба овог уговора контрадикторна била са горе цитованим штатутом, то ће
уместо уговора бити меродавне одредбе штатута.
17/ Таксе и пристојбе скопчане са овим уговором као и таксе за признанице о плаћеној закупнини сноси закупац.
18/ У случају спора подвргавају се обе странке
сумарном поступку и надлежности новосадског
Среског Суда.
19/ Град Нови Сад се обавезује, да неће издавати другом право плакатирања јавних огласа
све дотле, док траје закупни рок, но овим се не
тангира право неких кућевласника и њихових
закупаца, да на својим кућама успостављају према
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штатуту рекламе по својој вољи, а уз ограничења,
која пропише полицијска власт.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат,
Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 62.5
адм.
Градски Савет из своје сднице од 18. јуна о.
г. подноси на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
уписа за члана добротвора „Јадранске Страже” .
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима с одобрењем на знање, да је градски Савет послао друштву
„Јадранске Страже” у Сплиту 1000. /једнухиљаду/
дин. у име улога за члана добротвора, друштва.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Mинистарству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извештава градски Савет изводом
из записника.
Број: 63.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси предлог мировинског одбора и свој предлог у предмету молбе уд. Јована Бањанина рођ. Јелене Брава ради установљења мировине.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета
моли, мишљење гр. фискала у овом предмету.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, вели, да
је мало пре прочитан предлог градског Савета његов
предлог, који је цео Савет усвојио. Пок. Јован Бањанин је био у моменту смрти чиновник града. Укидање једнога места се врши законом установљеним
начином и то писменим. Ово се код овога случаја
није десило. Што је покојник био о своме премештају приватно обавештен, - није меродавно. Природна
је конзеквенција да је он наш чиновник и сва његова права прелазе на његову породицу. Што се тиче његове суспензије - вели, да је смрт укинула све.
Овога је пута Министарство Унутрашњих Дела поступило против прописа када је покојника, док је
био под суспензијом, преместио. Према постојећем
закону о дисциплинарном поступку чиновник се не
може премештати док је под дисциплинарном истрагом. За ово не терети одговорност ни градски ни
проширени Савет, већ Мин. Унутр. Дела, Покрајинска Управа и у најкрајњем случају госп. вел. жупан.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да према томе морамо дати мировину уд. Јована Бањанина. Питање је било од кога има она
5 У књизи записника Проширеног савета града Новог Сада,
прескочена је 61. тачка дневног реда.
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потраживати мировину, да ли од нас или од Вуковара. Пошто ово није расветљено, то предлаже, да
се ствар упути правном одбору а и дотле, да се удовици да припадајућа мировина. Констатује, да је
нечијом омашком мировина удовице пала на терет
града, те моли да ово правни одбор установи, те да
се тражи од некуда накнада. Да се је покојнику био
уручио декрет о премештају мировина не би пала
на терет града.
Павле Татић, члан проширеног Савета, вели,
да се из извештаја г. вел. жупана види, да је против покојника била у течају дисциплинарна истрага, те не треба ни улазити у расправу тога чији је
он чиновник био. Покојник као поштен човек није
ни требао отићи одавде док се не доврши против
њега покренута дисциплинарна истрага.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
упозорава проширени Савет, да су сви чиновници
наименовани и да је њихова судбина у рукама Мин.
Унутр. Дела, који с њима располаже. Да ли је Мин.
Унутр. Дела могао једног чиновника, који је под
дисциплинарном истрагом преместити, не спада
да ми решавамо. У управном одбору нека се установи, да ли због нехатности терети кога кривца, а
мировину морамо дати.
Др. Милан Матић, члан проширеног Савета,
вели, да нема места предлогу предговорника, јер
омашка од стране г. вел. жупана није учињена.
Према нашем закону се чиновник под дисциплинарном истрагом не може преместити и г. вел. жупан
није дужан спровађати протузаконите наредбе;
њега штити закон па и од Министра Унутрашњих
Дела. Ту нема ни пропуштања дужности. Покојник
је добио плату 1. III. код нас и није морао до краја
тога месеца отићи. Премештај пок. Јована Бањанина је дошао у времену највеће изборне борбе. Декрет о именовању покојника за Котарског предстојника је дошао марта и од тога доба нема 15 дана,
до његове смрти када се је имао пријавити на нову
дужност. Дакле ту нема пропуштања дужности и
моли, да се прими предлог градског Савета без предлога Др. Милана Ћирића.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, да ову ствар не треба строго јуристички
схватати. Када би се строго правнички држали онда
неби ни ми имали право овде бити. Све наредбе и
уредбе требале су у смислу устава по скраћеном поступку узакоњене бити. Наредба о суспензији аутономије није узакоњена па неби се смело по њој ни
поступати. Предлаже да се одустане од предлога Др.
Милана Ћирића и удовици мировина према предлогу Савета да.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да извештај г. вел. жупана није довољно јасан
и омашка је учињена. Ако се неће испитивати онда
одустаје од свог предлога.
После овога је према предлогу градског Савета једногласно
ОДЛУЧЕНО:
Проширени градски Савет установљује према
46 параграфу мировинског статута удовој Јована
Бањанина у име годишње мировине 3000 дин. а
према закону о додатцима на скупоћу, у име личног
додатка на скупоћу 13. дин. дневно.

18. ЈУН 1923.
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О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 64.
адм. 19373. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси на основу мњења мировинског одбора –
предлог ред. вел. Капетаније ради умировљења ред.
поднаредника Богдана Милића.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет установљује ред.
поднареднику Богдану Милићу у име мировине – с
обзиром да је навршио 35. година службе са 100%
његове последње плате од 1000. /једнухиљаду/
дин. годишње, у име личног додатка на скупоћу 10
/десет/ дин. дневно а у име породичног додатка
на жену Милосаву рођ. Араницки и сина Милорада
рођеног 4. I. 1909. год. по 5 /пет/ дин. дневно. Ова
мировина му се има рачунати од 15. VII.
О томе се изводом из записника обавештава
градски Савет и Богдан Милић.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 65. а
адм. 17814. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Команде Речне Флотиле у Новом Саду да јој
град уступи за изградњу шквера и радионице дунавску аду код зимовника.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског и финансијског одбора, изриче да усваја
молбу Команде Речне флотиле у Новом Саду, те јој
продаје дунавску аду код зимовника означену топ.
бројем 8174. у површини од 12. јутара 916. кв. хв.
за изградњу шквера и радионице под следећим
условима:
1/ У име куповине установљава се свота од
400.000 круна словом: Четристотинехиљада круна
предратне вредности и то: у име обавезе садржане
у тачци 7-ој уговора о уступању шанчева према којој град има поред већ предатих некретнина Команданту I. арм. области односно Држави Краљевине
С. Х. С. за Министарство Војно и Морнарице да
уступи: један плац или више плацева у граду према
регулационом плану или ван града на територији
Новог Сада а на местима које споразумно утврди
Командант I. арм. области са општином града Новог Сада у укупној вредности од 400.000. кр. предратне вредности за подизање зграда за штабове
виших команди и станова за официре и војне чиновнике или друге војне сврхе.
2/ Продато земљиште има да служи искључиво за изградњу шквера и радионица и не може се у
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друге цељи употребити, нити се може власништво
истог на друго лице пренети.
3/ На путу /насипу/ који спаја новосадску
обалу са каменичком адом а води преко земљишта
новосадске аде код зимовника има се осигурати
слободан саобраћај. Осим тога град Нови Сад задржава себи право да може бесплатно употребљавати овај пут /насип/ за полагање водоводних
цеви за случај ако град буде из дунавског корита
црпио воду приликом успостављања водовода. Ово
се ограничење права власништва има грунтовно
осигурати.
4/ Град не дозвољава купцу никакво преиначење самог острва, које би битно утицало на измену
речног корита.
5/ Купац је дужан, да трпи извођење свих послова и радова који ће се на овом острву изводити
у општем интересу а у свези са регулисањем обале
или речног корита.
6/ Купац и правни наследник његов дужан је
све оне наредбе, као и оне, које буде која власт из
здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара издала, тачно о
свом трошку извађати.
7/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету, коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8/ Сви трошкови овога купа односно продаје,
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
9/ Све спорове из овог купа односно продаје
решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
О томе се извештава градски Савет изводом
из записника.
Број: 65. б
адм. 19818. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси – на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Милана Зорића, овдашњег окружног судије,
да му се снизи куповна цена плаћена у своти од
37. динара 58 пара по кв. хв. за плац, који му је
додељен на Малом Лиману – блок I парцела 15. – и
да му се установи куповна цена у истој оној своти
као што је установљена за остале чиновнике у истој
улици а у непосредном суседству његовом / Др. Јован Савковић и Др. Лазар Поповић / а то је 25 динара по кв. хвату.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет увиђа оправданост молбе молитеља Милана Зорића, те продајну
цену додељеног му земљишта од стране Министарства Унутрашњих Дела под бројем 17045/1922 смањује од 37.58 дин. по кв. хв. на 25. дин. по квадратном хвату, као што је установљено за остале чиновнике у истој улици и у непосредном његовом
суседству.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.

18. ЈУН 1923.

365

О томе се градски савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 66.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о.
г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
успостављања места градског економа.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
пита зашто се успоставља место гр. економа, када
је проширени градски Савет решио, да се гр. економија има развргнути.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник вели, да ће економ и онда када се развргне спољашња
економија требати за унутрашњу економију града.
Време када ће се развргнути гр. економија није
одређено; може да потраје 1-2 године. Чишћење и
поливање улица није цела економија града. Економ
ће – када се буде укинула гр. економија, имати дужност, да надгледа градске објекте, да се они одржавају у исправном стању и др.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет успоставља гр. организационим статутом уређено место градског
економа које је наредбом под бр. 13518/14. IX. 1922.
Министарство Унутрашњих Дела укинуло било.
Место градског економа се у интересу службе
и правилнога вршења дужности у делокругу економског звања успоставља из разлога, да је садашњи
вршилац дужности гр. економа преоптерећен пословима гр. вртара око уређења врта и паркова, те
не може уједно вршити и дужности гр. економа.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извештава градски Савет изводом
из записника.
Број: 67.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпен, председник затвара скупштину и
позива за оверовљење записника
Др. Милорада Попова, Тодора Милића, и Радована Вујошевића, чланове проширеног Савета
за 24. јуни 1923. у 11 сати пре подне у гр. бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 24. јуна 1923. године у 11 сати пре подне.
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Никола Лебхерц с. р.
градски подбележник.

Др Ж Стефановић с. р.
градски начеоник.

Тодор Милић с. р.
члан прош. градс. Савета
Оверавам овај записник с примедбом да у Бр. 56 адм. у алинеји
трећој, после прве реченице у трећем реду виц г. П. Татића није забележен онако како га је изговорио. Потписати је мишљења да вицеви,
особито неумесни, не треба да улазе у скупштинским записницима.
Радован Вујошевић с. р.
Др Милорад Попов с. р.
члан прош. град. Савета

ЗАПИСНИК
вођен у свечаној седници проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 4. јула 1923. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, Др. утр. Имра Марцековић,
вел. бележник, Јован Лакић, градски саветник, Радивој Бокшан, градски саветник, Миливој И. Вучетић,
градски саветник, Александар Поповић, градски саветник, Др. Михајло Продановић, градски фискал,
Андрија Варићак, вел. кап. Др. Карло Вагнер, гл. физик, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић,
гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гл. архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа,
Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан
Асурџић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијан, Имро
Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Јован Гросингер,
Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић-Вакин, поп
Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Јован Максимовић, Марко
Марцикић, Јосиф Менрат, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Марко Нешић,
Душан Перлић, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Урош
Ружић, Ђока Степанов, Влада Стефановић, Сава Стојковић, Др. Ђорђе Трифковић, прота Милан Ћирић,
Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован
Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, велики бележник.
Број: 68.
Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, поздравља, присутну Господу чланове, проширеног Савета и отвара за данас сазвану свечану гл.
скупштину: вођење записника поверава Др. утр.
Имри Марцековићу, вел. бележнику а говорнике да
бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Ујeдно саопштава, да је данашња свечана гл.
скупштина сазвана на предлог Госп. Мите Ђорђевића и другова, чланова проширеног Савета, да се
изрази гнушањe, над покушајем зликовачког уморства на нашег председника владе Госп. Николу Пашића те подједанако, да се изрази задовољство и
радост, да покушај није испао за руком и да је Госп.
Никола Пашић, који нам је баш у ово тешко време
најпотребнији, остао жив.
Затим даје реч Др. Миладину Величковићу,
члану проширеног Савета, који је осуђивање покушаја атентата над председником Владе и радост
грађана, да атентат није испао за руком изразио
овим речима:
Господо сенатори и господо Представници!
Још нисмо добро ни одахнули били после ужаса и потреса, које је изазвала била зликовачка бомба
намењена нашем узвишеном владару, Његовом
Величанству Краљу Александру, кад ево после две
године дана подиже се и опет зликовачка рука, да
уништи један од најдрагоценијих живота наше
Краљевине, да убије нашег председника владе г.
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Николу Пашића. – Да уништи живот оног човека,
који је више од пола века радио за свој потлачени
и већим делом подјармљени народ, да га подигне,
ослободи, уједини и да му створи услове за напредак и развитак. – 27. ог јуна о. г. у очи Видовдана,
пресрео је зликовац или манијак неуморног борца,
нашег легендарног Николу Пашића, да му куршумом прострели његове, од рада измучене груди, да
заустави оно срце, које је свагда и без престанка
било и куцало за славу и величину нашег народа.
Подигла се зликовачка рука да завије у црно милијуне наших држављана, који знају ценити велика
дела и огромне заслуге једнога Николе Пашића и
који су свесни тога, шта би значило у данашње
време губитак тако великог човека за цео наш народ, за васколику нашу државу. – Одјек пуцња из
смртоносног оружја, којим је атентатор Рајић наумио, да са управе земље уклони г. Николу Пашића,
потресао је до дна душе и начелне противнике г.
Пашића, не само зато што се гнушају зликовачког
дела Рајићева и зато што знају да г. Никола Пашић
не припада само једној странци, него је он дика и
понос целог нашег народа. – Исто тако, као што је
за покојним Милорадом Драшковићем, коме нека
је слава, засузило свако родољубиво око нашег народа, тако би заплакало и много милијуна наших
родољубивих суграђана, да је на несрећу, покушани гнусни атентат, на нашег великог премијера,
успео. – Колику несрећу, колики удар нам је спремила била зликовачка рука атентаторова најбоље
се види из огромног саучешћа израженог у целој
светској штампи из дуплих поздрава, које су седом
премијеру, упутили и изразили представници оних
народа, који су у г. Николи Пашићу гледали не само
искреног сарадника у светској политици, него који
су својим симпатијама, материјалном, и моралном
помоћи достојно хонорисали српски народ баш искључиво заслугама г. Николе Пашића. – Под утиском несреће, која је могла задесити и нас и целу
нашу државу, а радосни што нас је та несрећа
мимоишла искуписмо се, господо представници,
да дамо изразе својој искреној радости, што нам је
свевишњи поштедео живот највећег и најзаслужнијег нашег државника – почасног грађанина нашег
града г. Николе Пашића. Уверен сам господо, да
ћете сви ви, без разлике на партијско обележје,
овом приликом хтети и умети одати достојно признање човеку за заслуге стечене за нашу отаџбину
и да ћете се сви прикључити моме предлогу, да ми
као представници града Новог Сада, дадемо израза својој радости, што се председник наше владе г.
Никола Пашић сретно спасао од гнусног атентата,
на тај начин, што ће мо из ове седнице брзојавно
поздравити нашег седог државника и ускликом –
Да живи г. Никола Пашић.После Др. Миладина Величковића је добио реч
Јован Храниловић, члан проширеног Савета, који
је у име демократске странке рекао ово:
Г. Велики Жупане, Господо представници проширеног гр. Савета.
У име мојих другова чланова проширеног градског Савета, који припадају Демократској странци,
придружујем се изјави огорчења на атентатора и
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атентат којим је зликовац покушао у крви угасити
живот седог прочелника наше владе, који је стекао
неоспориво великих заслуга за државно и народно
уједињење нашег народа.
Благодаримо Богу што је отклонио ударац намењен животу седог државника и веселимо се што
је спасен живот г. Николе Пашића.
У име социјл. – демократске странке је Марко
Нешић, члан проширеног Савета рекао ово:
Славна Скупштино, Господо представници!
Још приликом атентата на Његово Величанство са наше стране је дата изјава, како ми мислимо о атентату у опште. И овом приликом у име
Социјалистичке странке, ја не могу ништа друго да
изјавим, него, да поновим – од прилике оно исто,
што је тада у име наше странке, наш друг Др. Секулић изјавио, а то је, да наша странка са гнушањем
осуђује сваки покушај да се некоме насилно живот
одузме. У таквим приликама – не гледајући да ли
нападнута личност припада нама или нашим политичким противницима – свагда смо осуђивали
такав покушај па то чинимо и овом приликом.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет поверава Господину Милану Слиепчевићу, вел. жупану састав брзојава Господину Николи Пашићу, председнику Владе.
Број: 69.
Пошто је дневни ред данашње свечане главне
скупштине исцрпен, председник позива за оверовљење записника
Јована Храниловића и Марка Нешића чланове проширеног Савета; за место оверовљења
означује гр. бележничко звање за 14. јули о. г. у 11.
сати пре подне и затвара скупштину.
После прочитања оверовљава се 14. јула о. г. у 11. сати пре подне.
Др Марцековић с. р.
Вел. бележник

Слиепчевић с. р.
Вел. жупан

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 9. августа 1923. године.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић вел. бел., Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој И. Вучетић, Александар Поповић градски саветници, Др. Михајло Продановић, градски фискал,
Андрија Варићак вел. кап., Др. Карло Вагнер, гл. физик, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић,
гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић гл., архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа,
Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић,
Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита
Ђорђевић, Бернат Ернст, Светозар Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван
Летић-Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић-Шумарев,
Фрања Цидлик, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока
Петровић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Васа Стајић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П.
Стојковић, Сава Стојковић, Павле Татић, прота Милан Ћирић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број: 70.
Председник Др. Жарко Стефановић, градски
начеоник, у заступству отсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. жупана, поздравља присутну Господу чланове Проширеног Савета и отвара за данас
исправно сазвану редовну гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника поверава Др. утр.
Имри Марцековићу, вел. бележнику, а говорнике,
да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Уједно извештава, да је накнадно стављен на
дневни ред „Предлог градског Савета у предмету
молбе Фрање Дирбека, гр. дневничара, ради 6 недељног допуста и припомоћи за лечење.”
Узима се на знање.
Број: 71. а
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник
подноси свој извештај о раду Савета за време последње редовне гл. скупштине, која је одржана 15.
јуна о. г. 6
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
узимајући на знање извештај градског начеоника
скреће пажњу на купање у слободном Дунаву и Каналу. Издобовано је било, да је забрањено купање у
слободном Дунаву и каналу, али се тога нико не
држи. Моли, да један полицијски орган обилази
обалу Дунава и Канала како би прибавио важности
6 Редовна главна скупштина одржана је 18. јуна 1923, а не
15. јуна 1923. како је наведено у 71. а тачки дневног реда из
1923. године.
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издатој наредби. За сиротињу нека се одреди једно
место за купање па макар то било скопчано и са
материјалним издатцима. На каналу се деца играју,
један другог гурају у воду, те се врло лако могу несреће догодити. Осим тога, несме онуда човек са
породицом да прође, јер се клипани од 16 – 17 година голи купају.
Павле Татић, члан проширеног Савета, скреће
пажњу на нашу омладину. Очевидац је био, да је
једна група младића дању у три сата после подне
полупала једну фирму а после, истога дана и фирму
на обалном купатилу. То су штеточине. Позива органе јавне безбедности, да у смислу закона штите
личну и имовну сигурност грађана. Тужио му се
један гостионичар, да му је једна група омладине
полупала чаше, идућег дана му је опет друга група
растерала све госте. Њега се у представништву државни значај овог покрета не тиче и протестујући
против овога моли заступство, да устане против
оваквих изгреда. Има људи и из поштоване већине,
који ће имати толико храбрости да рекну, „сваки на
своје место.”
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
се придружује предлогу Марка Марцикића и вели,
да је једном поред канала пролазећи видео, да је
вода у каналу црна и масна, већ и са здравственог
гледишта би требало забранити купање у каналу.
Са задовољством узима на знање извештај о раду
физиката и моли, да се и на даље чешће одржавају
разије због млека. Ми смо добијали воду с млеком.
И воће би требало прегледати. Треба забранити
изнашање на пијацу полузрелог воћа. То је једно
штетно за здравље а друго, воће се већином прода
у зелен скупо, те му онда не пада цена ни онда
када сазре, јер га већ нестаје. Уједно моли, да се
тепих цвећа испред поште полива исто тако као и
испред магистрата, јер је штета за труд и новац,
да оно вене и да се суши.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета, вели, да је – ако је добро разумео – говор Павла Татића
био упућен већини овог представништва. Својим
примедбама и молбама нека се обрати представницима власти, који нека врше своју дужност према
закону. Уједно пита шта је са путевима изван града.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета, полазећи отуда да крпеж кућу чува, препоручује, да се једним малим ручним казаном за кување асфалта обилазе улице и чим се где примети
и најмања рупа, одмах оправи, јер једном већ настала рупа у асфалту се брзо шири, те се после мора са већим трошком оправљати.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
пита, да ли – се калдрмисање улица и путева врши
у властитој режији или издаје подузимачу. У погледу
хемијске станице предлаже, да се два члана изашаљу у депутацију Министарству Финансија да дозволи, да се хемијски прегледи потребни за царинарницу обаве на нашој хемијској станици а не да се
шаљу у Београд. То је у интересу града и наших
трговаца. Разумљиво је да Генерална Дирекција
Царина неће то дозволити, јер би се тиме крњили
приходи кемичара београдске станице.
Урош Ружић, члан проширеног Савета, вели,
да је пут камендински који се пре две године пра-
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вио већ покварен, јер је камен мекан. Пут темерински који се је правио 1917. године је и данас добар.
Исто је и са асфалтом. Асфалт у Петроварадину стоји већ десетинама година без да се оправља а наш
сваке године. И ту се употребљава лошији материјал.
Јосип Лудвиг, члан проширеног Савета, моли
госп. градског начелника да настоји, да се сиротиња, која се с молбама обраћа на Капетанију не истерује из собе већ да се саслуша.
Др. Жарко Стефановић градски начеоник,
одговарајући на изнесене примедбе вели, да ће
поставити органе полиције, да пазе, да се нико у
отвореном Дунаву и Каналу не купа. Поставиће се
и једно јавно купатило. Уставом је загарантовано
право збора и договора. Лица, која почине протузаконита дела, нека се пријаве и против њих ће се
поступити. Директор Поште је дозволио, да се вода
за поливање парка испред поште може узимати из
дворишта саме поште али домар није дозволио. На
пријаву о томе од стране баштована наређено му
је, да он од директора затражи писмену дозволу,
па ако домар не дозволи, онда ће се редарима принудити. Путеви изван града не могу се извести сада,
јер нема радне снаге. Оправка асфалта се извађа а
предлог госп. Др. Величковића ће се узети у обзир.
Израда путева је издата подузетницима само мање
поправке у асфалту се извршавају у властитој режији. Приликом набавке камена се обраћа пажња
и на квалитет. На примедбу Јосипа Лудвига вели,
да је издао и писмену наредбу чиновницима, да са
странкама поступају уљудно те настојава, да се то
и спроведе. Нека изнесе конкретне случајеве, па ће
се поступити. За хемијску станицу ће се поднети
поново представка.
Узима се на знање.
Референт: Стеван Бошњаковић, рачунарски саветник.
Број: 71. б
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету преноса кредита (вирмана) у прорачуну гр.
домаће благајне за 1922. год.
Предлог градског Савета је једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава, да се
код мањка прихода и вишка издатака, по исказу
град. рачуноводства на рубрикама I дела потребе,
изврши пренос до 2.506.054 дин. 64. пара а да се
за покриће тога, означе уштеђене своте издатака и
вишак прихода у рубрикама назначеним у исказу
потребе под II. у своти од 2.506.054. дин. 64. пара.
У којој се своти налази Дин. 248.000 уштеда целокупног кредита, која се на осн. сенатског решења
под бр. 15048/адм. 1923. као уштеда целокупног
кредита има употребити и то:
210.000. Дин. на допуну личних скупаринских
доплатака редарствене момчади, а преостатак од
38.000. Дин. на изградњу градске стаклене баште.
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Ова се одлука има на одобрење подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се град. Савет извршења ради изводом
из записника извештава.
Број: 72.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету отплате зајма од 1.250.000. дин. код Хрватско
– Славонске – Земаљске Хипотекарне Банке у Загребу као и обрачуне издатака за подизање зграде,
где је смештена Дирекција Пошта и Телеграфа и
зајма од 500.000. дин. по текућем рачуну.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
вели, да брисовну дозволу може саставити гр. фискал, те тада отпада издатак од 6.250. дин.
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
предлаже, да се ова одлука с обзиром на њезину
прешност прогласи у важном градском интересу одмах извршеном без обзира на евентуалне апелате.
Пошто је проглашење извршности одлуке проширеног градског Савета према наредби У. Бр. потребно поименично гласање, то је председник одредио, да се гласа поименично тако, да они, који примају предлог градског Савета гласају са „да” а који
га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Јован Башић,
Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита
Ђорђевић, Бернат Ернст, Светозра Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван
Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Фрања Цидлик, Тоша
Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Васа Стајић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Павле Татић, прота Милан Ћирић,
Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
На осн. одлуке бр. 29/адм. 631/1920. проширеног гр. Савета, град Нови Сад је од Хрватско-Славонске Хипотекарне Банке подигао један хипотекарни амортизациони зајам од 5.000.000. кр. т. ј.
1.250.000. Дин. а на основу одлуке под бр. 191./адм.
1919. од Суботичке Филијале Хрватске Земаљске
Банке један привремени зајам од 1.000.000. кр. т.
ј. 250.000. динара. Обрачун о употреби ових зајмова се одобрава у следећем:
Примање:
1) Од Хрват.–Славонске
Земаљске Хипотекарне Банке ....Дин.1,250.000.
2) Од Суботичке Филијале
Хрват. Земаљ. Банке...................Дин. 250.000.
3) Накнада међувремених
камата од горњих завода ............Дин. 2.894.50.
4) Накнада међувремених
камата од Кред. Завода ..............Дин. 5.979.41.
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5) Задржана кауција код Хрватско
– Слав, Хипот. Банке...................Дин.
3.125.
6) и од једног обрачунатог
предујма (Кирти) .........................Дин.
3,62.
----------------------------------------------------------------Свега:.............Дин.1,512.002.51.
Издаци:
1) Отплата привременог зајма
код Цент. Кред. Завода .........Дин. 625.000.
2) Отплата привременог зајма
код Срп. Задруж. Банке .......Дин. 37.000.
3) Отплата привременог зајма
код Суботичке Филијале
Хрват. Земаљ. Банке .............Дин. 250.000.
4) На калдрмисање улица:
Л. Мушицког,
(Принц Евгенове)
Караџићеве
(Верешмартијеве) ............................134.909.57.
5) На градњу потребних станова,
барака на Кисачкој улици................ 37.500.
6) На асфалтирање Пашићеве,
Даничићеве и друге улице ............... 28.066.12.
7) На подизање нужних
станова..................................Дин. 111.771.86.
8) На насипање лимана................. 〃 .......... 449.
9) За оправку касарне Краља
Петра I...................................Дин. 39.613.38.
10) За оправку касарне Регента
Александра ............................Дин. 10.020.40.
11) На покриће трошкова око
подизања ових зајмова .........Дин. 19.335.19.
12) Задржана кауција код
Хрват. Слов. Хип. Банке у
Загребу ............................................... 3.125.
----------------------------------------------------------------Издаци свега
Дин.1,297.290.52.
Према примању 〃 1,512.002.53.
----------------------------------------------------------------Остаје као неупотребљени остатак
214.712.01.
Ова се свота има приликом враћања горњих
зајмова употребити:
Пошто су приликом ових зајмова хипотеком
везане све градске некретнине а од којих је град
веће комплексе решавајући социјалну потребу, а и
у интересу подизања индустрије продао од гр. земљишта чиновницима за изградњу кућа за становање и неким индустријалцима за подизање фабрика
то да би продата земљишта на купце могао и грунтовно пренети рашава се да се овај зајам исплати,
пошто Банка делимична разтерећена и брисовне
дозволе или у опште није била вољна да изда или
се пак само са великим компликацијама и губљењем времена могло што постићи, што је све онемогућавало купцима а нарочито индустријалцима
искоришћавање кредита у своје сврхе.
Из горе наведених разлога градски Савет је
под бр. 28265/адм. 1922. решио, да Хипот. Кредит.
Банци овај зајам врати, те га је за 31/VIII. 1923. год.
и отказао.

9. АВГУСТ 1923.

375

Према исказу Хрватско – Славонске Хипотекарне Банке град је дужан 31/VIII. о.г. на име овог
зајма исплатити:
У име главнице......................... Дин. .1,225.287.06.
〃 3% сторна ....................... 〃 ....... 36.758.61.
Трошак за брисовну намиру .... Дин. ....... 6.250. –
такс. мар. на брисов, нам.
6.126.94.
управни трошкови,
поштарина и биљези ................ Дин. .......... 227.89.
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 1,274.650.50.
За отплату овога дуга се има употребити
заостатак неупотребљеног
зајма од .................................... Дин. ....214.712.01.
----------------------------------------------------------------а преостатак дуга од 1,059.948.49. се има из
градског коренитог иметка исплатити и то на тај
начин, да се из град. коренитог иметка подигне
амортизациони зајам на тридесет година, без камате пошто каматни приход коренитог иметка и онако гр. домаћој благајни припада. Годишња отплата
овога зајма износи 35.332. Дин. која се свота годишње у прорачун градске домаће благајне има
стављати.
На осн. овога решења се упућује гр. фискал,
да односну обвезницу на овај зајам од 1,059.949.
дин. истави.
Ову обвезницу има потписати: гр. начеоник,
или његов заменик, гр. гл. бележник и град. фискал.
Уједно проширени градски Савет узима с одобрењем на знање обрачун гр. рачуноводства о градњи гр. зграде за чиновничке станове, која је уступљена Дирекц. Пошта и Телеграфа за канцеларијске
просторије у Новом Саду. Изградња је уступљена
гр. Грађевинском Одељку, да је по пројекту одобреног од. госп. Министра Унутрашњих Дела решењем од 14/XII. 1920. год. бр. 15156. којим је за
градњу зграде одобрен и кредит од 2,500.000. и
2,100.387.43. укупно 4,600.387.43. круна а која се
у смислу решења проширеног Савета града Новог
Сада бр. 98/10824. адм. 1920. изведена у властитој режији.
По приложеном исказу издаци изградње зграде износе укупно 4,606.951.46. круна т. ј. Дин.
1,151.737.87.
Пошто гр. основни фонд почетком градње
исте зграде није располагао са довољно новца, то
се у изглед ставило подизање једног привременог
зајма од 2,500.000. круна, то је гр. рачуноводство,
према томе и све трошкове у посебној главној књизи и дневнику на терет горе споменутог зајма у евиденцији водило и обрачунавало. Међутим данас гр.
основни фонд од продаје појединих гр. земљишта
за изградњу кућа – располаже са толиком готовином, да није потребан горе означени зајам, него се
упућује гр. благајна путем гр. рачуноводства, да
све трошкове из градње горе поменуте зграде из
градског коренитог иметка покрије и у дневницима гр. благајне на овај начин спроведе:
1) Из гр. коренитог иметка имају се у издатак
ставити следеће своте:
за изградњу поштанске
зграде ........................................дин. 1,155.261.50.
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у име вадијума и накнадног
предујма ................................... Дин.
4.465.50.
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 1.159.727.
у истом дневнику има се у примање ставити:
Вредност од продаје војничких барака на великом
Лиману и од појединих гр. подузећа употребљеног
материјала............................... ..Дин. ...140.217.08.
У дневник гр. зајмова имају се следеће своте у
приход ставити:
За изградњу поштанске зграде издате
своте, према приложеном исказу,
као накнађени предујам .......... Дин. .1,120.906.50.
у име предујма и накнадивих
предујмова ................................дин......... 4.465.50.
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 1,125.372. У истом дневнику има се у издатак ставити:
Вредност од продаје војничких
барака и дрвенарије ............... . Дин. ...103.016.45.
у дневнику домаће благајне има се у издатак ставити вредност употребљеног креча и цигаља, које су
на терет зајма купљене и као сувише у корист домаће благајне употребљених .... Дин. ....... 2.845.63.
Уједно се има упутити град. рачуноводство да
у својим гл. књигама горе наведене своте детаљно
спроведе и то на овај начин:
У главној књизи коренитог иметка нека се
створи рачун „Изградња нове поштанске зграде” и
нека оптерете исту:
1) са свим трошковима око
изградње исте са .......................дин...1,120.906.50.
2) са вредностима употребљеног
материјала................................ Дин. ..... 31.875. –
3) са диференцијом вредности
цигаља издате Нандору Цоцеку . Д. ............ 100.
4) са вредности преосталог
материјала................................ Дин. ....... 2.380.
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 1,155.261.50.
У корист рачуна „Изградња нове поштанске
зграде” нека пропише:
1) на терет дом. благајне за поједине
градске установе издате вредности
материјала, и то за креч ...........Дин........ 2.570.63.
2) за разлику вредности цигаља
издатих Нандору Цоцеку ......... Дин. ............275.3) на терет фирме Георгијевић
и Грајниц, да њима погрешно
исплаћену своту ...................... ..Дин. ......... 678. –
----------------------------------------------------------------Свега:
3. 523. 63
У главној књизи коренитог иметка на рубрици „Разни приходи” има се у примање прописати:
На терет „Изградња нове поштанске зграде”:
1/ за вредност употребљивог
материјала................................ Дин. ..... 31.875. –
2/ за разлику вредности цигаља
издатих Нандору Цоцеку ............................ 100. –
3/ за вредност преосталог материјала......2.380. 4/ на терет градских зајмова,
за вредност продатих барака ...............102.275.20.
5/ за вредност продатог дрвета
Даниелу Световићу .................................741.25. -
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6/ у име задржане кауције на терет Хрват.
Славонске Хип. Банке у Загребу.............. 3.125. –
7/ на терет накнадивог предујма који је
госп. С. Славнић на осн. одлуке бр. 20353/
адм.1920. подигао, и преостала свота ....125.50. 8/ на терет Поштанске Дирекције на
основу одл. бр. 11597/1922. Нандору
Цоцеку исплаћених .................................. 1.215. –
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 141.836.95.
у главној књизи коренитог иметка на терет рубрике „Разни издаци”:
1/ у главној књизи, у корист „град.
зајмова” од стране Хрват. Славонске
Хип. Банке приликом подизања
зајма као кауцију задржатих ...........Дин. 3.125. –
2/ на терет накнадивог предујма који
је г. С. Славнић на осн. одлуке бр. 20353/
1920. адм. подигао и преостала свота ...125. 50. 3/ на терет „Поштан. Дирекције” на
основу одл. бр. 11597/1922. Нандору
Цоцеку исплаћених .................................. 1.215. –
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин. 141.836.95.
у главној књизи коренитог иметка на терет рубрике „Разни издаци”:
1/ у главној књизи, у корист „град.
зајмова” од стране Хрв. Славонске
Хип. Банке приликом подизања
зајмова као кауцију задржатих .......Дин. 3.125. –
2/ на терет накнадивог предујма који
је г. С. Славнић на осн. одлуке бр. 20353/
1920. адм. подигао и преостала свота ....... 125.50
3/ на терет „Поштан. Дирекције” на
основу одл. бр. 11597/1922. Нандору
Цоцеку исплаћених .................................. 1.215. –
----------------------------------------------------------------Свега:
Дин.
4.465.50.
На послетку проширени градски Савет узима
с одобрењем на знање обрачун привременог зајма
од 2.000.000. круна т. ј. 500.000. динара на текућем
рачуну, који је зајам одобрио проширени Градски
Савет на својој ванредној скупштини од 15.–ог октобра 1920. год. под бројем 153/адм. 20112/1920. за
покриће и набавку жита, дрва и угља за овај град.
Градски Савет је на основу ове одлуке под бр.
24673/адм. 1921. од овдашње Срп. Задружне Банке према потреби подигао зајам и на установљене
цељи употребљавао
свега......................................... Дин. ... 575.983. –
Исти је зајам враћен и то:
23/II. 1922. у готовом ................ 〃 ...... 250.000. –
〃 .......................... 〃 ...... 250.000. –
25/III. 〃
27/ III. 〃 у име отплате и камате
.................................... 〃 .........74.883. –
31/ III. 〃 у готовом ................ 〃 ........... 1.200. –
Свега:
Дин. 575.983. –
Пошто у оквиру овога обрачуна има да се из
дневника „Градских дугова” у издатак стави 59.360.
дин. то се упућује и град. рачуноводство, да у главној књизи „Градских дугова” у издатак стави 59.360.
дин. као дупло прерачунату своту за цену купљеног горивог дрвета а ту исту своту у главној књизи
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град. дом. благајне на рубрику „Накнађени предујмови” на примању пропише.
Проширени градски Савет уз пристанак свога правозаступника проглашује ову одлуку у важном градском интересу хитном и одмах извршеном
без обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број: 73.
адм. 20806. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе Грађевинске секције овдашње занатлијске секције ради измене 71 параграфа градског
грађевинског статута.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени град. Савет уважава молбу Грађевинске секције овд. занатлијске корпорације и
решава, да се за мање куће у спољним деловима т.
ј. у трећем, четвртом, петом и шестом грађевинском округу 71 параграф град. грађевинског статута немора применити т.ј. да се у овим деловима
града могу димњаци чистити из таванског простора на досад уобичајен начин, а не са, на крову саграђених стаза, да би ови сиромашнији крајеви
имали уштеде при градњи.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника извршења ради обавештава.
Референт: Андрија Варићак, ред. вел. капетан.
Број: 74.
адм. 28512. ех 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења здравственог, економског и одбора за финансије и прорачун - свој
предлог у предмету статута о привременом уређењу
проституције на подручју града Новог Сада.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
вели, да су сада у некојим некадашњим јавним кућама поотварани хотели, те се у њима врше пређашње оргије. Пита, ко је дао дозволу за отварање хотела?
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да је првом дало Министарство а другом с обзиром на председан пак градски Савет.
Андрија Варићак, ред. вел. Капетан, вели, да
је власницима ова два хотела писмено сопштено,
да ће им хотели бити затворени, чим буде и најмањег изгреда.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и

9. АВГУСТ 1923.

379

ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада скупштинском одлуком иселио је такозване јавне куће у једну спољну улицу вароши. Пошто до сада, из опште
познатих грађевних тешкоћа, на означеноме месту
није подигнута ни једна једина јавна кућа, то проширени градски Савет закључује да ће проституција са „књижицама” као нужно зло, а у смислу доњег
статута привремено трпети.
1. параграф.
Проституција се толерира као нужно зло али,
само под надзором редарства, како је овом наредбом предвиђено. Тајна проституција биће свим расположивим средствима сузбијена.
2. параграф.
Проститутком се сматра свака женска особа,
која својим телом проводи блуд као занат, то јест,
са више особа и уз наплату, која се рачуна као њена, било главна и једина, било споредна и допуњавајућа зарада, од које се издржава.
Проститутком се има сматрати и свака женска особа, којој се овакав начин живота конкретно
докаже.
3. параграф
Свака јавна проститутка има се пријавити
код ове Капетаније, која ће јој издати књижицу
/„буквицу”/. Књижица садржи име и презиме, старост, веру, место рођења, завичајност као и име,
презиме, занимање и адресу лица код кога станује.
Ради тачне контроле у књижицу ће се уносити све промене стана, њен рејон, њена обољења, уз
назначење дана предаје и повратка из болнице,
све изречене казне и евентуална одсуства.
4. параграф
Проститутке са књижицом, држаће у евиденцији редарска капетанија. У ту евиденцију не могу
се примити:
а/ девојке испод 18 година
б/ девојке недефлорисане
в/ трудне
г/ удате, које нису судбено растављене .
Проститутка има свој идентитет и своју завичајност да докаже одговарајућим исправама, а за
набавку истих може јој се евентуално дати један
известан рок. Код пријаве дужна је изјавити, да се
подређује лекарском прегледу, који ће се одржавати два пута недељно, те да се подвргава полицијским прописима, који се односе на станове проститутки.
5. парагараф
а/ У интересу јавнога реда и јавнога морала
проститутке не могу становати у улицама Дунавској, Краља Петра, Краља Александра, на Тргу Ослобођења и на Вилзоновом тргу.
б/ Оне по могућности има да станују у споредним улицама, али ни у ком случају не могу становати у непосредној близини цркве, школе, интерната, касарне и болнице. Колико је могуће треба да
станује у кућама, у којима је мања кирајџија. Свака проститутка мора имати собу сама за себе. У
једној кући не може бити више од једне проститутке. Полиција може да забрани, да се поједини
станови издају под кирију проституткама стога је
свака проститутка дужна, да пре, него ли се наста-
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ни у којем стану, исходи за то дозволу, редарствене капетаније.
в/ Однос између издаваоца стана и проститутке може бити само закупни однос. Строго је забрањено тражити удео у заради проститутке.
г/ Било на јавном месту, било на улици или у
стану, забрањено је свако непристојно понашање.
д/ Забрањено им је долазити на јаван корзо.
На улици могу бити зими од 8 сати а лети до 10 сати, али, уопште се не смеју задржавати у главним
улицама.
ђ/ Примљеном госту свака проститутка на
захтев мора показати своју књижицу. Исто тако
дужна је држати профилактичка средства. Најстрожије се забрањује сваке теревенке и оргије у стану
проститутке.
6. параграф
Санитетски надзор врше градски лекари.
1/ При пријему врше преглед целога тела,
осим тога преглед крви и секрета. Коначан пријем
може се обавити тек у случају негативног резултата ових прегледа.
2/ Преглед на гонококусима има се вршити у
сумњивим случајевима, али, најмање двонедељно,
а преглед крви исто тако у сумњивим случајевима,
али најмање тромесечно. Резултати прегледа имају
се завести у главну књигу лекарског звања и у књижице проститутки.
Прегледи се врше два пута недељно у лекарском звању. Такса за пријемни преглед износи 30
динара а на сваки даљи преглед 15 динара. Физикатско звање врши контролу, да ли имају профилактчна средства и даје се упутство за употребу
истих.
7. параграф
Проститутка се брише из евиденције: када
умре, када се протера, кад промени место боравка
и на њен захтев, ако се одрече проституције.
8. параграф
За случај не одржавања ових прописа примениће се одредбе 81. параграфа зак. чл. XL од године 1879. , које прописују казну до једнога месеца
дана затвора.
9. параграф
Овај статут ступа у крепост након одобрења,
а проведба истог поверава се ред. Капетанији.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број: 75.
адм. 23767. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету измене нивелате улице Змај – Јовановића.
Према прорачуну града Новог Сада за 1923.
год. приступио је град. Савет, по предлогу одбора
за калдрмисање изради калдрме у Змај Јовановићевој улици. По новом нивелационом плану истају
раскрснице ове улице са Пашићевом и Даничиће-
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вом улицом непромењене на данашњој висини, само би требало улицу Змај Јовановића између ове
две раскрснице правом линијом везати. Како би се
на овај начин морала ова улица у поменутом делу
откопати, на највишем месту за 30 цм. , то је град.
грађевински одељак предложио, да се од откопавања одустане, пошто је по себи незнатно и неквари
нити изглед улице а не чини ни сметње у садањем
стању промету, дочим би се кроз откопање кућевласницима нанело велике материјалне штете, јер
би се тротоари, сачињени од бетона и асфалта са
обе стране имали подићи и поново изградити.
Градски Савет је у седници од 20. јуна о. г. под
бр. 48. овај предлог већином гласова одбио и закључио, да се улица Змај Јовановићева има строго по
нивелационом плану спровести.
Против ове одлуке су кућевласници Др. Сима
Ћирић и другови поднели образложену молбу, којом
траже, да се садање стање Змај Јовановићеве улице задржи и улица никако неоткопава.
Павле Татић, члан проширеног Савета, моли,
да се са шљунком, који преостане од калдрмисања
Соколске улице искалдрмише и споредна улица .
која води из Соколске.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да ће се молба предговорника изнети пред
одбор за калдрмисање .
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
изриче, да се ова одлука с обзиром на њезину прешност прогласи у важном градском интересу одмах
извршном без обзира на евентуалне апелате.
Пошто је проглашење извршности одлуке проширеног градског Савета према наредби У. Бр. потребно поименично гласање, то је председник одредио, да се гласа поименично тако, да они који примају предлог градског Савета гласају са „да” а који
га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Јован Башић,
Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита
Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Тоша Милић,
Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Васа
Стајић, Др. Јован Стејић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уважавајући молбу Др. Симе Ћирића и другова, решава да се при
калдрмисању Змај Јовановићеве улице одустане од
нивелисања исте између Пашићеве и Даничићеве
ул. наиме да се у овом делу улице неврши никакво
откопавање, већ да се задржи садања нивелата,
пошто би новом нивелатом Змај Јовановићева ул.
само незнатно откопана била, а проузроковала би
кућевласницима велике материјалне штете, јер би
се сви тротоари у истој саграђени од бетона и асфалта - имали подићи и поново на новој висини,
са највише 30 цм. ниже од садњег стања, поново
саградити, а сама улица у садањем стању неправи
никакве сметње промету у истој и напослетку што
би град морао постојећу подлогу испод садање кал-
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дрме подићи нову подлогу успоставити, који би радови стајали око Дин. 40. 000. –
Проширени градски Савет уз пристанак свог
правозаступника проглашује ову одлуку у важном
градском интересу хитном и одмах извршном без
обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подасрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број: 76.
адм 25330. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу економског и одбора за
финансије и прорачун – свој предлог у предмету
измене нивелате улице Краљице Марије.
Грађевинска Дирекција је својим дописом бр.
5472 од 25. VIII. 1923. год. тражила да се ул. Краљице Марије подигне, тако да иста добије 78.20. мет.
над Адријом из разлога да би зграда Централне Установе за сузбијање заразних болести могла имати
одговарајући подрум.
Др. Михајло Продановић, градски правозаступник, предлаже, да се ова одлука с обзиром на њезину прешност прогласи у важном градском интересу одмах извршним без обзира на евентауалне
апелате.
Пошто је проглашење извршности одлуке проширеног градског Савета према наредби У. Бр. потребно поименично гласање, то је председник одредио, да се гласа поименично тако, да они, који
примају предлог градског Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Јован Башић,
Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита
Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Тоша Милић,
Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Васа
Стајић, Др. Јован Стејић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени град. Савет одобрава промену
нивелате улице Краљице Марије према предлогу
Грађевинске дирекције и утврђује висину исте поред пројектоване Централне зграде за сузбијање
заразних болести на 78.20. мет. у место 77.20. и
77.76. мет. над Адријом, како је то нивелационим
планом предвиђено, из разлога, да би ова зграда
као и остале у овом делу града могле имати сув
подрум, имајући у виду да је подземна вода на
овом месту на висини 75.10. метара над Адријом.
У вези са дизањем нивелате улице Краљице Марије
имају се и околне улице између Дунавске улице и
Дубровачког пута /пређе Јерменска долма/ а у
мањем размеру и преко Дубровачког пута, делом
подићи и према котама означеним у приложеном
нацрту извести, која се промена као одступање од
нивелационог плана може спровести, пошто у овом
делу града нема нових грађевина, а промена је из

9. АВГУСТ 1923.

383

хигијенских разлога потребна. Како здравствени
одсек жели градњи одмах приступити, то се предлог проглашује прешним.
Проширени градски Савет, уз пристанак свога правозаступника проглашује ову одлуку у важном градском интересу хитном и одмах извршном
без обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има ради одобрења подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, економски саветник.
Број: 77.
адм. 18206, 25206, 25305. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – извештај ад хок
одбора у предмету продаје градског земљишта творници „Кабела”.
Одлуком проширеног градског Савета број
34665/1922. од 29. XII. 1922. закључено је да се
прода новосадској фабрици „Кабела” Босанске Индустријалне Банке Д.Д. у Сарајеву за проширење
постојеће творнице 527 кв. хв. градског замљишта
за 100.000. динара по кат, јутру. И ако је ово земљиште према регулационом плану предвиђено за
улицу, ипак је једногласно закључена продаја истога, и то с разлога тога, што ово земљиште по мишљењу градског грађевинског одељка вероватно
никад неће служити пролазном, већ само локалном
саобраћају.
Против ове одлуке поднео је уток и хитну молбу садањи власник Цигмундове ливнице гвожђа, и
то директно на Министарство Унутрашњих Дела, а
хитну молбу на проширени градски Савет. Но на
градски Савет упућена хитна молба је закаснила,
јер је поднета на дан саме скупштине, када се овај
предмет расправљао.
Министарство Унутрашњих Дела решавајући
о овом питању, донело је одлуку, према којој делимично уважава уток фирме Цигмунд и Друг, а по
саслушању Грађевинске Дирекције у Новом Саду
одлуку ту у начелу одобрава с тиме, да ће се перфектуисању исте моћи приступити тек онда, кад
се намераване измене грађевинског статута и регулационог плана спроведу, те на тај начин овом у
изглед стављене мере доведу у склад са
грађевинским статутом и регулационим планом.
Поводом овог решења Мин. Унутр. Дела узет
је овај предмет 18. јуна 1923. године поново у претрес на скупштини проширеног градског савета,
када је решено, да се предмет скине с дневног реда
с тим, да ад хок одбор извиди на лицу места да ли
је овај пут о коме је реч потребан или није.
Ад хок одбор је 20. јула 1923. год. обавио на
лицу места извиђај и том приликом је донесен једногласни закључак, да је у регулационом плану предвиђени пут непотребан јер води жељезничком насипу те као такав неће служити пролазном већ само
локалном саобраћају. Исти ад хок одбор је том приликом изразио и то мишљење, да би се земљиште о
коме је реч могло продати једном од заинтересова-
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них и то оном, који докаже обавезним техничким
описом, да му је тражено земљиште преко потребно за проширење творнице, стављајући им уједнио
у дужност, да сами фиксирају рок до којега су дужни отпочети и довршити изградњу пројектоване
инсталације и коначно, да се након подношења
тражених података путем јавне лицитације између
обојице заинтересованих прода ово земљиште.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског и финансијског одбора одлучује, да
за сада не жели да одступи од регулационог плана,
јер сматра потребном пројектовану улицу, те је
према томе за сада беспредметно питање продаје
овог земљишта.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжењер.
Број: 78.
адм. 24169, 20185. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подносни – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Електричног д.д. ради издавања под
закуп градског земљишта.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Овај предмет се скида с дневнога реда.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, економски саветник.
Број: 79.
адм. 24254. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Божидара Машића, столара и Михајла
Бактаји, ћурчије, из Новог Сада ради продаје градског земљишта у сврху изградње столарске и ћурчијске радионице.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Леополд
Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш.
Са „не” није нико гласао.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје столару
Божидару Машићу и Михајлу Бактајиу ћурчији
новосадским становницима 239 кв. хв. градског
земљишта, које лежи у близини гасфабрике уведено у новосадском грунтовном улошку бр. 1. под
топ. бројем 4821/11. за изградњу столарске и ћурчијске радионице.
2/ Куповна цена се установљује у своти од
50.000. динара по кат. јутру.
осим ове своте купци сносе трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред њиховог
земљишта.
3/ Купци имају на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успоставе за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосле радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1 године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000. динара, која се свота има приликом склапања уговора да депонује у градску благајну и то или у готовом новцу
или у уложној књижици, која гласи на ову своту а
коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцима чим се одазову
обавези садржаној у горњој тачци, у противном губе купци у корист града.
5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу столарске и ћурчијске радионице и не
сме се власништво истога на друго лице пренети.
6/ Ако купци не удовоље обавезама прописаним у у тачкама 2, 3, 4 и 5 ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обуставе биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове их,
да оданде у року од 1 године дана уклоне и однесу
све зграде и инсталације јер ће у противном случају
све то без икакве отштете прећи у власност града
Новог Сада.
7/ Купци и правни налседници њихови дужни су тачно о свом трошку извађати све наредбе,
које им буде ма које власти из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности
од пожара као и грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
8/ Ограничења права власништва садржана
у тачкама 2, 4 и 6 ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
9/ Купци и њихови правни наследници дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да претри из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје уговор, биљега и пристојбе, терете купца.
11/ Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Број: 80.
адм. 25880. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси свој предлог – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – у предмету молбе Јосипа Помикачека, бравара, ради продаје градског земљишта у сврху изградње браварске радионице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто ово земљиште држи у закуп овдашња
фирма Браћа Шварц, то град Нови Сад није властан, да диспонује са њиме све дотле, док траје закупни уговор.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 81
адм. 24451. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Карла Вајскопфа ради изградње ливнице гвожђа.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје на вечито
Карелу Вајскопфу трговцу из Новог Сада 2046. кв.
хвати градског земљишта уведено у новосадском
грунтовном улошку под топ. бр. 4788/3-б у сврху
изградње ливнице гвожђа.
1/ Додељивање тражених 2046. кв. хвати образлаже се стручним описом приложеним молби.
2/ Куповна цена се установљује 50.000. динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
3/ Купац има да изведе на купљеном земљишту зграде и инсталације тачно према стручном
опису прикљученом молби и да запосли радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имаду
се успоставити у року од 2 године рачунајући од
правомоћности ове одлуке а као гаранције за ову
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обавезу има да служи кауција од 10.000. динара,
која се свота приликом склапања уговора има да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижици која гласи на ову своту
а коју призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци у противном случају
купац губи је у корист града.
5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу ливнице гвожђа и несме се власништво
истог пренети на друго лице.
6/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4 и 5. ове одлуке као и онда
ако без разлога и пристанака града обустави рад у
творници биће град властан, да продато земљиште
уз враћање куповне цене без камате од власника
одузме и позове га, да оданде уклони и однесе у
року од 1 године дана све зграде и инсталације јер
ће у противном случају све то без икакве оштете
прећи у власност града Новог Сада.
7/ Купац и правни власник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све оне наредбе,
које буду ма које власти из здравствених разлога
или из обзира на јевне сигурности од пожара као и
грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
8/ Ограничење права власништва садржана
у тачкама 2, 4, и 6. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Ставан Славнић, главни инжењер.
Број: 82.
адм. 26188. 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом
Саду ради продаје градског земљишта у сврху изградње централног магазина.
Дирекција Пошта и Телеграфа је још у прошлој години тражила земљиште на великом Лиману
у близини Зимовника у сврху изградње централног
магазина, но како кредит за овај куп није био одобрен по надлежном Министарству, то је Дирекција
у више маха тражила од града одгоду, да јој се и
надаље тражена парцела резервише.
Својим дописом бр. 3515/1923. јавља Дирекција, да су предузети кораци, да се добије кредит
за откуп земљишта, те је град. Савет одлуком 7223/
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адм. 1923. као крајњи рок одобрио до 1. септембра
1923. год.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени град. Савет продаје своје земљиште Дирекцији Пошта и Телеграфа у Новом Саду,
под следећим условима:
1/ Земљиште се налази на великом Лиману
поред жељез. пруге у близини Зимовника, како је
то у приложеном нацрту под А /означено, а убележено је у гр. ул. бр. 4298. II. и ката. чест. 4788/4-а,
4788/5-б-2, и 8131/1 са укупном површином од 3
кат. јутра и 440 кв. хв.
2/ Цена земљишта је Дин. 50.000. за свако
кат. јутро, што у овом случају чини Д. 163.750. –
која се свота има након правомоћног одобрења на
позив града у град. благајну уплатити. У року од 1
/једне/ године дана од дана када ова одлука постане правомоћна има купац приступити изградњи централног магазина, јер ће град у противном
случају бити властан, уз повратак куповнине и без
камате, продато земљиште натараг узети, без давања икакве отштете.
3/ Осим куповнине купац је дужан сносити
половину трошка око насипања и калдрмисања
свију улица, које са купљеним земљиштем граниче.
4/ Купац се обавезује да ће зграде и земљиште
тако искоришћавати, да то не буде нити штетно
по суседство, нити на уштрб здравствених одношаја уопште.
5/ Купац или његов правни наследник је дужан при градњи строго се придржавати услова,
које му грађевна власт прописала буде.
6/ У грунтовницу се има као ограничење убележити, да се продато земљиште има само у затражену сврху употребљавати, и свака друга употреба, као и пренашање власништва на друго лице, не
може се извршити, без претходне дозволе и пристанка града.
И ово ограничење има се грунтовно убележити.
7/ Купац или његов правни наследник дужан
је све оне наредбе, које му ма која власт из здравствених разлога или из разлога јавне сигурности и
пожара издала буде, тачно и о свом трошку извађати и одговара за сву штету која би настала из
неодржавања или прекорачења истих.
8/ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор биљеге, пристојбе и т. д. терете купца.
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9/ Све спорове из ове купопродаје решава овд.
срески суд.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет ради даљег поступка
извдом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, економски сенатор.
Број: 83.
адм. 24623. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој - предлог у предмету молбе Ђорђа Вака и Артура Хампера, механичара из Новог Сада, ради продаје градског земљишта у сврху изградње творнице челичних пера, копчи за папир и др. сличних артиклова.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио
поименичнио гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају да гласају са „не” .
Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван
Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Мирковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје на вечно
Ђорђу Ваку и Артуру Хамперу механичарима из
Новог Сада 278. кв. хвати градског земљишта уведеног у новосадском грунтовном улошку број 1. топ.
бр. 4820/2-к, 4821/9 и 4823/6 у сврху изградње
творнице челичних пера, рајзнегли, копча за папире и сличних артиклова.
2/ Куповна цена се установљава у своти од
50.000. динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
3/ Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000. динара
која се свота има приликом склапања уговора да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижици, која гласи на ову своту
а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
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5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу коларске радионице и не сме се власништво истог на друго лице пренети.
6/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4 и 5 ове одлуке као и онда ако
без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
икакве отштете прећи у власништво града Новог
Сада.
7/ Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буде ма која власт из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
8/ Ограничење права власништва садржана
у тачкама 2, 4 и 6 ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Број: 84.
адм. 23596. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачин свој предлог у предмету молбе Људевита Сечкара ради продаје градског
земљишта у сврху изградње коларске радионице.
Пошто се нико није пријавио да говори а реч
је о продаји градског земљишта, то је председник
одредио поименично гласањ тако, да они, који
примају предлог градског Савета гласају са „да”а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали: Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш.
С „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје на вечито
Људевиту Сечкару колару из Новог Сада 202 кв.
хвата градског земљишта уведеног у новосадском
грунтовном улошку под топ. б. 4821711 – х у сврху
изградње коларске радионице.

9. АВГУСТ 1923.

391

2/ Куповна цена се установљава у своти од
50.000. по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
3/ Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у прикљученом записнику означено,
и да запосли радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2000. дин
која се свота приликом склапања уговора има да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижици, која гласи на ову своту
а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу коларске радионице и не сме се власништво истог пренети на друго лице.
6/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4 и 5. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
оданде уклони и однесе у року од 1 године дана
све зграде и инсталације јер ће у противном случају
све то без икакве отштете прећи у власност града
Новог Сада.
7/ Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све оне наредбе, које му буду ма које власти из здравствених разлога
или из обзира јавне сигурности од пожара као и
грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
8/ Ограничење права власништва садржана
у тачкама 2, 4 и 6. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 85.
адм. 23595. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Стевана Виздака, столара ради продаје
градског земљишта у сврху изградње столарске
радње.
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Пошто се нико није пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио
поименично гласање тако, да они, који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали: Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје на вечито
Стеван Виздаку столару из Новог Сада 194. кв. хв.
градског земљишта уведеног у новосадском грунтовном улошку број 1. под топ. бр. 4821/1-ј у сврху
изградње столарске радионице.
2/ Куповна цена се установљава у своти од
50.000. динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
3/ Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1 године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000. динара
која се свота има приликом склапања уговора да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижици, која гласи на ову своту
а коју уложну књижицу призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу коларске радионице и несме се власништво истог пренети на друго лице.
6/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4 и 5. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
оданде у року од 1 године дана уклони и однесе
ове зграде и инсталације јер ће у противном случају
све то без икакве отштете прећи у власност града
Новог Сада.
7/ Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буду ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности од пожара као и грађевна
власт приликом издавања грађевине дозволе издала буде.
8/ Ограничења права власништва садржана
у тачкама 2, 4 и 6 ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.

9. АВГУСТ 1923.

393

9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 86.
адм. 23592. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Имре Мерингера столара из Новог Сада
ради продаје градског земљишта у сврху изграње
столарске радионице.
Пошто се нико није пријавио да говори а реч
је о продаји градског земљишта то је председник
одредио поименично гласање тако, да они, који
примају предлог градског Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали: од стране муницпалног већа: Јоца Антуновић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Јосип Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев,
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле
Поповицки, Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Имри Мерингеру, столару из Новог Сада 173. кв. хв. градског земљишта уведеног у новосадском грунтовном
улошку број 1 под топ. бр. 4821/11-и у сврху изградње столарске радионице.
2/ Куповна цена се установљава у своти од
50.000. динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
3/ Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у прикљученом записнику означено
и да запосли радну снагу исказану тамо.
4/ Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1 године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000. динара
која се свота има да депонује приликом склапања
уговора у градску благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижици, која гласи на ову своту
а коју уложну књижицу призна градски Савет.
5/ Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу коларске радионице и несме се власништво истог пренети на друго лице.
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6/Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 3, 4. и 5. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне цене без камате одузме од власника и позове га,
да оданде уклони и однесе у року од 1 године дана
све зграде и инсталације јер ће у противном случају
све то без икакве отштете прећи у власност града
Новог Сада.
7/ Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буду ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности од пожара као и грађевна
власт приликом издавања грађевине дозволе издала буде.
8/ Ограничења права власништва садржана
у тачкама 2, 4. и 6. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
9/ Купац и његов правни наследник дужни
су одговарати за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
10/ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
11/ Све спорове из овог купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, главни инжињер.
Број: 87.
адм 20498, 35346 од 1922. 7978, 21452, 25790, 26327. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења одбора за назив
улица те економског и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету новог назива улица.
У вези с овим се подноси молба српско-православног проте Веље Миросављевића, да се предмет
скине с данашњег дневног реда. Предлог градског
Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прихваћа предлог
за назив нових улица у делу града од Жељезничке
станице до канала Краља Александра I. и закључује, да улице према приложеном нацрту под 2/
означене са бројевима 1-60 следеће називе
добијају, и то:
Улица бр. 1/ Истарска ул.
2/ Битољска 〃
3/ Далматинска ул.
4/ Крушевачака ул.
5/ Трг Царице Милице
6/ Војвођанск ул.
7/ ул. Грчића – Миленка
8/ Нишка ул.
9/ Трг Кнеза Михаила
10/ Сувоборска ул.
11/ ул. Цара Николаја II
12/ ул. Стражиловска
13/ Дубровачка ул.
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14/ Штросмајеров трг
15/ ул. Илије Огњановић
16/ ул. Лазе Станојевића
17/ ул. Владике Платона
18/ ул. Стеве Брановачког
19/ ул. Краљевића Ђорђа
20/ ул. Краљице Марије
21/ ул. Полита Десанчића
22/ ул. Јована Ђорђевића
23/ ул. Јосифа Руњанина
23/ а Трг Јаше Томића
24/ ул. Николе Тесле
25/ претвата се у улицубр:11
26/ ул. Војводе Мишића
27/ ул. Генерала Васића
28/ ул. Илије Вучетића
29/ ул. сликара Даниела
30/ Париски трг
31/ ул. Војводе Путника
32/ престаје бити улица
33/ Позоришна ул.
34/ ул. Матице Српске
35/ Трг Незнаног Јунака
36/ ул. Јована Ристића
37/ ул. Светозара Марковића
38/ Трг Добре Јовановића
39/ ул. Јосифа Панчића
40/ ул. Јове Павловића
41/ ул. Приможа Трубарја
42/ Прешернова ул.
Улица бр. 43/ Београдски кеј
44/ Петроградски кеј
45/ Косовска ул.
46/ ул. Војводе Марка Миљанова
47/ ул. Гиге Гершића
48/ ул. И.И. Ткалца
49/ ул. Проте В. Живковића
50/ ул. Ђорђа Рајковића
51/ ул. Филипа Вишњића
52/ ул. Јаше Игњатовића
53/ ул. Корнелија Станковића
54/ Призренска ул.
55/ ул. Топлице Милана
56/ ул. Косанчић Ивана
57/ ул. Реље од Пазара
58/ Скадарска ул.
59/ ул. Љутице Богдана
60/ ул. Мусића Стевана
Подједно се према предлогу измењују називи
већ постојећих улица и то:
61/ Садања Лончарска ул. има се назвати ул.
Тихомира Остојића.
62/ Садања Шљукина ул. има се назвати
Дуга ул.
и 63/ Садања ул Парног млина има се назвати
Кратка ул.
Молбу Филипа Богдановића да се Кисачка ул.
назове ул. Филипа Вишњића, неуважава проширени градски Савет из разлога, што назив Касачке
ул. треба да остане стари, јер ово име опредељује
уједно и правац пута у суседну општину Кисач, а
именом нашег славног гуслара Филипа Вишњића
названа је улица у српском делу овог града бр. 51/
према предлогу одбора за назив улица.
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Исто тако одбија проширени градски Савет и
молбу Др. Гаврила Мењезијана пароха јерменске
цркве, којом тражи да улица Цара Лазара добије
опет свој стари назив т.ј. Јерменска ул.
Да би се избегле погрешке при извађању уличних табли, то проширени градски Савет решава,
да се текст назива улица подвргне ревизији, пре
него што би се поруџбина табли учинила.
Молба проте Веље Миросављевића се одбија,
јер није конкретан предлог изнео.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Михајло Продановић, градски правозаступник.
Број: 88.
адм. 26068. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси - на основу мњења економског и одбора
за финансије и прорачун призив фирме „Пијетро –
Мелоко” и Леополда Шварца против одлуке градског Савета под бројем 25036/адм. 1923. у предмету преноса својине са фирме „Пијетро-Мелоко” на
Леополда Шварца.
По предлогу економског и одбора за финансије и прорачун предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет нападнуто решење
гр. Савета одобрава с том изменом, да рок за подизање инсталација установљује са две /2/ године
дана рачунајући од правомоћности овог решења.
РАЗЛОЗИ:
Проширени градски Савет установљује, да трг.
фирми „Пијетро – Мелоко” продато земљиште има
искључиво служити за индустријске цељи, а не подједно и за трговину дрвима. Према томе приликом
преношења права својине на молитеља Леополда
Швараца не могу се мењати они услови, под којима
је то земљиште већ продато и које је Министарство
У. Дела одобрило, већ се имају у целости одржати,
с тога се овај део молбе није могао уважити.
Што се тиче продужења рока на две године
за установљење инсталација, овај савет је узео у
обзир тешке финансијске садање прилике и овим
дао могућност молитељу, да у дужем року и евентуално под бољим новчаним условима може одговарати својим обавезама.
У погледу установљења куповне цене са 50.000.
динара по кат. јутру, градски Савет је морао узети
у обзир данашњу вредност земљишта с разлога,
што је фирма Пијетро Мелоко обавезана, да до 16.
новембра 1923. год. има подићи све оне инсталације, које су у уговору набројане и подузеће у погон ставити, иначе јој пропада куповна цена и
земљиште се враћа у својину града Новог Сада, те
пошто та фирма до данас ни један услов уговора
није испунила а због краткоће рока не може ни
испунити, то би продато земљиште опет припало
граду, који би са истим слободно располагао и
данашњу цену постигао. Уступањем земљишта по
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ону цену, по коју је исто 1921. год. продато Леополд
Шварц би се само на штету града богатио.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, економски саветник.
Број: 89.
адм. 22481, 22508. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – призив Јована Јовановића гостионичара, против одлуке градског
Савета под бројрм 20761/адм. 1923. у ствари преноса закупа градског земљишта на Дунавској обали
код купалишта.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета, предлаже, да се молитељу упитно градско
земљиште да под закуп до краја купалишне сезоне
т. ј. док се купалиште не склони.
Предлог градског Савета допуњен предлогом
Др. Миладина Величковића једногласно је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одржава првобитну одлуку градског савета број 21111. од 1923. с
изменом да се молитељу оставља закуп до краја
овогодишње купалишне сезоне, а то из разлога што
се у овој гостионици затечено стање коси и противи
полицајно санитарним и јавно сигурносним прописима и што град никако не може да веже издавањем у закуп ово земљиште, које ће му у најскоријој
будућности требати за припремне радове око изградње моста и за уређење дунавске обале.
О томе се градски Савет и Јоца Јовановић изводом из записника обавештавају.
Референт: Андрија Варићак, ред. вел. капетан.
Број: 90.
адм. 28111. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун – извештај ад хок
одбора у ствари реорганизације полиције.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
градског Савета, вели, да повишењем плата редара
неће бити радикално уређено питање њиховог материјалног положаја, јер је скупоћа све већа. Мора
се тражити неки други начин, да се они привежу
за службу. Предлаже, да се редарима установи поред плате у новцу још и нешто у натури. Моли да
се о овоме води рачуна приликом састављања прорачуна за идућу годину.
Павле Татић, члан проширеног Савета вели,
да је предлог врло идеалан али је далеко од стварности. Ако се редарима да земља на обрађивање
они ће бити пудари а не редари.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
саопштава да је прош. градски Савет у Суботици
давао чиновницима нешто у натури, али је цео потхват убрзо пропао. Ако се даду редарима животне
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намирнице, онда ће доћи да траже и остали гр. службеници.
Др. Миладин Величковић, члан проширеног
Савета вели, да је много боље давати животне намирнице него у новцу, јер новац жена потроши на
ово – оно па нема за лебац. Што се тиче плате на
плате у натури вели, да је говорио несловенима о
аграрној реформи и они се не отимају за земљом
ради обраде као наши људи, јер они као наполичари добијају свој део родило газди а не родило.
Др. Михајло Продановић, градски правозаступник, изриче, да се ова одлука с обзиром на њезину прешност прогласи у важном градском интересу
одмах извршном без обзира на евентуалне апелате.
Пошто је проглашење извршности одлуке
проширеног градског Савета према наредби У. Бр.
потребно поименично гласање, то је председник
одредио, да се гласа поименично тако, да они, који
примају предлог градског Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали: Од стране муниципалног већа: Јоца Антуновић, Танасије Белеслијин, Радован
Вујошевић, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Милан А. Јовановић, Јосип
Лудвиг, Ђока Милић – Шумарев, Глиша Мирковић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Павле Поповицки,
Урош Ружић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић,
Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш,
Стеван Хабербуш.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог одбора
зе преглед реорганизације полиције од 1. VIII. о. г.
тач. 8 саслушавши мњење економско финансијског одбора закључује, да се редарству изједначи
плата са платом градских пожарника тако, тако да
ће наредник имати месечну плату 850. дин. поднаредник 825. дин. каплар 800. дин. а редар. I. класе
775. дин. а редар II. класе 750. дин. Осим тога уживаће 14 дин. на дан у име личног скупаринског доплатка, уз све остале уредбом предвиђене принадлежности, дочим ће детективи примати плату XI.
плаћ. разреда.
За покриће овим повишењем проузрокованог
вишка издатака за време од 1. августа до краја ове
године у износу од 210.000. дин. има се употребити уштеда од прошлогодишњег буџета. Ово повишење важи од 1. августа т. г. до конца исте године.
Проширени градски Савет уз пристанак свог
правозаступника проглашује ову одлуку у важном
градском интересу хитном и одмах извршном без
обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети.
О томе се градски Савет ради даљег поступка
изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 91.
адм. 24544. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси – на основу мњења економског и одбора за финанисје и прорачун – свој предлог у предме-
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ту молбе Беле Профуме и других умировљених градских службеника ради установљења скупаринског
додатка на станарину.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета,
вели, да су у одбору била одељена мишљења, јер се
није знало, колико износи цела свота за ову годину.
Пошто је свота мала а ради се о нашим људима – сиромасима, то предлаже, да се предлог ан блок усвоји и њима припадајући додатак на станарину да.
Павле Татић, члан проширеног Савета, се слаже са предлогом предговорника. Противан је томе,
да се претходно питају други градови Војводине, јер
Нови Сад као Атина Војводине мора предњачити а
не да се осврће на друге. Молба је оправдана те им
треба изаћи у сусрет.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
вели, да није тачна тврдња госп. Храниловића. У
одбору се знало колики је вишак за ову годину. Не
може прихватити предлог док се и други градови
не запитају, да ли су уредбу о додатцима на станарину умировљеним службеницима применили. У питању су већином људи пензионисани услед промене
режима. Није се установило да ли су сироти – да ли
су способни за рад и да ли су достојни веће плате.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
вели, да треба претходно добро испитати ствар. Ми
би могли дати када би били богати. Немамо добре
улице, те на њих морамо много трошити. Усваја
предлог Радована Вујошевића.
Стеван Бошњаковић, рачунарски саветник,
вели да 17. пензионера припада овај додатак и од
тих је само 5 умировљено услед промене режима.
Умировљени држ. чиновници га добијају па треба
дати и нашима, који су провели свој век у служби
града.
Пошто су овде два предлога, то је председник
одредио гласање устајањем и за предлог градског
Савета је гласало 12 а против предлога 18 чланова
проширеног Савета. Према томе је предлог Радована Вујошевића већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С кида се с дневнога реда с тим, да се запитају муниципални градови Војводине, да ли су примнили уредбу о додатцима на станарину.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 92.
адм. 24697. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси - на основу мњења економског и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Јована Самалчика димничарског помоћника, ради устројења пет димничарских места.
Павле Татић, члан проширеног Савета, вели,
да се град – гради толико, да би могао поднети пет
димничарских мајстора, зато предлаже, да се предмет скине с дневнога реда и поново проучи.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, је
против предлога предговорника наводећи, да Суботица има 4 димничара а куд и камо је већа од
Новог Сада.
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После овога је предлог градског Савета већином против једног гласа примљени
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија молбу Јована Самалчика, ради расподеле града на пет димничарских пословних рајона јер у граду од 1919. године, када је цела територија града подељена на четир рајона, није изграђено толико кућа и индустријских предузећа, да би за ово потреба била.
Расподелом града на пет димничарских рајона би
се њихов приход знатно смањио услед чега неби
они могли удовољити у закону и градском статуту
о димничарском обрту прописаним дужностима те
би тражили повишење такса, што се опет у интересу града и грађанства, не може дозволити.
О овоме се извештавају изводом из записника градски Савет и молитељ.
Број: 93.
адм. 25777. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси свој предлог у предмету молбе Ђорђа
Рака некадашњег гр. контролора ради установљења мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је против молитеља Ђорђа Рака обустављена дисциплинска истрага, то му се према
извештају гр. рачуноводства а на основу 32 параграфа мировинског статута мировина установљује
са 49,6% његове последње уживане плате од 7.200.
круна т.ј. 1800. дин. т. ј. са 3571. круном – 893.
дин. годишње на терет мировинског фонда почев
од 1. августа 1921. године.
О томе се градски Савет и Ђорђе Рак изводом
из записника обавештавају.
Број: 94.
адм. 22145. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси свој предлог у предмету молбе жандарма – каплара Велимира Р. Илића ради примања
у завичајност града Новог Сада.
Предлог Градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељ доказао сведоџбом општине Чунојевачке у Срезу Гружанском, да је онде завичајан и доброг моралног владања, те с обзиром,
да овдашњи жандармеријски комадант препоручује и моли, да се прими у завичајност града, то
проширени Савет на основу 11 параграфа закона
о општинама од 1886. год. прима жандарма – каплара Велимира Р. Илића у општинску завучајност.
О овоме се извештавају изводом из записника градски Савет и молитељ.
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Број: 95.
адм. 25212. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 9. августа
о. г. подноси свој предлог у предмету молбе Фрање
Дирбека, гр. дневничара ради 6 недељног допуста
и припомоћи за лечење.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет подељује молитељу
Фрањи Дирбеку, гр. дневничару допуст од шест недеља, који му је према приложеној сведоџби гл. гр.
физика преко потребан за лечење. Дан наступања
допуста ће одредити градски начеоник.
Новчана помоћ за лечење му се не може одредити, пошто за ово нема прорачунске могућности
а био би преседан за будуће случајеве.
О овоме се изводом из записника обавештава
градски Савет и Фрања Дирбек.
Број: 96.
Пошто је тиме дневни ред данашње редовне
главне скупштине, исцрпен, председник позива за
оверовљење записника
Глишу Мирковића и Ђоку Петровића, чланове проширеног Савета, за место оверовљења означује гр. бележничко звање за 13. август о. г. у 11
сати пре подне и затвара скупштину.
После прочитања оверовљава се 13. августа о. г. у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с. р.
вел. бележник

Др Ж Стефановић с. р.
град. начеоник
Глиша Мирковић с. р.

ЗАПИСНИК
вођен у свечаној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 8. септембра 1923. године.
Председник: АНДРИЈА ВАРИЋАК,
редарски велики капетан и заменик великог жупана.
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник, Јован Лакић, градски саветник, Радивој Бокшан, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Александар Поповић, гр. саветник,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Др. Карло Вагнер, гл. физик, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван
Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гл. архивар, Никола
Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр.
рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антуновић, Милан Антонић, Дамјан
Асурџић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро
Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић,
Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин,
поп Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Јован Максимовић,
Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Марко
Нешић, Душан Перлић, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан
Ружић, Урош Ружић, Ђока Степанов, Влада Стефановић, Сава Стојковић, Др. Ђорђе Трифковић, прота
Милан Ћирић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Јулије Франк, Леополд Франк,
Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Присутни су били још као гости представници свих вероисповести, војних, грађанских власти те
представници културних удружења.
Бележи: Др. Имра Марцековић, велики бележник.
Број: 97.
Председник Госп. Андрија Варићак, ред. вел.
Капетан, отворио је за данас сазвану свечану гл.
скупштину овим речима:
У заступству Г. Вел. жупана отварам данашњу свечану седницу Проширеног Градског Савета,
поздрављам овде присутне великодостојанственике
војних, црквених и цивилних власти, представнике
просветних и културних удружења, грађанство, те
чланове проширеног градског Савета, приликом
велике народне радости, поводом рођења Његовог
Височанства Наследника престола Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца.
Са бедема поносне наше престолнице пуцњава топова и свечани одјеци црквених звона наговестише, да се 6. о. м. у Краљевском Двору родило
мушко чедо – Краљевић. Милијони и милијони обратише мисли своје Београду, оцењујући стање прошлости, садашњости и будућности, обзиром на догађај, толико важан по интересе наше државе, јер је
новорођени по Уставу државном позван да једном
заузме Престол.
Родио се Престолонаследник Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца Првенац Узвишених и љубљених Владарских Другова, те понос и узданица својих
народа, којима ће по традицијама дичних и славом
овенчаних својих предака владати.

8. СЕПТЕМБАР 1923.

Вест о рођењу раширила се муњевитом брзином диљем простране наше домовине и радошћу
озарила срца наша и све оне, који су одани престолу и домовини. Све кликће, обузето задовољством
и срећом, одајући хвалу Свевишњему за ову превелику милост његову.
Неизмерној овој радости народ даје одушке
манифестујући; надмећу се села и градови све до
задње потлеушице, да искажу своју приврженост
Династији и да свечано прославе овај историјски
догађај.
И наш Нови Сад, наша Српска Атина и њено
родољубно грађанство није заостало у овом натецању, па је прекјучерашња и данашња манифестација жив одсјај радости унутрашњег бића нашег и
љубави наше за новорођенче, Његово Височанство
Престолонаследника.
Сматрам за особиту част и срећу г.г. члановима проширеног градског Савета, - у присутности
представника највиших војних, црквених и цивилних власти те представника културних и просветних
удружења предложим, да се од стране проширеног
градског Савета, као репрезентанта свега грађанства града Новог Сада, са данашње седнице упути
телеграфска честитка Његовом Величанству Краљу
која гласи:
ЊЕГОВОМ КРАЉЕВСКОМ ВЕЛИЧАНСТВУ
АЛЕКСАНДРУ I.
БЕОГРАД
Проширени градски Савет, као представник
свега грађанства Слободног и Краљевског града Новог Сада, са данашње своје свечане седнице, одржане у присутности представника највиших војних,
црквених и цивилних власти, те представника културних и просветних удружења, - а у славу и част
рођења Његовог Височанства Престолонаследника,
- прекаљеном поданичком верношћу и оданошћу,
у највећем и ничим непомућеном одушевљењу подастире Вашем Величанству и Њеном Величанству
Краљици, своје и новосадских грађана најсмерније
и најтоплије честитке, за рођење Вашег љубљеног
сина, Његовог Височанства Престолонаследника.
Да живи Ваше Краљевско Величанство!
Да живи њено Краљевско Величанство Краљица!
Да живи Његово Краљевско Височанство Престолонаследник!
Трокрако и бурно „Живео”.

Број: 98.
Пошто је дневни ред данашње свечане главне
скупштине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану свечану главну скупштину и за оверовљење записника позива
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ОДЛУКА:
Проширени градски Савет и присутни представници војних, црквених и цивилних власти те
представници културних и просветних удружења
су предлог једногласно с одушевљењем примили и
замолили председника Господина Андрију Варићака, ред. вел. Капетана, да прихваћени брзојав пошаље Његовом Краљевском Величанству Александру I.
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Јована Храниловића и Фрању Цидлика чланове проширеног Савета за 18. септембар о. г. у
11. сати пре подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 18. септембра у 11 сати пре подне 1923. год. у гр. бележничком звању.
Др Марцековић с.р.
велики бележник

Варићак с.р.
зам. Великог жупана

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 19. новембра 1923. год.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, Др. утр. Имра Марцековић,
вел. бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, гр. саветници,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Андрија Варићак, вел. капетан, Др. Карло Вагенер, гл. физик, Стеван
Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гл. архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр.
рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Јоца Антуновић, Милан Антонић, Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Марко Вилић, Радован
Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат
Ернст, Светозар Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко
Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Андрија
Мудрох, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле
Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Влада
Стефановић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк,
Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број: 97.
Председник Г. Милан Слиепчевић, вел. жупан,
поздравља присутну Господу чланове Проширеног
Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну
гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу, вел.
бележнику а говорнике, да бележи Никола Лебхерц
гр. подбележник.
Уједно извештава, да су у смислу § -а гр. орган.
статута обзиром на оправдану хитност накнадно
стављени на дневни ред: „Предлог гр. Савета у предмету молбе Браће Офнер”,
„Предлог градског Савета у предмету молбе
Лазара Дроњка ради продаје гр. земљишта у сврху
изградње јавне куће” и „Предлог Др. Милана Секулића, члана проширеног Савета, ради изашиљања
3 стручна члана проширеног Савета, да испитају
пословање канцеларије Одбора за станове.” Осим
овога је Павле Татић члан проширеног Савета; у
прописаном року пријавио интерпелацију о становању жељезничара у вагонима и о опредељењу земљишта за колонију жељезничких раденика. Накнадни предмети и интерпелације ће се расправљати
по реду како су стављени на дневни ред.
Узима се на знање.
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Број: 98.
адм.
од 1923.
Госп. Милан Слиепчевић, велики жупан, подноси свој извештај о прегледу рада известилаца гр.
Савета, сирочадског стола и ред. вел Капетаније,
који је извршен 3. 4. и 5. августа 1923. год.
Узима се на знање.
Број: 99.
адм.
Госп. Жарко Стефановић, градски начеоник,
подноси свој извештај о раду градског Савета за
време од последње редовне гл. скупштине, која је
одржана 9. августа о. г.
Др. Јован Стејић, члан проширеног Савета,
напомиње, да је прошле године одржана лицитација за издавање под закуп локала у градским кућама. Садашњи ови закупци су били приступили лицитацији и сада се склапа с њима поравнање. Пита
зашто су требале ограде, ако је лицитација била
основана на Закону зашто се у опште држала? У
погледу осветљења вели, да је периферија града
слабо осветљена, нарочито српски крај. Напослетку
вели, да ред. Капетанија још није стала на пут честом истресању крпа кроз прозор.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да су закупци локала у гр. кућама пристали
на цене постигнуте на лицитацији и уговор ће се с
њима склопити. Осветљење града је потендовано
са нових 50 лампи, које су све на периферији. Још
ће се више лампи наместити, али то иде споро, јер
се нове лампе могу инсталирати само кад нема
струје. У погледу истресања крпа кроз прозор вели,
да Капетанија сваки дан кажњава због оваквих
случајева, али то зависи од дисциплине публике.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
узимајући на знање извештај градског начеоника,
моли за разјашњење зашто је од „Јадранске Страже” наплаћена гр. такса од улазница на забаву, коју су они приредили на „Штранду” у сврху повећања
њиховог прихода.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да град наплаћује таксе за улазнице од свих
забава па и од оних које приређују хумана друштва. Град је лишен прихода од својих земаља те је
упућен на таксе.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
узима на повољно знање опсежно израђени извештај, али – напомиње – има и такових ствари, које
нису поменуте у извештају. Тако напр. ми имамо
закон о сузбијању скупоће, али се нико не стара о
његовом извршењу. Нови Сад је најскупљи град и
ако са околином обилује у животним намирницама. Моли, да органи градске управе обрате пажњу
на ткз. набијање цена како би Нови Сад дошао до
јефтинијих намирница. Још нешто ће да наведе.
Нови Сад је после Београда најлепше и најсвечаније прославио рођење и крштење Њ. В. Наследника
Престола и том приликом је појединцима учињена
штета. Пита ко ће ову штету накнадити. Треба, да
има некога тела, које ће бити одговорно за све нереде. Ако је мало редара, онда треба позвати у по-
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моћ жандармерију па у случају потребе и војску.
Изгреди приликом манифестација и др. нека се
спрече, па ако се не могу спречити нека се не дозволе уопште никакве манифестације. У погледу
јодног купатила пита, да ли је у могућности град,
да контролише цене. Управа јодног купатила је за
кратко време подигла два три пута цене. Ово подизање цена не налази оправданим, јер особљу купатила нису повишене плате. На крају моли, да се
истанци забране, јер они не само да кваре изглед
улице него су и опасност за пасанте.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник у
своме одговору – вели – да ће се капетанија позвати на енергичнији поступак нарочито према пиљарицама, које вишеструко повишење цена неоправдано бране тиме, да оне купљене артиклове не могу продати једнога дана. Тужбе против повишења
цена су већ и до сада поднашане суду, али до данас
није ни једна решена. Приликом манифестације
изаслати редари су били више декоративни део
манифестације. Учињену штету ће у првом реду
имати да накнаде сами проузроковачи, па ако они
неби имали материјалних средстава – онда град. У
погледу контроле цена у јодном купатилу ће извидити уговор.
Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, спомиње такођер често и неоправдано повишење цена
купања у јодном купатилу. Купатило акционари
просто експолатишу. Карте се издају више него што
има места у купатилу. У базену је вода тако прљава и густа, да би је ваљда могао човек ножем сећи.
Потребно би било, да се у парном купатилу држи
један човек, који би купаче упозорио, да се пре
улаза у базен оперу под тушем. Осим тога се једним
чаршавом људи бришу.
Павле Татић, члан проширеног Савета, тражи,
да се свима накнади штета нанесена приликом манифестације, и да се не чека док суд не установи
кривце.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
пита шта је са кућиштима код монопола. Жуп. Агр.
Уред. је прошле године обећао, да ће их ослободити
испод удара аграрне реформе, па треба тражити
да он своју реч искупи. Уједно моли, да се што пре
изнесе на дневни ред молба спортских друштава
ради ослобођења улазница за шпортске утакмице
од градске таксе.
Ђока Гајин, члан проширеног Савета, вели,
да је Јовановско гробље разорено још 1921. године
и још није калдрмисано. Прошле године су онде ископане јаруге а сада се у њима налази ђубре.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да наплата штете учињена приликом манифестације предусловљава накнаду од учиниоца. У
погледу кућишта за сиротињу истина Жуп. Агр. Уред
обећао, да ће ово земљиште ослободити испод удара
Агране Реформе, али му обећавање није обавезно.
На навод предговорника је одговорио, да ће ред.
вел. Капетан извидити и нужна расположења учинити. Молби спортских удружења ће град изаћи на
сусрет као што је већ изашао у сусрет и соколима.
Узима се на знање.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
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Број: 100.
адм. 35294, 36262. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси - на основу мњења седнице економског, финансијског и правног одбора - свој предлог
у предмету дописа градова Загреба и Љубљане у
ствари конгреса и савеза градова и прихваћања
резолуције, које су представници градова Загреба,
Љубљане, Цеља, Птуја и Марибора донели на састанку у Марибору 25. октобра о.г. поводом основе
закона о Самоуправним Градским Општинама.
Предлог градског Савета гласи:
Проширени градски Савет слоб. краљ. града
Новог Сада не прихваћа резолуцију створену дана
14. октобра о. г. код градског поглаварства у Марибору с разлога, што редигована без и пре познавања
основе закона о Самоуправним Градским Општинама Министарства за изједначење закона, садржи
крупне нетачности, које се не могу примити и што
су поједине њене тачке сада већ беспредметне.
Проширени градски савет слоб. краљ. града
Новог Сада, сваћајући велики значај овог питања
по развитак и будућност градова упућује правни
одбор, да основу Закона о Самоуправним Градским
Општинама оцени и проучи, с нарочитим обзиром
на наше посебне националне и економске прилике
и да своје мишљење и предлог поднесе на идућој
седници ради коначног заузимања становишта.
Да би се за ово по градове егзистенцијално
питање заинтерсовали меродавни кругови нашег
политичког и друштвеног живота проширени гр.
савет слоб. и краљ. града Ниовог Сада доноси следећу резолуцију:
Проширени градски савет слоб. краљ. града
Новог Сада имајући у виду велики значај и важност градова у национално-политичком и културно
привреднома животу свију културних народа сматра, да је приликом изграђивања наше младе државе једна од првих и најпречих потреба, што брже
и хитније доношење једног напредног и савременог
закона о управи и самоуправи градова, као што је
то и чл. 96. Земаљскога Устава предвиђено.
С тога проширени савет слоб. краљ. града Новог Сада узима са радошћу и задовољством на знање вест, да је Краљевска Влада водећи рачуна о
овој неопходној потреби израдила путем Министарства за изједначавање закона законски пројекат о
самоуправним градским општинама у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
Али да би овај закон донео што сретније и савршеније решење овог крупног питања нашег државног и националног живота, тако да се наши градови оспособе, да што успешније могу испуњавати
оне многобројне националне социјалне, економске
и културне задатке, које им данашње послератне
прилике намећу више него икада пре, проширени
градски савет слоб. краљ. града Новог Сада налази
за потребно да скрене пажњу Краљевској Влади и
Председништву Народне Скупштине, да би било
целисходно и по саму ствар веома корисно:
да се пре законодавног претресања законскога нацрта о самоуправним градским општинама
пружи могућност градовима, као заинтересованим
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факторима, да га проуче и ставе своје примедбе,
према којима би се овај нацрт имао евентуално допунити и поправити.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета,
сматра, да су дописи градова Загреба, Љубљане и
Марибора упућени Новом Саду са нарочитом тенденцијом. Град Загреб неће да зна за наш Устав и
парламент и сада је управо дрско, да нас зове на
сарадњу. Ми смо приликом избора послали у парламент наше најбоље људе па и у законодавном одбору
је Војводина заступљена са три врло добра правника,
те није потребно, да ми поред њих претресамо зак.
пројекте. Предлаже у име већине, да се одбије предлог и Загреба и гр. Савета. Нови Сад може тражити од Владе један примерак пројекта закона, који
би умножио и доставио клубовима. Ови ће онда на
надлежном месту преко својих посланика изнети
жеље града.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета,
као Хрват одбија пребацивања, која се чине Хрватима. Овде није у питању политика. Ради се о томе,
да се очува самоуправа градова. Загреб хоће да
очува своју самоуправу па позива и нас, да и ми то
учинимо. Одбити позив значи не бити европејац –
значи бити сепаратиста. Предлаже, да се прими
предлог Савета. Загреб није тако сепаратистичан
каквим га представљају радикали.
Павле Татић, члан проширеног Савета је против предлога Радована Вујошевића, који је тиме дао
оцену своју и својих другова. Град Нови Сад се позива на састанак, да да своје мишљење на предлог
закона, који се њега тиче. Није лепо, назвати позив
Загреба дрским. Ко жели добро овој држави тај
неће тврдоглаво одбити братски позив. Прихваћа
предлог гр. Савета па треба ићи и на конференцију. Одбити позив града Загреба значи разјединити
а не сјединити.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, не види разлог за одбијање предлога Савета.
Ми не примамо текст резолуције града Загреба. Од
Владе тражимо, да нам достави законски предлог,
да и ми кажемо коју реч. И сама радикална странка тражи, да се сва питања расправе са народом и
она три посланика у законодавном одбору нису народ. Политичка питања нећемо ми расправљати,
али хоћемо, да знамо како ће се уредити експропријација, чишћење улица, изнашање ђубрета и
др. Ми се не прикључујемо Загребу већ доносимо
засебну резолуцију.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
предлаже, да се умоли Кр. Влада, да нам пошаље
пројекат закона. Са Загребом нећемо ићи, јер нам
је увек пркосио.
Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета, вели, да је пред скупштином озбиљан предлог. Пројекат закона о самоуправним градским опћинама још
није објављен, него је тек спремљен у Министарству
за изједначење закона. Он још мора прећи Министарски Савет и Законодавни одбор док не дође
пред Народну Скупштину. Ми имамо права и треба
да тражимо, да се и наше жеље узму у обзир. Овај
законски предлог није дошао до нас редовним путем. Много упада у очи, да се тражи одлагање на
три месеца и то у времену када се почиње спрова-
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ђати закон о областима. Ако је Загреб већи, али Нови Сад може имати више интелигенције. Не прихваћа ни један ни други предлог, јер су оба опширна и
поклапају се. Нека се правим путем тражи зак. пројекат, да се претресе. Не препоручује, да се иде на
конференцију, да се боримо са онима, који нису
показали пуно љубави за нашу државу.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, вели, да је цело ово питање разматрано са хрђаве стране. Чудно му је да је радикална странка за
свог органа одредила једног неправника. Предлог
њихов није озбиљан. Загреб се обраћа свима градовима, јер има памети; хоће, да види како ће изгледати градска самоуправа а не да га приме 12 чланова Законодавног Одбора, који не морају бити
стручњаци. Одбити предлог је у најмању руку неозбиљно нарочито када се зна како се израђују закони
и ко седи у парламенту. Он прима предлог Савета,
јер се не може ослонити на неколико посланика. Ми
заправо газимо демократизам. У Енглеској се о сваком раду скупе мишљења, а никако не по партијама.
После овога је Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, затворио гл. скупштину и отворио конференцију по овом предмету.
Када је завршена конференција председник
је отворио гл. скупштину и замолио референта, да
прочита измењен предлог градског Савета.
После овога је измењен предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет слоб. краљ. града
Новог Сада не прихваћа резолуцију створену дана
24. октобра о.г. код градског поглаварства у Марибору с разлога, што редигована без и пре познавања основе закона о Самоуправним Градским Општинама Министарства за изједначење закона,
садржи крупне нетачности, које се не могу примити и што су поједине њене тачке сада већ безпредметне.
Но тим поводом да би се ово за градове егзистенцијално питање заинтересовали меродавни
кругови нашег политичког и државног живота проширени гр. савет слоб. и краљ. града Новог Сада
умољава Кр. Владу да нам достави један примерак
пројекта закона о Самоуправи градова на проучење и евентуални предлог.
О овоме се изводом из записника извештава
градски савет извршења ради.
Референт: Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник.
Број: 101.
адм. 25406. од 1922.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице одбора економског, финансијског и правног
одбора – свој предлог у предмету експропријације
куће Игњата Марковића у сврху отварања нове
улице.
Проширени градски Савет града Новог Сада
је на својој скупштинској седници од 29. маја 1922.
г. донео одлуку под бр. 63/адм, 3363. од 1922. по
којој се у сврху споја Трга Ослобођења са путем ко-
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ји по регулационом плану води на нови мост на
Дунаву, путем законите експропријације откупе
три куће (Банке Војводине, Игњата Марковића и
Матице Српске).
Ово решење Проширеног градског Савета је
Министарство Грађевина под бр. 1681. од 4. априла
1923. одобрило.
Горњим решењем је истовремено изаслат и
нарочити одбор ради вођења преговора и поднашања предлога у погледу отварања те нове улице,
који је (одбор) у својој 13. јула 1923. год. одржаној
седници на основу регулационог плана, а узевши и
велике материјалне жртве, које би у данашњим приликама за град Нови Сад несношљиве а и непотребне биле – решио, да је за отварање нове улице, за
сад довољно, да се експроприше кућа Игњата Марковића и један део куће „Матице Српске” – те пошто
је са „Матицом Српском” постигнут споразум и
према томе експропријација излишна, то се има
једино са Игњатом Марковићем повести поступак
експропријације. Према овоме је решио, да се питање експропријације реши пресудом Избраног Суда
и позвао је градски Савет, да у овом погледу сачини
уговор са власником те куће Игњатом Марковићем.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, усваја предлог, јер је прешан, једино примећује, да се већ сада одређују људи, а сви смо смртни.
Требало би одредити и њихове заменике за сваки
случај.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
пита како је са брисањем права уживања њихове
матере?
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
вели, да цена коју ће установити изборни суд исплаћује после брисања права уживања.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета,
мисли, да Игњат Марковић може не пристати на
процену изборног суда на тај начин што његова мати неће пристати на брисање права уживања. Зато
би требало затражити изјаву матере на безусловно
брисање права уживања.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, да то није потребно, јер је експропријација куће грунтовно укњижена пре него ли право
уживања удовице.
Глиша Мирковић члан проширеног Савета,
не жели говорити о уговору него о ширини улице,
која има да се отвори. Улице Новог Сада су уске и
криве.Странац када дође овамо мисли, да је у каквом граду у подножју брда, који није могао, да се
развија. Из предлога се види, да је одобрена експропријација три куће и одбор предлаже једну уску
улицу, која треба, да буде аорта града – једна најживља улица. Чуди се стручњацима, да су имали
храброст предложити а градски Савет прихватити
тако узану улицу. Ова улица ће спајати Срем и Јужну Бачку, ту треба да дођу два трамвајска колосека
те како ће изгледати наша пијаца са четир трамвајска колосека. Ако се узме тротоар са по 5 метара,
трамвај 4 м., и двоје обичних дола са 6 м. то је 20.
метара а том улицом се очекује већи промет. Вели
се, да ће се по потреби после неколико десетина
година проширити. Ово нема сврхе. Предлаже, да
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се прими предлог Савета о експропријацији а ширина улице, да се још не утврди.
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, да је на дневном реду предлог Савета о
експропријацији куће Игњата Марковића а не ширина улице.
Стеван Славнић, гл. инжињер, изјављује, да
је ширина улице довољна. И ако буде ишао том
улицом трамвај и онда ће бити довољна, јер један
колосек треба простор од 3 ½ м а за тротоаре је
довољно по 4 метра тако да остатак простора омогућава несметани промет за четворо кола једно поред другог.
Марко Вилић, члан проширеног градског Савета, предлаже, да се сада гласа за предлог г. Савета а после ће се говорити о ширини улице.
Пошто се није нико више пријавио да говори
а реч је о склапању теретног уговора, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета гласају са „да”
а који га не примају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Јован Башић,
Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Мита Ђорђевић, Светозар
Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Крендић, Др. Јован
Латинчић, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев, Јован Милак –
Кузманов, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Душан Перлић, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Рацко
Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Урош Ружић, Др. Милан Секулић, Др. Јован Стејић, Милутин
П. Стојковић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован
Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло
Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц,
Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Јосип Лудвиг и Глиша Мирковић.
Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром на горе
наведене разлоге уговор склопљен 7. новембра 1923.
између Игњата Марковића и града Новог Сада, а
који гласи:
УГОВОР
је између града Новог Сада као купца и г. Игњата Марковића умир. инспектора Министарства
за аграрну реформу из Новог Сада као продавца
данашњим даном склопљен под овим условима:
1.) Предмет продаје односно купа је кућа и башта која сачињава грунтовну својину г. Игњaта Марковића а која је уписна у гр. ул. града Новог Сада
бр. 26.А.1. 30. и 31. топ. бр.
2.) Странке споразумно установљују да је Проширени Савет града Новог Сада на својој скупштинској седници од 29. маја 1922. год. донео одлуку
под бр. 63/адм. 3363. од 1922. којим је одлучио, да
у сврху споја Трга Ослобођења са путем, који по регулационом плану води на нови мост, путем законите експропријације откупи три куће, међу којима
је и горе споменута кућа г. Игњата Марковића. Ово
решење Проширеног Градског Савета је од Министарства Грађевина под бр. 1681. од 4. априла 1923.
одобрено.
3.) Како се уговарајуће странке нису могле споразумети у погледу откупне цене, то да би избегле
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спор и дуги редован судски поступак, споразумно
се подвргавају овом поступку и пресуди Избраног
Суда, те за овај суд споразумно именују: за председника Избраног Суда г. Др. Јована Лалошевића,
председника Б. одељења Касационог Суда у Новом
Саду, за судије кап: г. Игњат Марковић од своје
стране г. Др. Јована Кућанчанина сенатног председника Апелационог суда у Новом Саду, град Нови Сад пак од своје стране: Стевана Гавриловића
судију Апелационог Суда у Новом Саду.
Пресуду овога суда сматрају странке за себе
обавезном.
Овај суд ће поступити по наређењима 1. зак.
чл. од год. 1911. (Гпп). те установити откупну цену
куће г. Игњата Марковића, која је уписна у гр. ул.
града Новог Сада бр. 26. А. 1. топ. бр. 30. и 31. те
је ту цену град Нови Сад као купац дужан под теретом принудног извршења исплатити без камате г.
Игњату Марковићу у року од 30 дана од дана правомоћности пресуде, кад ће се и за грунтовни препис погодан уговор иставити.
4.) Купац ступа у посед горњих некретнина по
правомоћности пресуде Избраног Суда одмах и од
тога дана убира све приходе тих некретнина а сноси уједно и све терете.
Уколико би станарина или закупнина била
плаћена унапред, има се од куповне цене за корист
купчеву одбити.
5.) Купац се обавезује, да трговачку фирму Јовановић и Деврња остави у закупљеним просторијама још једну годину дана рачунајући од правомоћности пресуде.
6.) Продавац је дужан о свом трошку брисати
све евентуалне терете укњижбе, те исходити брисање доживотног права уживања уд. Стевана Марковића рођ. Љубице Радојев, које је укњижено под
бр. 2904/920.
7.) Трошкове овог судског поступка сносе странке заједнички док пристојбу за пресуду сноси једино купац.
8.) Овај уговор је за г. Игњата Марковића обавезан одмах а за град Нови Сад по одобрењу Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању.
Овај је уговор странкама прочитан и од њих
усвојен и пред сведоцима потписан.
У Новом Саду 7. новембра 1923. год.
Пред сведоцима:
1. Др. Мил. М. Матић с.р.
2. Др. Михајло Продановић с.р.
( М.П.)

Игњат Марковић с.р .
инспектор у пензији
Др. Жарко Стефановић, градоначелник.
узима с одобрењем на знање, с том допуном,
да ако се који од именованих судија неби хтео или
неби могао примити судијске дужности (умре) одговарајуће странке ће имати права, да са своје стране нове судије именују, а председника споразумно.
Овај се уговор има поднети Министарству
Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и Барању на одобрење.
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О овоме се извршења ради градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 102.
После овога је председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, на захтев већине присутних чланова прош. гр. Савета затворио за данас гл. скупштину и
продужење заказао за сутра 20. новембра у 16
сати.

ЗАПИСНИК
вођен у продуженој редовној гл. скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 20. новембра 1923. године.
Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ
вел. жупан
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, гр. начеоник, Др. утр. Имра Марцековић,
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, гр. саветници, Др. Михајло
Продановић, гр. фискал, Андрија Варићак, вел. капетан, Др. Карло Вагнер, гл. физик, Стеван Славнић,
гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гл.
архивар, Никола Лебхерц, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр.
рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин,
Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Имро Вахтл, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин,
Ђока Гачулић, Лазар Димић, Аца Евић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован
Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић,
Др. Милан Матић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак
Кузаманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Павле Обрадовић,
Ђока Петровић, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Др. Милан Секулић, Др. Јован Стејић, Влада Стефановић, Милутин
П. Стојковић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Фрања Фат, Јосип Франк, Ђура Хаднађев,
Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број: 103.
Председник Госп. Милан Слиепчевић поздравља присутну Господу чланове Проширеног Савета
и отвара за данас исправно сазвану продужну редовну гл. скупштину проширеног Савета; вођење
записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу,
вел. бележнику а говорнике, да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Узима се на знање.
Референт: Стеван Бошњаковић, рач. саветник.
Број: 104.
адм. 24825. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу мњења финансијског
и одбора за прорачун – закључни рачун сирочадске
благајне за 1922. годину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је од стране сирочадског стола, Одбора за прегледање рачуна претходно прегледане закључне рачуне од 1922. год. у
целини и подробно надпрегледао, ставке благајничкога дневника о примању и издавању како по
правном наслову тако и по свотама документално
исправним нашао, о тачном вођењу књига потра-
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живањима и дуговима се уверио и по тому билансију сирочадске благајнице од 1922. год. установио
и одобрио покриће са 1,842.028. Дин. 78. п., потраживање под старатељством и скрбништвом стојећих са 1,777.864. Дин. 49 п., а резервни фонд сирочадске благајнице са 64.164. Дин. 29 п.
Уједно се у смислу 5§ -а XXI зак. чл. од год.
1901. као каматни приход резервног фонда сирочадске благајнице од 1922. год. установљује 806.
Дин. 90. п. као прилог припомоћном фонду напуштене деце изнад 7 година и одређује се, да се та
свота из сирочадске благајнице на исплату уплати.
Напослетку се одређује, да се ова одлука са
свима списима одобрења ради подастре Министарству Унутрашњих Дела Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се извршења ради градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број: 105.
адм 36917. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси свој предлог у предмету молбе гр.
чиновника и намештеника ради хитне припомоћи
у сврху набавке прворедних и најпотребнијих животних намирница као и против предлога заједничке седнице економског, финансијског и правног
одбора у овоме предмету.
Гласом исказа гр. рачуноводства ова припомоћ
целокупног гр. персонала износи 461.022. Дин. Број
гр. чиновника и намештеника износи пак 324.
Молиоци своју молбу базирају на томе, да су
се прилике око исхране и набавке прворедних животних намирница од прошле године знатно погоршале тако, да су се цене код појединих артиклова
животних намирница у толикој мери повећале односно поскупеле да не стоје у сразмеру према ценама од прошлих година, - нарочито код брашна, меса, масти, огрева, одела и белог рубља. Из овог разлога принуђени су гр. чиновници и намештеници,
да се и у овој години са молбом обрате на проширени гр. Савет као и прошле године за горњу припомоћ, да би са добивеном припомоћи могли себе
и своју породицу са потребном количином хране за
ову зиму снабдети и пристојно оденути, - како то
друштвени чиновнички положај захтева.
Ова припомоћ која за укупан персонал износи
461.022. дин. имала би се покрити из овогодишњег
буџета из постигнуте уштеде од регалних прихода.
Горња припомоћ имала би се спровести односно
исплатити на следећи начин:
267 чиновника и намештеника који се налазе
више од 6 месеци у градској служби, имали би примити одобрену помоћ одмах; док осталих 57 намештеника имали би добити затражену помоћ по навршењу 6 - то месечне гр. службе.
Ову и овакву поделу за потребно налази гр.
савет из разлога тога, пошто прети опасност, да би
неки намештеници, који нису навршили службу од
6 месеци – а којих је број 57 дакле доста велик, - по
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примитку припомоћи гр. службу напустили и на тај
начин град оштетили.
Економско - финансијски одбор расправљајући молбу гр. чиновника и намештеника у одржаној
седници од 17. о. мес. није је уважио делом из разлога тога, што ни државни чиновници не уживају
такозвану тринајсту плату; а делом и поглавито
зато, пошто поричу, да ће се у овој години постићи
било каква уштеда, а најмања уштеда у своти од
461.022. дин. од прихода гр. регала, - како је то гр.
рачуноводство изнело, наводећи, да Министарство
Унутрашњих Дела повишење наплаћење трошарине на вино није одобрило.
Градски Савет с обзиром на то, да су чиновници и гр. намештеници већ у два маха, и то у
1921. и 1922. г. добили од проширеног гр. савета
једномесечну припомоћ за покриће исхране, дакле
у оно време када су прилике око исхране знатно
лакше и повољније биле но у овој години; обзиром
даље на то, да тврдња економско-финансијског у
погледу доходаринског прихода не стоји, напротив
одлучно тврди, да је Министарство Ун. Дела споразумно са Министарством Финансија под бр. 12292/
- и односно 18311/ од ове 1923. год. повишење наплате трошарине на вино приликом одобрења буџета за ову 1923. год. одобрило повишену наплату
гр. трошарине на вино извршном прогласило; обзиром даље на то, да је уштеда – која има служити за
покриће затражене припомоћи, - код прихода гр.
регала од стране гр. рачуноводства званично утврђена;
и најпосле с обзиром на то, да су се прилике
око исхране у овој години према прошлим годинама знатно и осетно променуле тако, да су у овој
1923. год. поједини артиклови око исхране а нарочито одела и белог рубља невероватну висину достигли, - за потребним налази, да и против предлога
еконoмско – финансијског одбора подастре молбу
својих чиновника и намештеника на проширени
гр. савет: с молбом:
да проширени гр. савет поништи односно одбије предлог финансијско-економског одбора и затражену припомоћ гр. чиновницима и намештеницима одобри из разлога тога, пошто је опште познато, да је чиновницима и намештеницима овога
града на данашњој скупоћи апсолутно немогуће и
потпуно искључено да и из досадашњих берива, без ове припомоћи, - снабду себе и своју породицу
са потребном количином хране, огрева и одела за
ову зиму.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели, да тражена припомоћ гр. службеницима није
легална, јер ни држава не даје својим службеницима овакве припомоћи а и грађанство је против тога.
Велики су порези и прирези те новчана криза па
треба штедети. Знамо да је чиновницима тешко
живети; зато смо им и подигли плату маја месеца,
са 20 – 30%. На нас чини велики утисак тешки положај чиновника, али ми морамо имати пред очима
интерес и финансијалну моћ и наших грађана. Закон о чиновницима је ступио на снагу. Предлог је,
да се примени и на градске чиновнике. У томе закону има много напреднога и много правде. Тако
се плате одређују према заслузи и годинама службе.
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Ако има уштеда у овогодишњем нашем прорачуну
онда је треба оставити за случај, да се примени нов
закон о чиновницима.
Павле Татић, члан проширеног Савета, се чуди предговорнику, који као државни чиновник кује
у звезде закон о чиновницима с којим држ. чиновници нису задовољни и траже његову измену. Са
овога места се несме демагогисати. Нови Сад има
најмањи прирез а велику потрошарину, коју сиротиња плаћа. Он је устао да говори к срцу како људи
међу собом говоре. Скупоћа је велика и требало би
подићи плату. Он стоји на становишту, да чиновнике треба платити и од њих захтевати савестан рад.
Ова припомоћ је нужно зло, али никако милостиња.
Ко има срца и осећаја, тај ће га данас показати.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета,
прихваћа предлог гр. Савета. Разлози су у предлогу
Савета укратко изложени. Чиновници моле, да им
се да живети. Тражена припомоћ је легална, јер је
и прошле године одобрена била а и потребна, јер је
скупоћа из дана у дан све већа. Предлог Ђорђа Петровића не може прихватити, јер закон о чиновницима није финалисан; неће се ни применити већ
ће бити измењен. Ради се о потпори гр. службеника а не о тринајстој плати.
Пошто се није нико више пријавио, да говори, председник на писмен предлог односно молбу
24 члана проширеног Савета и то:
Павла Татића, Фрање Бауера, Леополда Франка, Фрање Цидлика, Јована Максимовића, Јосипа
Франка, Ђуре Хаднађева, Јована Храниловића, Фрање Фата, Васе Јовановића- Вакина, Јована Милака,
Паје Ст. Јаковљевића, Душана Кенигштетлера, Јосифа Менрата, Стевана Бахингера, Др. М. Секулића,
Др. Јована Латинчића, Имра Вахтла, Саве Стојковића, Николе Ивковића, Ђоке Милића – Шумарева,
Владе Стефановића, Др. Матића, Др. Ј. Ненадовића у смислу гр. организационог статута одређује тајно
гласање путем гласница, и именује у одбор за прикупљање гласница као председника Ђорђа Петровића, а
као чланове Др. Јована Латинчића и Павла Татића.
Уједно је Госп. председник позвао сву господу
чланове проширеног Савета да гласају тако, што
ће они, који примају предлог градског Савета исписати на гласницама „да” а који га не примају „не”.
Градски начеоник у име своје и у име свих чиновника који су чланови проширеног гр. Савета изјављује да пошто су у овом предмету заинтересовани,
неће гласати.
Гласнице су предали: Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Фрања Бауер,
Јован Башић, Имро Вахтл, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић,
Аца Евић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Милан
Каћански, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип
Лудвиг, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев,
Фрања Цидлик, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока
Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Павле Обрадовић, Ђока Петровић, Алимпије Поповић,
Давид Поповић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић,
Др. Милан Секулић, Др. Јован Стејић, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Павле
Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован
Храниловић.
После гласања је председник одбора за прикупљање гласница објавио овај резултат гласања:
са „да” има 30 гласница са „не” има 24 гласнице и
две гласнице празне.
Према томе је предлог градског Савета већином гласова примљен. После тога је гр. правозаступник предложио, да се ова одлука прогласи према в)
т. 9§- а XXI. зак. чл. од 1886. год. хитном и одмах
извршном без обзира на евентуалне апелате што је
једногласно примљено, те је
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ОДЛУЧЕНО:
Проширени гр. савет уверивши се о изнетим
чињеницама у молби гр. чиновника и намештеника,
као и о томе, да за затражену помоћ има уштеда
код прихода гр. регала, из кога би се прихода затражена припомоћ могла подмирити, - одбија и
мења предлог економско – финансијског одбора,
даје место молби гр. чиновника и намештеника
пошто налази, да је молба гр. чиновника и намештеника потпуно оправдана и основана и да је у
овим тешким приликама ово једини излаз за привремено побољшање чиновничког материјалног
стања тим пре, пошто до данас чиновничке плате
још нису сређене, - решава и упућује гр. савет да
припомоћ у своти од 461.022. дин. градским чиновницима и односно намештеницима на исплату
упути и то на следећи начин:
1.) да чиновници и намештеници, који више
од 6 месеци служе код овог града, имају октобарску плату са свим доплатцима одмах без обзира на
призив у целини примити;
2.) док намештеници, који нису навршили
службу од 6 месеци, имају сачекати исти време и
тек након истеклих 6 месеци има им се исплатити
октобарска плата заједно са свима беривима на
име припомоћи.
Како је ова одлука прешне природе, проширени гр. савет уз саслушање гр. фискала без обзира
на призив ову одлуку извршном проглашује.
Ова се одлука подноси на одобрење Мин. Унутр.
Дела Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О овој се одлуци гр. Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. инжењер.
Број: 106.
адм. 22172, 37230. д 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету откупа земљишта од Љубомира
Ђукића у улици Лазе Телечког услед проширења
улице приликом новоградње.
Поводом градње нове куће Љубомира Ђукића,
у Телечковој ул. бр. 14. постављена је нова зграда
према регулационом плану за 1, 90 м односно 2,60
м унатраг од досадање уличне границе кућишта те
Љуб. Ђукић треба граду да уступи 8 кв. хвати за
проширење Телечкове ул. Према споразуму сачињеним са Љуб. Ђукићем град. Савет је прихватио уговорену откупну цену са Дин. 8000. – за уступљених
30.5 кв. метара односно 8.00 кв. хвати.
Пошто се нико није пријавио да говорио а
реч је о откупу земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају, да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован

420

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић,
Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак,
Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола
Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет прихваћа нагоду
сачињену по град. Савету бр. 22171/адм. 1923. и
решава, да купује од Љубомира Ђукића 8 кв. хв.
земљишта уступљених у Телечковој улици бр. 14. за
проширење ове улице приликом нове градње, која
је по регулационом плану извршена, тако да према
приложеном нацрту под А) кат. чест. 2425/4 = 8
кв. хвати припадне граду и кат. чест. 2425/3 = 54.
кв. хв. остају власнику.
За ових 8 кв. хвати плаћа град Љубомиру Ђукићу на терет основног фонда Уговорену своту од
Дин. 8000. – (осам хиљада) Динара.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број:107.
адм. 29380, 33210. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси на основу заједничког мњења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету продаје гр. земљишта Српској Задружној Банци д. д. на дрварском тргу услед регулације трга а поводом новоградње.
Пошто се нико није пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају, да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Српској
Задружној Банци д.д. у Новом Саду од град. земљишта кат. чест. бр. 7981/15 = 6 кв. хв. која је површина Српској Задружној Банци д.д. приликом
градње нове зграде и према регулационом плану и
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линији Дрварског трга, истој већ предата, за Дин.
500. – по кв. хв. т.ј. горњу површину за своту од
Дин. 3000. –и одобрава да се право власништва на
упитну површину, уз претходну уплату куповнине,
на новог власника грунтовно укњижи. Како је по
Српску Задружну Банку ово пренашање права
власништва хитне природе, то прош. град. Савет
ову одлуку проглашује журном и без обзира на
евентуалне апелате одмах и извршном.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, гр. саветник.
Број: 108.
адм. 31600. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Ђоке Балажа ради продаје гр. земљишта у сврху подизања творнице за прерађивање вуне (трикотажу).
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија молбу Ђоке
Балажа из разлога тога, што је њему градски савет
1921. год. већ био продао градско земљиште за
изградњу коларске радионице, но он то земљиште
није искористио у тражене цељи, него га је уступио
другом.
О овоме се градски Савет и молитељ изводом
из записника обавештавају.
Број: 109.
адм. 29972. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси - на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Стевана Токина ради
продаје гр. земљишта у сврху подизања творнице
намештаја.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
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Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Стевану
Токином, столару из Новог Сада 298 кв. хв. гр. земљишта уведеног у новосадском гр. улошку под бр.
1. XVIII. а које је означено топографским бројевима 4820/16 – 4823/10 у сврху изградње творнице
намештаја.
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити а сам посао и погон тако извршавати, да се усљед овога
неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње творнице намештаја и несме се
власништво истог на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати ове наредбе, које му
буде ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
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9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извршења ради градски Савет изводом из записика обавештава.
Број: 110.
адм. 29621. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Јосипа Фелеги ради продаје гр. земљишта у сврху подизања творнице за
израду лежишта куглица (кугеллагер).
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Јосипу Фелеги, механичару из Новог Сада 200. кв.
хв. гр. земљишта уведеног у новосадском гр. улошку под бр. 1 XVIII. а које је означено топографским
бројевима 4820/18 – 4821/43 – 4823/8. у сврху изградње радионице кугличних лежишта (Кугллагер).
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
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на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити а сам посао и погон тако извршавати, да се услед овога
неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње радионице кугличних лежишта
несме се власништво истог на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буде ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Број: 111.
адм. 34569.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету молбе Јована Гајера ради продаје гр. земљишта у сврху изградње творнице за
израду плетене трске за таванице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
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Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Јовану Гајеру, трговцу из Новог Сада 246. кв. хв.
градског земљишта уведеног у новосдском грунтовном улошку под бројем 1. XVIII.а које је означено
топографским бројевима 4820/18 - 4821/43- 4823/8.
у сврху изградње радионице за плетиво штикатуре.
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем
прљавих течности ни лармом нарушавати мир и
угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње радионице за плетиво штукатуре и
несме се власништво истог на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буде ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
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7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Број: 112.
адм. 35149. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету молбе Милана Малетића ради
продаје гр. земљишта у сврху изградње млина за
паприку.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Милану Малетићу, индустријалцу из Новог Сада
300 кв. хв. гр. земљишта уведеног у новосадском
грунтовном улошку под бројем 1. XVIII. а које је
означено топографским бројевима 4821/41. у сврху
изградње творнице (млина) за млевење паприке и
соли.
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
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3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити и сам посао и погон тако извршавати да се усљед овога неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати
здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње творнице млина за млевење паприке и соли и не сме се власништво истог на друго
лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буду ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Број: 113.
адм. 28866. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подносни – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Саве Бечејца ради продаје гр. земљишта у сврху изградње творнице.
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Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Сави Бечејцу, столару из Новог Сада 189. кв. хв.
градског земљишта уведеног у новосадском гр.
улошку под бројем 1. а које је означено топографским бројевима 4821/48. у сврху изградње радионице столарске.
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити и сам посао и погон тако извршавати да се усљед овога неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње радионице столарске и не сме се
власништво истог на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
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разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буде ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао
да
претрпи
из
неодржавања
или
прекорачења овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Број: 114.
адм. 26053. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подносни – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Варге и Бељанског у
предмету продаје гр. земљишта у сврху изградње
коларске радионице.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Марко Вилић,
Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић,
Паја Ст. Јаковљевић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован
Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Миливој
Поповић, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић,
Павле Татић, Фрања Фат, Јосип Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продаје
Људевиту Варги и Влади Бељанском, коларима из
Новог Сада 232. кв. хв. градског земљишта уведеног у новосадском гр. улошку под бројем 1. XVIII. а
које је означено топографским бројем 4821/2-ц, у
сврху изградње радионице коларске.
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 (педесетхиљада) Динара по кат. јутру.
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Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде
и инсталације да успостави за сада барем у оном
обиму, како је у приложеном записнику означено и
да запосли радну снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 1. године дана рачунајући
од правомоћности ове одлуке а као гаранција за
ову обавезу има да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) Динара која се свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. благајну и то или у
готовом новцу или у уложној књижици, која гласи
на ову своту а коју уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити и сам посао и погон тако извршавати да се усљед овога неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати
здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у
сврху изградње радионице коларске и не сме се
власништво истог на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3. и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
у року од 1 године дана уклони и однесе све зграде
и инсталације јер ће у противном случају све то без
разлике и без икакве отштете прећи у власништво
града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буде ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. инжењер.
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Број: 115.
адм. 34367. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подносни – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Дирекције Поште и Телеграфа ради измене услова стављених у одлуци о
купопродаји гр. земљишта у сврху изградње централног магазина.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је у својој седници
од 9. августа 1923. год. под бр. 82/адм. 26188 од
1923. продао Дирекцији Пошта и Телеграфа у Новом Саду град. земљиште на великом Лиману за
изградњу централног магазина, коју је одлуку Министарство Унутрашњих Дела Одељења за Банат,
Бачку и Барању под бр. 14008 од 1923. год. одобрило.
На молбу ове Дирекције поднешену под бр.
39550. од 1923. год. прош. град. Савет решава:
1.) Продато град. земљиште купује Државни
Ерар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца којег у
овом случају заступа Дирекција Пошта и Телеграфа у Новом Саду, те није ова Дирекција купац, као
што је то у раније донешеној одлуци назначено.
2.) Измену тачке 6) и тачке 7) није прош. град.
Савет у могућности да усвоји, но сада већ изјављује, да ће оправданим молбама у појединим конкретним случајевима, која се односе на измену
наведених тачака услова, увек изаћи на сусрет.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 116.
адм. 34705. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету молбе Дирекције Пошта и Телеграфа ради измене услова стављених у одлуци о
купопродаји гр. земљишта у сврху изградње радио
станице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет је у својој седници
од 29. децембра 1922. год. под бр. 213/адм. 35329.
од 1922. предао Министарству Пошта и Телеграфа
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца град. земљиште за изградњу радио станице у површини од 14.
кат. јутара и 1217 кв. хв. по цени од Дин. 50.000.за свако кат. јутро. Ову је одлуку Министарство
Унутрашњих Дела – Оделење за Банат, Бачку и Барању и одобрило.
На молбу Дирекције одобрава проширени
градски Савет измену тада донешених услова, и то:
1.) Упитно град. земљиште купује Државни
Ерар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, којег у
овом случају заступа Дирекција Пошта и Телеграфа
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у Новом Саду, те према томе није купац ни Министарство нити Дирекција Пошта и Телеграфа.
2.) Продата површина износи 60.000 кв. метара или 10. кат. јутара и 668. кв. хв. која ће се
површина од пређе продате површине од 14 кат.
јутара 12,7 кв. хв. према жељи Дирекције излучити.
3.) Куповна цена се утврђује са Дин. 4. – на
квадрат. метар што чини за свако катстрално јутро Дин. 23.016.
Целокупна куповна свота износи Дин. 240.000.–
4.) Измену тачке 4) и 5) пређашњих решења
није Проширени Савет у могућству да усвоји, но
сада већ изриче, да ће оправданим молбама у појединим конкретним случајевима који се односе на
измену наведених тачака услова, увек изаћи на
сусрет.
Према томе сви услови раније одлуке остају у
крепости.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барњу.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број: 117.
адм. 26317, 26318. од 1923.
Градски Свет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету промене услова о купопродаји
гр. земљишта Пољопривредном Друштву за Српску
Војводину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија молбу Пољопривредног Друштва за Српску Војводину бр.
26317/адм. 1923. којом тражи брисање тачке 5)
услова донешених у одлуци бр. 62/адм. 12791. од
1921. год. а исто тако одбија и молбу истог друштва бр. 26318/ адм. 1923. којом се тражи право
слободног располагања земљишта одобреног закључком прош. град. Савета бр. 211/адм. 33104.
од 1922. год. из разлога пошто је град већ самом
продајом земљишта Пољопривредном Друштву
довољно на сусрет изашао, те није у могућности од
доношених услова одступити.
О томе се градски Савет и молитељ изводом
из записника обавештавају.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 118.
адм. 34697. од 1923.
Градски Савет на својој седници од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету молбе фирме „Мирко Штајнер
Синови” ради измене услова постављених у одлуци
број 58/скуп. зап. 1923. – у предмету продаје гр.
земљишта фирми у сврхи изградње.
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Трговачка фирма Мирко Штајнер и Синови,
којој је проширени градски Савет у својој скупштинској седници одржаној 18. јуна 1923. године продао 2 ½ јутра градског земљишта ради изградње
творнице за обрађивање и прерађивање грађевног
дрвета, моли, да се у решењу, које говори о овој
продаји одобре неке измене односно допуне. Те
допуне су следеће:
Да јој се одобри, да поред својих производа
може продавати на велико и на мало онај грађевни
материјал, који није по њима израђен, него само
допремљен.
Да се рок од 2 године за изградњу зграда у
њиховом индустријском подузећу има да рачуна од
дана, када град изгради пројектовани пут у правцу
овог подузећа.
Да фирма осим електричног погона може у
свом индустријском подузећу употребити и парни
или други који погон.
да се број радне снаге апроксимативно одреди са 40 – 50 раденика.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одлучује: с обзиром на то, што у смислу наређења трговачког закона могу сва индустријална подузећа поред својих
продуката доносити у промет и ону робу, која спада у сферу тог подузећа и ако није израђена у самом
том подузећу, не ограничава ни трговачко подузеће молитеља у погледу промета робе, те трговачкој
фирми Мирко Штајнер и Синови дозвољава, да
поред својих производа може продавати на велико
и на мало онај грађевни материјал, који није по
њима изграђен.
2.) Молитељ се тражењем садржаним у 2- ој
тачци одбија, пошто је ово тражење неприхватљиво.
3.) Пошто за творницу четврт није прописан
начин погона и пошто је то питање рентабилитета,
какав ко погон употребљава, то се дозвољава молитељу, да може у свом индустријском подузећу увести онај погон, који нађе за рентабилнији.
Редарствена капетанија и командир пожарне
чете ће и онако строго прописане мере, којих има
у овом погледу фирма придржавати.
4.) тачка 4. се усваја пошто је број раденика
и предвиђен у апроксимативној величини од 40–50.
Ова одлука би се у случају Министарског одобрења имала да прикључи одлуци проширеног градског Савета број: 58/ адм. 5263, 21190, од 1923. као
допуна исте.
Ова се одлука има да подастре одобрења ради Министарству Унзтрашњих Дела – Оделењу за
Банат, Бачку и Барању.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Стеван Славнић, гл. инжењер.
Број: 119.
адм. 37245. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
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економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету стављања извесне своте сваке
године у прорачун за постепену изградњу канализације града.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет скида овај предмет
са дневнога реда, пошто ће се исти расправљати
приликом расправе прорачуна за 1924. год.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број 120.
адм. 37241. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о.г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – свој
предлог у предмету примене закона и правилника
о кулуку за изградњу путева.
ОДЛУКА:
Проширени град. Савет скида предмет о промени закона и правилника о кулуку за изградњу
путова са дневнога реда.
О томе се градски савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 121.
адм. 36973. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу мњења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету успостављања укинутог саветничког места.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Сва оделења градског Савета су тако оптерећена пословима, да је ради сређеног званичења и
правилног отправљања послова потребно, да се
садашње место приседника сирочадског стола,
које попуњава Др. Глиша Марковић, претвори у
место саветника, који би и од сада вршио болничке и сиротињске предмете те школске и друге, који
су пређе спадали у делокруг културног саветника.
Поред тога овај саветник свршаваће и рефераде приседника сирочадског стола.
Овим успостављањем саветничког места би
се именовање г. Др. Глише Марковића за придседника сирочадског стола од стране Министарства
Унутрашњих Дела довело у склад са гр. организационим статутом, који не познаје приседничког
места, већ само саветника као приседника сирочадског стола.
Дакле ово успостављање саветничког места
не значи уређење новог саветничког места а ни у
издацима није никакав вишак, јер г. Др. Глиши
Марковићу пошто као приседник сирочдског стола
води и агенда саветника припада према 295§ - у гр.
организационог статута разлика између берива приседника (VII. п. раз.) и берива саветника (VII. п. раз.).
Према горе изложеном проширени градски
Савет успоставља одлуком под бројем 30/скуп. зап.

20. НОВЕМБАР 1923.

435

од 27. априла 1921. године укинуто место за гр. саветника.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број:122.
адм. 27783. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г . подноси - на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету измене статута о затварању капија.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром да у 2
§-у гр. статута о затварању капија предвиђене таксе не оговарају данашњим приликама и повисује
их за ноћно, време од 10 сати до 12 сати на 1 динар, а за време од 12 сати до 4 сата односно зими
до 5 сати ујутро на 2 дин. Ове таксе припадају домарима.
Ова се одлука има одобрења ради подстрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделељу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из запсиника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 123.
адм. 28035. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора – жалбу Љубице Ђорђевић, против одлуке гр. Савета у
предмету продаје гр. земљишта у сврху изградње
куће.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Жалба се одбија из разлога, што је тражено
земљиште према гр. регулационом плану резервисано за парк и има да служи једино у ове цељи и
што град сва своја земљишта продаје путем јавне
лицитације изузев она, која ће, да служе индустријским цељима.
О томе се градски Савет и молитељка изводом
из записника обавештавају.
Број: 124.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о.г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету жалбе Бошка Драгића и молби
Душана Атанацковића и Милана Попића у предмету земљишта продатог Бошку Драгићу.
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Бошко Драгић, трговац из Новог Сада се жали
против решења градског савета број 18655/1923. у
коме се одбија с молбом, да му се одобри да на земљишту, кога се био одрекао може подићи уместо
творнице сира ементалера и млечних производа –
кућу за становање, односно, ако му се ово неби могло одобрити, да му се продужи рок за изградњу
творнице млечних продуката.
Бошку Драгићу, трговцу је 24/I. 1922. године
продато 348 кв. хв. гр. земљишта за изградњу творнице сира и осталих млечних производа, катастрално јутро рачунајући за 50.000 Динара. Ову одлуку
је одобрило Министарство Унутрашњих Дела и када
је Драгић позван по градском фискалу ради потписа уговора Бошко Драгић је ускратио потпис изјавивши, да су услови неприхватљиви и да он земљиште враћа граду на слободно располагање. Ова
писмена изјава протоколисна је под бр. 10957/адм.
1923.
маја 1923. године је Драгић поново поднео
градском Савету молбу, да му се дозволи, да на
земљишту кога се већ одрекао може зидати кућу
за становање или ако му се ово неби одобрило да
му се продужи рок за изградњу творнице млечних
продуката за 1 годину дана али под условима, да
плати 10.000 (десетхиљада) Динара кауције, за осигурање обавезе, да ће у прописаном року подићи
пројектовану творницу и да плати прописане камате од дана одобрења првобитне одлуке.
Када је Драгићу ова одлука саопштена, он је
тражио времена, да се размисли, дали да услове
прихвати или не; тражени рок му је дат, и када је
прошао, без да се изјаснио, о прихватљивости овог
решења градски савет га је у одлуци својој број
18655/1923. одбио из разлога што он почевши од
оног времена, када је донесена првобитна одлука
по овом предмету па све до данас није показао ни
најмање одлучности и озбиљне воље и намере, да
се одазове својим обавезама, које су садржане у
одлуци која говори о овој купопродаји, што је документовао тиме, када је изјавио, да не може прихватити првобитну одлуку, а када је позват, да се изјасни прихваћа ли другу одлуку није у одређено
време дошао да се изјасни.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на темељу горе
изнесених података одбија жалбу Бошка Драгића
и потврђује одлуку градског Савета под бројем
18665/адм. 1923.
О томе се градски Савет и Бошко Драгић изводом из записника обавештавају.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 125.
адм. 35234, 36410, 36411. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси свој – на основу мњења мировинског одбора - предлог у предмету мировине г. Др.
утр. Имра Марцековића, великог бележника.
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Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
вели, да је мировина и сувише велика те да неће
одговарати законским прописима.
Стеван Бошњаковић, рач. саветник, примећује, да Госп. Др. Имри Марцековићу с обзиром да
има потпун број година службе, припада цела плата, што је на закону основано.
Јован Храниловић, члан проширеног Савета
предлаже поводом овога, да се предмет скине с
дневнога реда, да би се оправданост примедаба
могла тачније испитати. У осталом Госп. Др. Имра
Марцековић, није разрешен дужности а ни заступник његов.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Број: 126.
адм. 25994. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу мњења мировинског
одбора – свој предлог у предмету молбе Ане удове
умир. гр. достављача Фрање Хема рођ. Велнер ради
установљења удовичке мировине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је молитељка удовољила 44. и
45. §-у гр. мировинског статута, то јој се према 46.
§-у мировинског статута удовичка мировина установљује са 600 (шестотина) Дин. годишње а лични
додатак на скупоћу са 10. (десет) Дин. дневно почев од 1. августа о. г. Уједно се молитељки Ани уд.
Фрање Хема рођ. Велнер према 3. т. одлуке прош.
гр. Савета под бројем 7/адм. 4465 од 1923. у име
погребнине установљује 2000. (двехиљаде) Динара.
О овоме се градски Савет и Ана уд. Фрање
Хема рођ. Велнер изводом из записника извештавају.
Референт: Стеван Славнић, главни инжењер.
Број: 127.
адм. 34772, 36186. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету молбе фирме „Браћа Офнер”,
ради дозволе за полагање ускотрачне жељезнице
на градском земљишту.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета моли, да се отвори дискусија по овом предмету,
јер је чуо, да су наши људи тражили па не могу да
добију а он је добио.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
је противан томе, да се под закуп издаје гр. земља
на тако дуго време.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да се једна иоле већа фабрика не може замислити без ускотрачних жељезница. Већ је њима више
издатака концесија на ускотрачну жељезницу.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета,
препоручује штедљивост у погледу продаје гр. зем-
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љишта за фабричке сврхе. Продају се већи комплекси а само незнатан део се од тога изгради. После
овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет, према извештају
Дирекције Држ. Жељезница бр. 34566/1923. и
према протоколу о политичко – административном
увиђају индустијског колосека узаног размака од
стоваришта фирме Браће Офнер из Новог Сада до
платоа претоварне станице Држ. Жељезница – издаје своје земљиште т.ј. један део својег уличног
простора фирми у закуп за полагање ускотрачне
жељезнице, под следећим условима:
1.) Дозвола траје 30 (тридесет) година, као и
концесија за жељезницу према тачци IV/1 протокола са ограничењем, да овај уговор престаје ако
би тражено земљиште потребно било граду за опште сврхе, те да град у сваком случају може уговор
са роком од 1 (једне) године дана отказати, а закупник се за овај случај унапред одриче сваког права
на отштету.
2.) Годишња најамнина се утврђује са Дин.
50.- (педесет) у злату, која се свота има годишње,
унапред у гр. благајну уплатити.
3.) У случају рагулисања улица где је овај колосек положен, има молиоц своју пругу и о свом
трошку у хоризонталном и вертикалном правцу
преиначити.
4.) Пруга служи само молиоцу на употребу, а
страни је немогу употребљавати без претходне дозволе градског Савета.
5.) Сви остали услови наведени у протоколу
од 22. августа 1923. г. бр. 26867/1923. остају и
надаље у крепости, те их ово решење не тангира.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изршења ради изводом из записника обавештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 128.
адм. 28123, 29931. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 19. новембра о. г. подноси – на основу заједничког мњења
економског, финансијског и правног одбора - свој
предлог у предмету молбе Лазара Дроњка ради продаје гр. земљишта у сврху изградње јавне куће.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч
је о продаји гр. земљишта, то је председник Госп.
Милан Слиепчевић, вел. жупан, одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета, гласају са „да” а који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Имро Вахтл,
Ђока Гачулић, Никола Ивковић, Душан Кенигштетлер, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов,
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Др. Милан Секулић, Др. Јован Стејић, Павле Татић, Леополд Франк, Ђура Хаднађев.
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Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић,
Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић,
Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш,
Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Како је проширени градски Савет одлуком
својом број 6/адм.2912. од 1921. године закључио,
да се јавне куће имају преместити у нову улицу,
која има да се отвори код Каменичке капије а која
ће спајати Каменичку и Баторијеву улицу – то
проширени градски Савет изриче, да продаје на
вечито Лазару Дроњку гостионичару из Новог Сада
за подизање јавне куће, 350. кв. хв. гр. земљишта,
које је у прикљученом нацрту означено са број 1. а
лежи у горе споменутој улици.
1) Куповна цена се установљава у своти од
250.000. динара по катастралном јутру. Осим ове
своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2) Пројектована зграда има да се подигне у
року од 1. године дана рачунајући од правомоћности ове одлуке, а као гаранција за ову обавезу
има, да служи кауција од 5000. Динара, која се
свота приликом склапања уговора има да депонује
у гр. благајну у готовом новцу или у уложној књижици гласећој на ову своту, а коју уложну књижицу призна гр. савет. Кауција се враћа купцу чим се
одазове обавези садржаној у овој тачци. У
противном случају губи је купац у корист града.
3) У погледу градње има се купац придржавати свих прописа издатих у овом погледу од стране
градског савета.
Има даље купац, да изврши о свом трошку сва
она наређења, која му буде прописала приликом
издавања концесије градска редарствена капетанија било из полицијских или санитарних обзира
било пак у општем интересу.
4.) Обавезује се купац, да ће у пројектованој
згради успоставити станицу за преглед и да ће ову
снабдети са потребним прибором, који му пропише
гр. физик. Ове приборе дужан је купац одржавати
у исправном и добром стању а просторију све дотле
стављати градском физику на бесплатну употребу,
докле год зграда буде служила цељима јавне куће.
5.) Купац има да прикаже приликом склапања
уговора концесију, добивену од надлежне власти,
да може да врши свој посао.
6.) Ако купац не удовољи обавезама прописима у тачци 2. ове одлуке биће град властан, да
продато земљиште уз враћање куповне цене без
камате одузме од власника без икаква права на
отштету.
7.) Ограничење права власништва садржана
у тачци 2. ове одлуке има се грунтовно укњижити.
8.) Купац и његови правни наследници дужни
су да одговарају за сву ону штету коју би град Нови
Сад имао да претрпи усљед неодржавања или прекорачења услова садржаних у овом уговору.
9.) Сви трошкови око овога купа односно продаје - уговор, пристојбе и таксе – терете једино купца.
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10.) Све спорове, који потичу из ове купопродаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
Број 129.
Павле Татић, члан проширеног Савета, образлаже у виду интерпелације молбу у вагонима настањених жељезничара предату градском Савету дана
.. под бројем ..
Градски начеоник, предлаже, да се ова интерпелација скине с дневнога реда док се обзиром на
опсежност и важност овога предмета потребне предрадње не испитају и спроведу.
ОДЛУКА:
Усваја се предлог градског начеоника.
Број: 130.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета, образлаже свој предлог ради изашиљања три
стручна члана проширеног Савета у сврху прегледа
пословања канцеларије Одбора за станове у овоме:
Рад канцеларије одбора за станове је био протузаконит и несоцијалан и само се има благодарити енергичном поступку полиције, да су три члана
канцеларије склоњена и предата суду. Оскудица
станова по градовима на западу је избила на површину још пре рата а последица је све веће индустрије. Код нас се указала тек после рата. Тенденција закона о становима је, да владајућу оскудицу
у становима ублажи. Одбор за станове сачињавају
чланови општине и од њих много зависи, како ће
се санирати станбене прилике. Новосадски одбор
за станове од првога дана није добро схватио свој
задатак, јер га није одано вршио. Из руке у руку је
прелазило вођство одбора за станове док напослетку није предато Г. Др. Имри Марцековићу, који је
вршио један несоцијалан рад. И сам предлагач као
члан одбора за станове је врло често у седницама
одбора указивао на недостатке и тражио да се
увек примељује закон те је зато нерадо гледан. Да
је одбор за станове радио у социјалном духу неби
данас 40 породица жељ. радника становало по вагонима и шупама. Најмање 75% станова је издељено приватницима а од тога је бар 10% који су недавно дошли у Нови Сад. Одбор за станове је показао инперативна наређења чл. 31-34-38-39-56 и
зато је крив шеф. Када ово износи није руковођен
националним мотивом. Др. Марцековић је добар
чиновник и има много заслуга за успешну комуналну политику града. Они, који су га поставили
на чело овога званија, су јако погрешили. Станбеном питању се мора човек цео посветити а он га
није могао успешно водити, једно због старости
друго због велике заузетости на другој страни. Моли, да се у будуће ово има на уму. Рад одбора за
станове је у неким случајевима био ванредно спор
док у другим хитан. Ово се мора осудити. Према
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чл. 34. правилника се на молбу мора у седници написати решење и потписати. Ово није чињено, већ
су решења ношена члановима на потпис тек после
неколико месеци, када су већином чланови одбора
и заборавили шта је решено. Извиђаји су најнесавесније обављани. Записника нема нигде, него у
неким случајевима само прибелешке на актима, те
се неможе установити тачност рефераде. Уникум
нашег одбора за станове су привремена решења,
што је правилником забрањено, те је тиме учињена
илузорном свака жалба. На питање предлагача зашто се то чини одговорио је председник одбора за
станове да је по среди vis maior. Vis maior не оправдава гажење закона. Према правилнику се жалбе
морају одашиљати за 15 дана, јер је у противном
илузорно свако право жалбе. Жалбе се имају одашиљати званично а не лично да се неби увукао протекционизам и корупција. И ово није одржавано.
Према 31. чл. правилника се имају записнички
преслушати све заинтересоване странке. Ово је у
100 случајева ваљда једанпут одржано.
Према правилнику се има свакој молби ради
додељивања стана приложити сведоџба о исплаћеној порези. Ово је чињено тек од тада, када је он
на то упозорио председника. Колико је само овим
учињена штета држави и граду.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
изјављује, да град нема права контроле над одбором
за станове већ само Министар Социјалне Политике.
Зато би се предлог предговорника требао упутити
Мин. за Социјалну Политику.
Др. Милан Секулић, члан проширеног Савета, је мишљења, да кад град плаћа чиновнике има
и права контроле над њиховим радом. Мин. Соц.
Политике врши само врховну контролу. Према изјави Госп. градског начеоника неби смела ни капетанија хапсити чиновнике одбора. Град је дужан,
да води рачуна о раду одбора за станове.
Глиша Мирковић, члан проширеног Савета,
захваљује г. Др. Секулићу, да је дигао кулису са рада одбора за станове, и моли, да се установи, да ли
има град права контроле над радом одбора.
Павле Татић, члан проширеног Савета, мисли,
да град има права контроле над радом одбора за
станове пошто он његове чиновнике плаћа.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета,
вели, да би предлагач, требао, да и у парламенту
укаже на неправилности код примене закона и
правилника о становима, Одбор за станове требао
би да узме у заштиту и наше грађане а не само чиновнике.
Милан Слиепчевић, велики жупан, чита 55. чл.
правилника за извршење закона о становима према
којем надзор над радом одбора за станове има једино Министар за Социјалну Политику. Предлог Др.
Милана Секулића, члана проширеног Савета ће се
поднети на надлежност Мин. за Соц. Политику.
Одговор госп. великог жупана се узима на
знање и решава: да се предлог г. Др. М. Секулића,
подастре на надлежност Министарству за Социјалну Политику.
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Број: 131.
Пошто је тиме дневни ред данашње продужне главне скупштине исцрпен, председник позива
за оверовљење записника
Др. Стевана Адамовића и Марка Вилића чланове проширеног Савета; за место оверовљења
означује гр. бележничко звање за 23. новембар о. г.
у 11 сати пре подне и затвара скупштину.
После прочитања оверовљава се 23. новембра о. г. у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с.р.
вел. бележник

Слиепчевић с. р.
вел. жупан

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 10. децембра 1923. године.
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, градски саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Др.
Карло Вагнер, гл. физик, Предраг Клицин, градски саветник, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гр. архивар, Никола Лебхерц,
гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, градски рачуновођа, Андрија Патак, градски рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Танасије
Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић,
Лазар Димић, Аца Евић, Бернат Ернст, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован
Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић,
Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, Владислав Миодраговић, Коста
Миросављевић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Павле
Поповицки, Глиша Ракић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан
Ћирић, Јулије Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број: 132.
Председник Др. Жарко Стефановић, градски
начеоник, поздравља присутну Господу чланове
Проширеног Савета и отвара за данас исправно
сазвану ванредну главну скупштину проширеног
Савета; вођење записника поверава Др. утр. Имри
Марцековићу, вел. бележнику, а говорнике, да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Уједно извештава, да је због хитности један
предмет стављен накнадно на дневни ред и то: Наредба Министарства Унутрашњих Дела број.... од
....1923. у ствари извршења одлука прош. гр. Савета.
Узима се на знање.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 133.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси свој предлог у предмету избора
одбора за станове и допуне 5 изборних чланова
Управног Одбора, који су према 4 § - у VI зак. чл.
од 1876. год. извучени.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели, да се из стилизације како је овај предмет стављен на дневни ред не зна, да ли се има изабрати и
Управни Одбор. На седници економског одбора било је само речи о одбору за станове а не и о допуни
Управног одбора те зато моли, да се скупштина
претвори у конференцију.
Пошто је овај предлог усвојен, то је председник
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затворио гл. скупштину и отворио конференцију.
По завршетку конференције је председник поново отворио и гл. скупштину.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
износи резултат конференције у томе, да се овај
предмет скине с дневног реда, јер на позивницама
није прецизирано, који се одбори имају изабрати,
те се представници већине проширеног Савета нису
могли споразумети у погледу личности.
Павле Татић, члан проширеног Савета, је за
то, да се оба одбора изаберу данас. У седници економ. одбора је госп. градски начеоник напоменуо,
да ће се Управни одбор изабрати.
После овога је већином гласова
ОДЛУЧЕНО
да се овај предмет скида с дневног реда.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 134.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансиксог и правног одбора –
свој предлог у предмету молбе Симе Пилишера власника штампарије, да му се на основу накнадно
поднесеног техничког описа прода гр. земљиште за
подизање фабрике картонаже.
Министарство Унутрашњих Дела Оделење за
Б. Б. Б. је отписом својим број 2267/1923. у начелу
одобрило одлуку проширеног градског савета број
188/адм. 27727. од 1922. којом је решено, да се
Сими Пилишеру, овдашњем становнику, власнику
штампарије прода 892. кв. хв. градског земљишта
за фабрику картонаже, но у истом отпису је позвало градски савет, да установи другу – вишу куповну цену земљи, јер налази, да је одлуком гр. Савета
установљена куповна цена од 50.000. динара по
кат. јутру мала, пошто земљиште лежи скоро у средини града.
Урош Ружић, члан проширеног Савета, сматра,
да је цена за тражено земљиште од 50.000. дин. по
кат. јутру мала, јер се јутро земље у горњој шуми,
која је подводна, продаје за 30.000. дин.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да је продају овога земљишта прош. гр. Савет
већ једанпут усвојио, али га Министарство - сматрајући, да је цена мала није одобрило. Сада му се осим
предвиђене цене ставља и обавеза насипања пола
улице испред купљеног земљишта.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета пита где се налази земљиште, које се молитељу
продаје? Тражи, да се установи тачан план, где ће
шта зидати, јер види на малом Лиману фабрике
поред вила. Уједно би требало изабрати један одбор,
који ће прегледати уговоре, да ли су и извршени.
Павле Татић, члан проширеног Савета, моли,
да се предлог усвоји, јер је сада стагнација рада.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, на
изнесене примедбе одговара, да регулациони план
града предвиђа где ће се шта градити и према томе

10. ДЕЦЕМБАР 1923.

445

се поступа. За ревизију уговора о продатим земљиштима је изаслат један одбор, који већ и ради.
Марко Марцикић, члан проширеног Савета,
предлаже, да се у будуће све продаје земљишта пре
него што дођу пред прош. Савет економски саветник са 2-3 члана економског одбора извиди тражено земљиште на лицу места.
Пошто се после овога није нико пријаво да говори, а реч је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они
који примају предлог градског Савета гласају са
„да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Лео Вајс, Имре Вахтл, Марко Вилић, Радован
Вујошевић, Бернат Ернст, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић,
Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик,
Тоша Милић, Миша Милићев, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Андрија Мудрох, Ђока
Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Ђока
Степанов, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Франк, Јован Храниловић.
Са „не” је гласао: Душан Ружић.
Према томе је предлог градског Савета великом већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче да уважава горњи отпис Министарства Унутрашњих Дела и
да молитељу повисује куповну цену на тај начин,
што га обавезује да има поврх куповне цене да сноси и половину трошкова око насипања и калдрмисања улице поред целог фронта купљеног земљишта.
Осим тога је и молитељ на позив поднео и технички
опис, пошто је ово захтевано у скупштини проширеног градског Савета одржаној 15. маја 1923. године. Према томе продаје Сими Пилишеру новосадском становнику власнику штампарије у прикљученом нацрту означених 892. кв. хв. градског земљишта за изградњу фабрике картонаже под следећим условима:
1.) Куповна цена се установљава у своти од
50.000 динара по кат. јутру.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
2.) Купац има, да изведе на купљеном земљишту градње и инсталације тачно према стручном
опису прикљученом молби, и да запосли радну
снагу исказану тамо, а за сам погон, да употреби
електричну снагу.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају
се успоставити у року од 2. године рачунајући од
правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 5.000. дин. која
се свота приликом склапања уговора има да депонује у гр. благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту а коју
уложну књижицу призна градски савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци у противном случају
губи је купац у корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде тако изградити а сам посао и погон тако извршавати, да се усљед овога неће ни димом ни смрадом, ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
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4.) Купљено земљиште има да служи једино за
изградњу фабрике картонаже и не сме се власништво истог пренети на друго лице.
5.) Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда
ако без разлога рад у творници обустави биће град
властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате одузме од власника и позове га, да
оданде уклони и однесе у року од 1 године све
зграде и инсталације, јер ће у противном случају
све то без разлике и без икакве отштете прећи у
власништво града Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је
тачно о свом трошку извађати све наредбе, које му
буду ма које власти из здравствених разлога или из
обзира јавне сигурности или сигурности од пожара
као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
7.) Ограничења права власништва садржана
у тачкама 1, 3, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно
укњижити.
8.) Купац и његов правни наследник дужни су
одговарати за сву ону штету, коју би град Нови Сад
имао, да претрпи из неодржавања или прекорачења
овим уговором постављених услова.
9.) Сви трошкови овога купа односно продаје:
уговор, биљеге и пристојбе терете купца.
10.) Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
Уједно се упућује градски Савет, да у будуће
све продаје градског земљишта пре него што се изнесу пред проширени градски Савет извиди економски саветник на лицу места са 2-3 члана економског одбора.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записика обавештава.
Број: 135.
адм. 28572. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Ђорђа Лучића капетана пароброда ради продаје гр. земљишта у сврху
изградње куће.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да се молитељ с молбом одбије из разлога, што су земљишта у овом блоку опредељена за индустријске цељи
и само у те цељи се продају за 50.000. динара по
кат. јутру; дочим би се у друге цељи могла продати
једино путем јавне лицитације.
О томе се градски Савет и молитељ изводом
из записника извештавају.
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Број: 136.
адм. 28191. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Мирослава Губаша
гр. порез. чиновника ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње куће.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да се молитељ с молбом одбије из разлога, што су земљишта у овом блоку опредељена за индустријске цељи
и само у те цељи се продају за 50.000. динара по
катастралном јутру; дочим би се у друге цељи
могла продавати једино путем јавне лицитације.
О томе се градски Савет и молитељ изводом
из записника извештавају.
Број: 137.
адм. 37199. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету поднесеног предлога Павла
Татића, члана проширеног Савета, да за 40. жељезничарских породица, који у вагонима станују, хитно
уступи градско земљиште за изградњу куће за становање.
Павле Татић, члан проширеног градског Савета и њих 87 овдашњих жељезничких намештеника
подносе молбу у којој оцртавају бедно стање ових
жељезничара, који са својим породицама на прагу
зиме станују у вагонима, где ће и презимити морати усљед чега су изложени тешким патњама и моле,
да им се у близини жељезничке станице додели земљиште где би подигли колонију за жељезничарске
намештенике.
Павле Татић, члан проширеног Савета, усваја
поднесени предлог и уједно предлаже, да се одреде
2-3 члана проширеног Савета, која ће ово решење
с представком однети Министарству Саобраћаја и
Министарству за Социјалну Политику и тражити,
да се за подизање жељезничарске колоније одреди
потребан број дрвених кућа, које су стигле из Немачке на рачун репарације. Жељезничари сами не
могу ићи, јер њих као потчињене неће ни пустити
Министру.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
не усваја предлог предговорника. Изасланство би
град стало новца а можда неби Министар ни изасланство примио. Ми имамо наше посланике па
нека се они заузму за ствар и више ће успети.
На ово Павле Татић, повлачи свој предлог.
После овога је предлог градског Савета једногалсно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гарсдки Савет изриче, да увиђа
тежак положај молитеља жељезничара, чија и онако тешка и напорна служба постаје још тегобнијом
тиме, што немају свог огњишта – и да је вољан, да
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им изађе у сусрет. Али јер држи, да молитељима
неби било поможено на тај начин, ако би се појединцу од њих уступило градско земљиште и појединац обавезао, да сам себи зида кућу, јер зато немају
материјалних средстава а и врло честа премештања
искључују зидање од стране појединаца, - решава,
да ставља у изглед држави 5 /пет/ кат. јутара градске земље по куповну цену, која би била установљена за земљишта додељена сиротињи, ако држава
обавезно прими на себе изградњу кућа потребних
за овдашње жељезничарске намештенике.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 138.
адм. 26406. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора –
свој предлог у предмету молбе Српске Задружне
Банке д.д. да може од продатих 18 кат. јутара задржати само 6 кат. јутара.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче да с обзиром на то, да је Српска Задружна Банка д.д. овом
својом изјавом очитовала одлуку да није вољна, да
испуни обавезе садржане у тачци 6. одлуке број:
19799-19991/1922. која говори о купопродаји, то
градски Савет од своје стране одустаје од спровођења ове одлуке и обуставља свака даља преговарања
у овом питању.
Уједно позива градски Савет Српску Задружну Банку Д. Д. да у року од 30 дана рачунајући од
уручења ове одлуке, накнади граду ону штету, коју
је претрпео усљед тога, што му је ово земљиште
неискоришћено лежало у економској години 1922.
и 1923. а које се установљава у своти од 1600. динара по катастралном јутру.
О томе се заинтересовани извештавају изводом из записника.
Број: 139.
адм. 34915. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Андрије Варићака,
ред. вел. Капетана ради продаје гр. земљишта у
сврху изградње куће за становање.
Пошто се нико није пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио
поименично гласање тако, да они који примају предлог градског Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Марко Вилић, Радован
Вујошевић, Бернат Ернст, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић,
Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Ђока Милић - Шумарев, Фрања Цидлик,
Тоша Милић, Миша Милићев, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан,
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Душан Перлић,Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Ђока Степанов,
Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Франк, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Предраг Клицин, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изнимно усваја
молбу Андрије Варићака, гр. редарственог великог
Капетана, те му додељује један од плацева који су
расположиви. Плац ће му се доделити путем вучења коцке као што је то закључено у одлуци проширеног градског Савета број 36/адм.17598/1923. од
15. маја 1923. године.
РАЗЛОЗИ:
И ако је молба молитеља Александра Варићака гр. редарственог великог Капетана поднесена
после доношења одлуке проширеног Савета бр.
36/адм. 17598/1923. од 15. маја 1923. године дакле после термина одређеног за усвајање чиновничких молби она се имала усвојити из разлога тога,
што је Андрија Варићак, градски редарствени велики капетан тек априла месеца 1923. године преузео агенда великог Капетана и само због необавештености у овој ствари није био у могућности да пре
поднесе молбу.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 140.
адм. 36059. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г . подноси – на основу мњења заједничке
седнице економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Владимира
Чапљица, руског избеглице, ради продаје гр. земљишта испред његове куће.
Пошто се није нико пријавио да говори, а реч
је о продаји гр. земљишта то је председник одредио поименично гласање тако, да они који примају
предлог градског Савета гласају са „да” а који га не
примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И.
Вучетић, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Др. Карло Вагнер, Предраг Клицин, Стеван
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.
Од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Марко Вилић, Радован
Вујошевић, Бернат Ернст, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић,
Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Ђока Милић - Шумарев, Фрања Цидлик,
Тоша Милић, Миша Милићев, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан,
Душан Перлић,Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Ђока Степанов, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Јулије Франк, Јован Храниловић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Владимиру Чаплицу, руском избеглици новосадском станов-
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нику у прикљученом плану са топ. бројевима 5066/
1.а/73. означених 45 кв. хв. градског земљишта,
које се налази у старој чиновничкој насеобини а
лежи пред кућом молиоца за цену од 156. динара
по кв. хв. што чини свега 7020. динара.
Ово се земљиште према регулационом плану
неће у случају отварања улице употребити за улицу,
него има да служи као башта испред куће. А куповна цена му је иста као и куповна цена самог земљишта где је кућа подигнута, којег је земљиште
саставни део.
Купљено земљиште може купац или његов
правни наследник употребити само за оне цељи, за
које оно може служити према регулационом плану,
односно у оне сврхе, какве у том погледу пропише
грађевна област. Ако би купац или његов правни
наследник купљено земљиште у друге цељи употребио, то ће град бити властан, да продато земљиште
уз повратак куповнине без камате натраг узме без
права на отштету.
Купац или његов правни наследник дужан је
све оне наредбе о свом трошку тачно изводити,
које му ма која власт из здравстевних обзира или
из обзира јавне сигурности или сигурности против
пожара издала буде.
Купац, или његов правни наследник дужни
су одговарати за све оне штете, које би град Нови
Сад имао да претрпи услед неодржавања или прекорачења услова, статуисаних овим уговором.
Сви трошкови овог купа односно продаје терете купца.
Све спорове, који потекну из овог купа односно продаје, решава новосадски срески суд или оне
судске власти, које би на његово место постављене
биле.
Ступањем на снагу ове одлуке постаје беспредметним закупни уговор који је склопио молитељ са
градом у погледу закупа овога земљишта.
Ова се одлука има одобрења ради поднети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Др. Михајло Продановић, градски фискал.
Број: 141.
адм. 33175. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Дирекције Пошта и
Телеграфа ради продужења рока за изградњу палате за Дирекцију.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на основу предлога економско-финансијског и правног
одбора и уважавајући разлоге молитељице продужује рок за изградњу палате Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом Саду до 22. августа 1928. године.
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Ово се решење има поднети Министарству
Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број: 142.
адм. 20481. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе I. новосад. млина на
ваљке д.д. ради снижења калдрмарине на теретне
аутомобиле.
Фирма молбу своју мотивира тиме да им се
млин од Жељезничке станице далеко налази и да
фирма не може своју индустријску колотечницу
скопчати са електричним колосеком који непосредно поред њиховог млина пролази, - јер то градски
Савет недозвољава, - из ког разлога је принуђена
да уз огромне трошкове теретне аутомобиле у промет стави, да би своме задатку могла одговарати с
једне стране: с друге стране пак не види фирма
оправданост наплате калдрмарине између ње и
шпедитера из разлога тога, јер док њихови теретни
аутомобили и приколица која су стално снабдевана
са масивном гумом обавијеним точковима и плаћа
за свака кола 50. дин. дневно на име калдрмарине;
дотле шпедитери врше и обављају свој посао по граду са теретним колима и то без гумених точкова, уз
наплату само 4 дин. дневно на име калдрмарине за
кварење асфалта.
Фирма наводи даље у својој молби да дневно
за околину отпрема око 6 вагона сировине, даље да
млин снабдева са брашном не само један део војништва наше околине него лиферује и снабдева
брашном у великој мери и пасивне крајеве којим
чином обавља и врши један веома важан и по опћи
интерес драгоцен посао из којих разлога моли градски Савет да наплату калдрмарине са 50 дин. смањи на 4 дин. дневно.
Економско финансијски одбор расправљајући
молбу горње фирме у одржаној својој седници од 5.
о. м. уверивши се о изнетим чињеницама а обзиром поглавито на ту околност да је фирма дефакто
своје аутомобиле и приколице са масивном гумом
снабдела и као такове у погон ставила услед чега
асфалт не трпи велику штету и није изложен великом квару; - предлаже проширеном градском Савету да измени статут о наплати калдрмарине због
кварења асфалта теретних аутомобила и њихових
приколица тако да смањи наплату са 50. дин. на
20. дин. дневно.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, вели, да теретна кола јако кваре нашу калдрму,
јер им точкови нису широки. Такођер и фијакери
би требали да имају широке точкове, да не могу
упадати у трамвајске шине. Напомиње ово, да би
ред. вел. Капетан о томе размислио и у томе смислу издао наредбу.
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После овога је предлог градског Савета једногласно примљен:
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет разматрајући
молбу I новосад. млина на ваљке д.д. и у њој изнете
разлоге узевши у обзир чињеницу да су фирмини
теретни аутомобили заједно са приколицом масивном гумом снабдевени услед чега варошка калдрма
није изложена великом квару; - узевши даље у обзир
ту околност да наплата калдрмарине теретних аутомобила и њихових приколица не стоји у сразмеру према такси шпедитерским саобраћајним колима, - чији точкови нису гумом снабдевени; и најпосле узевши у обзир да фирма снабдева како један
део војништва тако и наше пасивне крајеве са брашном и на тај начин врши један драгоцен и у општем
интересу јавни посао, прима предлог економско
финансијског одбора и решава измену градског
статута донесеног под бројем 15048/1923. о наплати калдрмарине теретних аутомобила и њихових
приколица на тај начин што овом одлуком наплату
калдрмарине са 50. дин. смањује на 20. дин. дневно.
Ова снижена наплата ступа у живот од дана
правомоћности ове одлуке.
Ова се одлука подноси на одобрење Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку
и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 143.
адм. 33053. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јордана Гребенаровића, управника монополског стоваришта, да му се
врати наплаћена хотелска такса од 576. дин.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молба молитеља се не може уважити, јер би
то био преседан, којим би се градска благајна ускратила од једнога свога знатног прихода.
Молитељу је од стране Одбора за станове додељено више станова, које он није хтео примити
тако на пр. стан Јосипа Кила у Шафариковој ул.
број 12. под бројем 1371/3 од 1. августа о. г. и стан
ум. гр. економа Тибора Бале.
О томе се градски Савет и молитељ извештавају.
Број: 144.
адм. 30649. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету уређења места чиновника
гр. грађевинског одељка.
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
1919. године је г. Милош Дотлић од стране
тадашњег градског начеоника са правима вел. жупана именован под бројем 68 жуп. од 20. марта
1919. културним техничарем у привременом својству с тим, да му у дужност спада, водити бригу о
градским водограђевним установама као и о одводним јединицама, насипима, станицама за пумпање
воде и т.д. те подносити предлоге, који би били
сходни за културно – техничко унапређење градског земљишта и поља.
Пошто сада поменуто место културног техничара није извршено према е) тачци 5. §-а XXI зак.
чл. од 1886. год. и пошто се ово не поклапа са гр.
организационим статутом и пред виђеним делокругом, проширени градски Савет решава да Милош
Дотлић поверене му дужности врши као чиновник
гр. грађевинског одељка.
Ово место чиновника гр. грађ. одељка је скопчано са платом и осталим беривима X. плат. разреда а путни паушал му према 225.§-у гр. организационог статута припада као и техничком чиновнику грађевинског одељка. У погледу унапређења
по годинама службе и у погледу мировине важи гр.
организациони статут о мировини.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат,
Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 145.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора –
свој предлог у предмету молбе Беле Профуме и др.
умировљених гр. чиновника ради установљења
скупаринског додатка на станарину као и наредба
у бр. 16266/1923. ради исплате овог додатка Др.
Ђорђу Тапавици ум. гр. саветнику.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја молбу умировљених гр. чиновника те према наредби У. Бр.
16266. од 15. X. 1923. и за градске умировљене
чиновнике установљује у 22 чл. закона о додацима
на скупоћу предвиђени додатак на станарину, који
је према 3. чл. наведеног закона од 1. III. o. г. припадао држ. чиновницима са службом у Србији и
Црној Гори а који је изменом 3. чл. закона о додатцима на скупоћу примењен на све држ. чиновнике
целе наше Краљевине.
Овај додатак на станарину се установљује од
1. марта о. г. а стим скопчан вишак издатака за
време од 1. III. дo 31. XII. о. г. од 48.348. дин. се
има покрити путем преноса кредита у прорачуну
гр. домаће благајне за 1923. годину.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
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О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 146.
адм. 31001. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси мњење заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора у предмету призива Јоце Ђ. Драженовића, гр. порес. часника
против одлуке гр. Савета под бројем 26741/адм.
1923. односно припомћи на одело за 1923. годину
као и свој предлог у овоме предмету.
Економски, финансијски и правни одбори из
своје седнице заједничке предлажу, да се призив
Јоце Ђ. Драженовића, гр. пореског часника I кл.
уважи те да му се установи припомоћ на одело за
1923. год. у своти од 1750. дин. дочим гр. Савет
предлаже да се призив Јоце Ђ. Драженовића одбије и нападнута одлука Савета бр. 26741/адм. 1923.
потврди, јер је иста заснована на императивној одлуци прош. гр. Савета под бр. 52/скуп. зап. 1922.
од 6. априла 1922. т. 29. а коју је одлуку и Министарство Унутрашњих Дела и одобрило и јер би
прош. гр. Савет дошао у опреку са својим сопственим решењем а који је прош. гр. Савет стално наглашавао да се његове одлуке имају најстрожије
спровађати.
Даље треба одбити призив и због тога, јер би
се у противном случају створио опасан преседан,
на основу кога би иступили са сличним захтевима
не само чиновници и намештеници, који су постављени код града до 1. II. o. г. него и сви остали, који
су постављени до краја године.
Др. Жарко Стефановић, градски начеоник,
вели, да је дужност гр. Савета да се држи одлука
прош. Савета.
Од првог дана, када је наступио на дужност
градског начеоника, је настојавао, да се то и извршује. Овде није реч о новцу него о принципу. Ми
имамо 46 чиновника и намештеника, који су дошли
после 1. јануара о. г. и када се једноме да онда ће
доћи и остали. Ако мисли прош. гр. Савет да га награди онда нека му додели један хонорар. Помоћ
за одело добиће за неколико дана. Прош. Савет би
усвајајући његов призив дошао у опреку са самим
собом.
Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
вели, да се ни сам гр. Савет не држи статута и одлука прош. гр. Савета. Тако би према статуту прорачун морао до краја ове године бити и одобрен а
до сада ни установљен није. Закључено је развргнуће економије, што такођер није извршено. У осталом
прош. Савет има прва мењати своје одлуке.
Павле Татић, члан проширеног Савета, предлаже, да се свима једнаком мером мери те ова припомоћ као редовна принадлежност по месецима
исплаћује.
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета,
моли, да се од овако мале ствари не прави питање.
Овим чини један изузетак од постављеног правила.
Молитељ је био именован 3. јануара те није могао
доћи пре на свој садашњи положај. Због незнатне
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разлике у времену предлаже, да се мољена припомоћ на одело одобри.
После овога су стављени на гласање устајањем,
прво предлог гр. Савета за који је гласало 16., затим
предлог одбора за који је гласало 30 и напослетку
предлог Павла Татића за који је гласало 5 чланова
проширног Савета.
Према томе је предлог заједнице седнице економског, финансијског и правног одбора већином
гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уважава поднети
призив те поништава одлуку гр. Савета под бројем 26741/адм. 1923. којом је молба молитеља Јоце
Ђ. Драженовића гр. пореског часника I. кл. ради
исплате припомоћи на одело за 1923. годину одбијена јер није био у служби града 1. јануара 1923.
год. и установљује му у име припомоћи на одело за
1923. год, одлуком прош. гр. Савета под бројем
52/скуп. зап. 1922. наведену припомоћ од 1750.
дин. (једнухиљадуседамстопедесет) дин.
Пошто ова одлука одступа од Министарством
одобрене одлуке прош. гр. Савета под бројем 52/
скуп. зап. 1922. од 6. априла 1922. т.29. то се има
одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 147.
адм. 39501. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси – на основу мњења заједничке седнице одбора економског, финансијског и правног –
у предмету продужења важности одлуком под бројем 7/адм. 4465. од 1923. установљене погребнине
за 1924. годину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продужује важност одлуком под пројем 7/адм. 4465 од 1923.
установљене погребнине за активне и умировљене
службенике града и за 1924. годину а с обзиром,
да се економске прилике нису у толикој мери промениле, да би било потребно повишење исте.
Према томе се и за 1924. годину установљује
погребнина:
1) за чиновнике од VI. до IX. плат. раз. укључив
са 5.000. (петхиљада) дин.
2) за чиновнике X. и XI. платеж. разреда са
3.500. (трихиљадепетстотина) дин.
3) За све остале намештенике града, који нису
у плат. разреду уврштени, са 2.000. дин. (двехиљаде) Динара.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника обавештава.
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Број: 148.
адм. 39267. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси свој предлог у предмету повишења хонорара члановима одбора за прописивање
пристојбе на досељенике, који је установљен у 8 § у односног статута.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет – с обзиром, да
хонорар од 20. дин, који је установљен у 8§ -у статута о пристојби на досељенике не одговара данашњим приликама, и пошто не стоји у сразмеру са
губитком времена, који чланови одбора трпе долазећи у седнице, повисује исти на 40. дин. (четрдесет) дин. Повишени хонорар се има од 1. децембра
1923. године рачунати.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети
Министарству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 149.
адм. 38541. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 10. децембра о. г. подноси наредбу У. Бр. 18425. од 26. новембра 1923. у предмету доношења одлука проширеног
гр. Савета „extra dominium”.

ОДЛУКА:
Узима се на знање.

Број: 150.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпен, председник затвара скупштину и позива за оверовљење записника
Павла Поповицког и Др. Милана Ћирића,
чланове проширеног Савета за 18. децембра 1923.
године у 11 сати пре подне у гр. бележничком
звању.
После прочитања оверовљава се 18. децембра 1923. године у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с.р.
велики бележник

Др Ж. Стефановић с.р.
градски начеоник

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада, са кругом рада
муниципалног већа, која је одржана 18. децембра 1923. године
Председник: Др. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ
градски начеоник
Били су:
Од стране градског Савета: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, градски саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Андрија Варићак ред. вел.
капетан, Предраг Клицин, градски саветник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл.
благајник, Др. Глиша Марковић, гр. архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир.
старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа,
Андрија Патак, гр. рачуновођа.
Од стране муниципалног већа: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука Бајић – Стевин, Фрања Бауер, Јован Башћ, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Марко Вилић,
Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Светозар
Ивић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Милан Каћански, Васа Крендић, Стеван Летић-Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев,
Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад
Попов, Алимпије Поповић, Милан Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Урош Ружић, Др. Милан
Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Ђура
Хаднађев, Јован Храниловић.
Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, вел. бележник.
Број: 151.
Председник Госп. Др. Жарко Стефановић,
градски начеоник, поздравља присутну господу
чланове проширеног градског Савета и отвара за
данас сазвану ванредну главну скупштину; вођење
записника поверава Др. утр. Имри Марцековићу,
вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола
Лебхерц, гр. подбележник.
Узима се на знање.
Рефeрернт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 152.
адм. 38779. од 1923.
Градски Савет из своје седнице од 18. децембра о. г. подноси извештај о извлачењу путем коцке
половине изабраних чланова Управног Одбора и о
Избору одбора за станове за 1924. год.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, у
име радикалног клуба подноси једну листу чланова
за одбор за станове.
Павле Татић, члан проширеног Савета, се чуди већини проширеног Савета, да су имали куражи
предлагати без претходног споразума са осталим
партијама. Зна он шта већина хоће. Парола је пала
све у своје руке; али неће успети, јер ће он против
избора поднети призив. Он нема поверења у предложеној листи и предлаже, да се изаберу они, који
су прошле године чланови одбора били.
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Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета,
вели, да је ово терор од стране предговорника а већина се неда терорисати. Они имају своје уверење,
те ће данас гласати за положену листу.
После овога је председник ставио на гласање
предлог Павла Поповицког, за који је гласало 44
члана а затим предлог Павла Татића за који је гласало 4 члана проширеног Савета.
Према томе је предлог Павла Поповицког већином гласова примљен те у одбор за станове за
1924. годину су изабрати:
1/ из реда власника кућа:
Душан Атанацковић,
Милан Грујић - штампар,
Душан Монашевић,
Милан Попић,
Иван Малешевић,
Лазар Балаж,
Лазар Милутиновић,
Јоца Сивачки,
Рада Сланкаменац – Тојин,
Ђока Гачулић,
Филип Богдановић,
Др. Сима Ћирић,
Влада Ненадовић,
2./ Из реда станара:
Божа Виловски,
Ђока Петровић,
Др. Ђурица Недељковић,
Марко Марцикић,
поп Јоца Јовановић,
Др. Туна Гргинчевић,
Дим. Бјелић,
Милан Саратлић,
Влада Недељков,
Ђока Сремчевић,
Др. Лаза Поповић,
Никола Барачанин,
Васа Крендић,
После овога се прешло на избор путем коцке
извучених 5 чланова Управног Одбора и то:
Давида Поповића,
Мишу Георгијевића,
проту Милана Ћирића,
Марка Вилића,
Др. Милана Секулића.
који се према параграфу IV. зак. чл. од 1876.
год. имају изабрати тајним гласањем путем листића.
За председника одбора за прикупљање гласница је председник госп. градски начеоник на основу
параграфа гр. организационог статута именовао
Јована Храниловића а за чланове одбора Павла
Поповицког и Ђуру Хаднађева.
Гласнице су предали:
Од стране муниципалног одбора: Јоца Антоновић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Лука Бајић-Стевин, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Марко Вилић, Радован Вујошевић,
Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Аца Евић, Светозар Ивић, Васа Јовановић-Вакин, поп Јоца Јовановић, Васа Крендић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић,
Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев, Коста Миросављевић, Јован Милак-Кузманов,
Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић,
Милан Попић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Урош Ружић, Др. Милан Секулић, Ђока Степанов, Др.
Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Милан Ћирић, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић.
Од стране градског Савета: Др. Имра Марцековић, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Предраг Клицин, Стеван Бошњаковић,
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Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак.
Након одржаног гласања је председник одбора за прикупљање гласница објавио, да је свега
315 гласова предато:
Од тога су добили гласова:
Давид Поповић 62
Миша Георгијевић 63
Коста Миросављевић 54
Др. Милан Секулић 19
Радован Вујошевић 43
Марко Вилић 55
Павле Поповицки 2
Павле Татић 6
прота Милан Ћирић 4
Марко Марцикић 2
Др. Милан Ћирић 1
Глиша Мирковић 1
Бернат Ернст 1
Др. Миладин Величковић 1
Јосип Менрат 1
Душан Перлић 1
Према томе су на место пет извучених чланова Управног Одбора изабрати:
Давид Поповић,
Миша Георгијевић,
Марко Вилић,
Коста Миросављевић,
Радован Вујошевић.
О овоме се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број:153.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпен, то председник затвара за
данас сазвану ванредну главну скупштину и за оверовљење записника позива
Марка Вилића и Марка Марцикића, чланове
проширеног Савета за 24. децембар 1923. године у
11 сати пре подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 24. децембра 1923. године у 11 сати пре подне.
Др Марцековић с.р.
вел. бележник

Др Ж. Стефановић с.р.
градски начеоник

ПРИЛОГ
ОДЛУКА МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ДЕЛА О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
ПРОШИРЕНОГ ГРАДСКОГ САВЕТА ОД 24. ЈАНУАРА 1923. ГОДИНЕ
ИАГНС, Ф. 150, 464767/1924
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45.
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48.

6/IV

1922
Отварање
Избор чланова одбора
Варошки економски програм за 1922. годину
Градња Инвалидског дома
Расподела кућишта на градском земљишту
Затварање
Наставак седнице
Продаја земљишта Ловрековићу и Шицеру
Продаја земљишта Бошку Драгићу за фабрику сира
Продаја земљиша Авраму Пејиновом
Продаја земљишта Новосадској Окружној Благајни за осигурање радника
за подизање Дома
Продаја 13 плацева за изградњу кућа
Продаја земљишта Господарској банци д.д. за проширење фабрике
намештаја
Продаја земљишта Дејану Живановићу за столарску радионицу
Продаја земљишта Сави Радојеву за изградњу гостионице
Предлог измене 5. §-а градског грађевног штатута
Оснивање градинарске (баштованске) школе
Акције „Парагово” каменоломног д.д.
Продаја земљишта Браћи Станковић за творницу за прераду вуне,
тканина и пиротских ћилимова
Продаја земљишта Злати Могину за браварску радионицу
Продаја земљишта Марку јанићу за браварску радионицу
Продаја земљишта Карлу Мелкусу за фабрику кајшева
Продаја земљишта Стандард Оил Компанији за рафинерију уља
Продаја земљишта Николи Радујкову за градњу куће
Продаја земљишта Силвестеру Бернолду ради проширења браварске
радионице
Продаја земљишта Антону Фотивецу за фабрику шешира
Продаја земљишта Илији Аврамовићу за градњу куће
Продаја земљишта Милану Саратлићу за коларску и столарску радионицу
Предлог измене 8 §-а статуа о пристојби на досељенике
Пошта на Малом Јарку
Преинака димничарског обртничког статута
Представка Др. Миладина Величковића о јавном моралу
Закључни рачун градске благајнице
Откуп рада од вајара Ђоке Јовановића
Повишење погребнине за градске службенике
Закључи рачун сирочадског стола за 1920. годину
Молба Акционог Комитета вишешколаца у Загребу ради помоћи за
градњу ђачког дома
Закључни рачуни у ликвидацији стојећег апровизационог подузећа за
1918, 1919, 1920. и 1921.
Хонорисање градских намештеника за рад око градске апровизације
Отпремнина Катици Плавец, бишвој гр. дневничарки
Проглашење лечничке дипломе Др. Јосифа Шенбергера
Молба Велислава А. Вукуша за пријем у грађанство
Затварање
Отварање
Место за кућишта новосадској сиротињи
Откуп мостобрана
Припомоћ Матици српској
Припомоћ Управи шегртске школе
Кредит за подизање епидемичне болнице

Лебхерц
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица

Др. Марковић
Др. Тапавица
Бањанин
Бошњаковић
Лакић
Лебхерц
Бошњаковић
Лебхерц
Бошњаковић
Др. Продановић
Лебхерц

Др. Адамовић
Лакић
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19/VI

20/VI

Прорачун градске благајне
Затварање
Отварање
Прорачун градске домаће благајне за 1922. годину
Затварање
Отварање
Свадбени дар Њ. В. краљу Александру I
Продаја земљишта Јовану Лакићу и Миливоју И. Вучетићу за изградњу куће
Затварање
Отварање
Интерпелација Др. Бранка Николића
Извештај градског начеоника
Прорачун градске домаће благајне за 1922. годину
Продаја земљишта сиротињи, дневничарима, редарима и
послужитељима за градњу кућа
Експропријација Марковићеве куће ради отварања пута према новом мосту
Дунавско обално купатило (Штранд)
Интерпелација Јосипа Франка о државним празницима
Затварање
Отварање; измене дневног реда
Преуређење места гл. рачуновође у место рачунарског саветника
Подела кућишта за градске чиновнике
Велики жупан предаје председавање Јовану Лакићу
Поделе кућишта за градске чиновнике
Прекид седнице (сахрана Аркадија Варађанина)
Наставак седнице
Награда гр. чиновницима за рад код гр. апровизације
Подела кућишта за јавне чиновнике
Кућишта за дневничаре и послужитеље
Продаја земљишта Др. Станку Матановићу ради подизања санаторијума
Промена 110 §-а градског грађевинског статута
Продаја земљишта Српској Задружној Банци за подизање творнице жигица
Продаја земљишта Ради Туленчићу за градњу куће
Продаја земљишта за градњу кућа (Дака и Алипије Поповић и др.)
Молба Милана Антонићу за градњу куће
Продаја земљишта Српској Трговачкој Банци д.д.
Молба Матице српске за земљиште за оснивање музеја
Продаја земљишта Др. Стевану Адамовићу за хотел
Проширење електричне централе
Молба Ђурице Лишића и Српске Трговачке Банке за продају земљишта
Продаја земљишта Јакову Рајху за творницу кантарева, пољопривредних
машина и ливницу гвожђа
Молба Јована Ернста и Рота за продају земљишта
Продаја земљишта за подизање радничког дома
Продаја земљишта „Данубија” д.д. за дрвару
Продаја земљишта за изградњу палате Трговачко занатлијске коморе
Продаја земљишта Павлу Бергеру и др. за фабрику чешљева и дугмади
Уступање земљишта Савезу Добровољаца за изградњу дома
Продаја земљишта Данилу Недучину за ливницу
Продаја земљишта Влади Драгуновићу за градњу куће
Продаја земљишта Јовану Јакабу за градњу куће
Продаја земљишта Петру Аларгићу за градњу пекаре
Продаја земљишта Антону Фишеру за четкарску радионицу
Продаја земљишта Данилу Поповићу за градњу куће
Продаја земљишта Матији Јовановићу за браварску радионицу

Бошњаковић

Бошњаковић

Бокшан
Славнић

Лебхерц
Бошњаковић
Др. Тапавица
Др. Адамовић
Др. Тапавица

Лебхерц
Др. Тапавица
Славнић

Лакић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица
Славнић
Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица
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24/VII

1922
Продаја земљишта Триви Веселиновићу и Петру Кеђанковићу за
столарску радионицу
Продаја земљишта Младену Јечинцу за градњу куће
Извештај о продаји 7 парцела на јавној лицитацији
Продаја земљишта Илији Аврамовићу, Милошу Аврамовићу и Стевану
Тортићу за градњу кућа
Продаја земљишта Дејану Живалићу, Милану Наумову и Радовану
Каћанском у индустријске сврхе
Предлог за називе нових улица у мостобрану и малом Лиману
Водовод и канализација
Умировљење гр. редара Ђорђа Кечкеша
Умировљење гр. примаље Лидије Ковач
Умировљење гр. дневничарке супр. Ерне Инотаји
Умировљење гр. вртара Стевана Пала
Милостиња убирачу потрошарине Јосифу Јухасу
Пријем у грађанство Др. Милоша Петровића
Пријем у грађанство Андрије Николића
Пријем у грађанство Мике Трифуновића
Пријем у грађанство Антона Бака
Завичајност уд. Јосифа Достала рођ. Софије Хук
Коришћење помоћи вотиране Матици српској
Умировљење гр. дневничарке Евице Сабо
Умировљење гр. дневничарке Пирошке Лигети
Милостиња гр. проценитељу Карлу Шуберту
Затварање
Отварање
Питање Павла Татића о породичном додатку
Продаја земљишта Српској Задружној Банци за творницу жигица
Продаја земљишта Ђурици Лишићу и Српској Трговачкој Банци у
индустријске сврхе
Извештај одбора о продаји земљишта Јовану Ернсту и Роту у
индустријске сврхе
Продаја земљишта Милану Антонићу за градњу куће
Издавање под закуп земљишта војвођанској задрузи за међусобно
помагање и штедњу за подизање циглане
Подела кућишта јавним и приватним лицима
Продаја земљишта за градњу кућа
Продаја земљишта „Георгијевић-Грајниц” д.д. за изградњу магацина
Продаја земљишта Мору Хакеру за фабрику крема за обућу
Продаја земљишта фирми Исаковић, Калмић и Комп. за градњу
резервоара за моторин
Уступање кућишта Ђенералу Милошу Васићу и др.
Продаја земљишта Миши Павловићу и др. за градњу кућа
Надопуна намештаја за Апелациони Суд
Улог новце гр. домаће благајне и др. фондова
Путни трошкови Милана Тапавице за лечење
Умировљење Др. Ђорђа Тапавице гр. саветника
Умировљење Олге Јанкелић, гр. писара
Умировљење Фрање Берлата, уручитеља
Умировљење гр. редара Павла Хорвата
Умировљење уручитеља Светозара Кобиларева
Умировљење гр. дневнинача Јована Суђи
Умировљење гр. послужитеља Адолфа Највирта
Пријем у грађанство Ђуле Најрора и кћерке Јоланке
Пријем у грађанство уд. Милоша Ланцоша
Умировљење гр. рачуновође Мартина Хајду

Славнић
Др. Тапавица

Лакић

Др. Тапавица

Славнић
Др. Тапавица
Лакић
Славнић

Лакић
Славнић
Бошњаковић
Лебхерц
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

2/IX

19/Х

26/Х

1922
Пријем у грађанство Др. Бранка Илића
Доградња школа (Кајмакчаланска и Краљевића Марка)
Затварање
Отварање
Програм рада градоначелника Жарка Стефановића
Калдрмисање улица
Откуп јавне болнице
Набавка дрва
Помоћ Југословенском Новинарском Удружењу
Затварање
Отварање
Функционални додатак вел. жупану
Извештај градског начеоника о раду (15. V - 15. X)
Продаја гр. јавне болнице
Успостављање народне кујне
Реорганизација полиције
Набавка ускотрачне железнице
Продаја земљишта Ђенералу Васићу за градњу куће
Продаја земљишта официрима за градњу кућа
Називи улица у новом делу града
Припомоћ за набавку животних намирница
Оправка барака у Кисачкој улици
Избор чланова суда за сузбијање скупоће
Прекид седнице
Наставак; поднете интерпелације
Хонорар инж. Даке Поповића око оправке барака
Кредит за набавку ускотрачне железнице
Припомоћ умировљеним службеницима и удовицама
Пријем у грађанство Никола В. Јосифовића
Уговор о продаји болнице
Интерпелација Јосифа Франка о продаји Дарањијевог телепа
Интерпелација Душана Атанацковића о Милану Тапавици
Продаја земљишта Миловану Атанацкову за градњу куће и столарске
радионице
Продаја земљишта Ђорђу Зличићу за градњу куће
Продаја земљилшта Стевану Вугрину за градњу куће
Продаја земљишта Исаковићу, Калмићу и комп. ради подизања
резервоара за бензин и петролеум
Продаја земљишта Самуилу Бабилону за градњу фарбарске радионице
Продаја земљишта Секцији Југословенског Новинарског Удружења за
градњу дома
Молба Раде Вуковца ради промене земљишта
Продаја земљишта Сими Пилишеру за подизање фабрике кутија
Продаја земљишта Српској Трговачкој Банци за изградњу заводског дома
Продаја земљишта Дирекцији Пошта за градњу палате
Продаја земљишта Браћи Офнер за градњу млина за прераду соли и
магазина
Прорачун Окружног Школског Одбора за 1922. годину
Молба димничара за повећање пристојби
Продаја земљишта Аладару Тришлеру
Молба Мирка Павковића за признавање службе у Матици српској
Умировљење гл. благајника Јосифа Пајца
Умировљење Јосифа Пулисака
Умировљење гр. редара Алберта Шоша
Умировљење гр. редара Јована Паланки

Вучетић
Др. Продановић
Лебхерц
Бањанин
Славнић
Лакић
Славнић
Бокшан
Славнић
Бањанин

Славнић
Бокшан
Лебхерц
Др. Продановић

Славнић

Лакић
Славнић
Лакић
Славнић
Лакић
Лебхерц
Бањанин
Лакић
Лабхерц
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1922
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

29/XII

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

1.
2.

26/I

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8/ II

12.
13.
14.
15.

9/ III

Затварање
Помен Јаши Томићу
Отварање
Извештај градоначелника о раду гр. Савета од 19. октобра
Статут о пристојбама за пријем у грађанство
Продужење важности статута о пристојбама на досељенике
Статут о ватрогасној установи
Измена 224 §-а гр. организационог статута
Закључни рачун сирочадске благајне за 1921. годину
Пренос кредита у оквиру прорачуна гр. домаће благајне за 1921. годину
Продаја земљишта Браћи Кенигштетлер
Продаја земљишта Пољопривредном Друштву за Српску Војводину за
градњи магазина за млекару и прераду меса
Одређивање земљишта за зграду Апелационог суда
Продаја земљишта Министарству Пошта и Телеграфа за подизање радио
станице
Продаја земљишта Душану Лучићу за градњу куће
Продаја земљишта Петру Гајдобранском за градњу куће
Продаја земљишта фирми Јелић и Влчек за градњу механичко-ткалачке
радионице
Продаја земљишта Олги Катаринић и Петру Токареву за градњу куће
Продаја земљишта Јовану Гетлу за градњу фабрике за ливење гвожђа
Прошиње фабрике кабела
Продаја земљишта Јовану Милићу за подизање цементне индустрије
Називи нових улица
Прилози за градњу споменика Јосифу Руњанину
Умировљење гр. послужитеља Јована Ихаса
Милостиња послужитељу на гр. кланици Кристијану Халеру
Жалба Др. Петра Летића на расподелу грађ. земљишта
Продаја земљишта Миши Павловићу и др. за градњу кућа
Мировина Јованки уд. Милана Тапавице
Организовање нових власти за станове
Затварање
1923
Отварање седнице
Допуна избора одбора
Молба „Варошког јодног лековитог купатила” за за прода дд „ у вези са
продајом зграде т.зв. тренд-депо
Молба Министарства Народног Здравља у вези са продајом гр.
земљишта за подизање здравственог дома
Молба „Камендин” дд у вези са продајом гр. земљишта ради проширења
завода
Удовица Видосава Ђуришић – установљење милостиње
Повишење погребнине
Молбе Жарка Ковачевића и Николе Коњевића, за продају гр. земљишта
за изградњу кућа
Молба Милана Пливелића за примање у завичајност града
Затварање
Отварање
Разрешење проширеног Савета и именовање нових чланова проширеног
Савета
Предлог у вези са избором градских одбора
Затварање
Отварање

Лебхерц
Др. Марцековић
Бошњаковић
Славнић
Бошњаковић
Славнић

Лакић

Славнић
Др. Марковић
Лебхерц

Лебхерц
Др. Марцековић

Лакић
Лакић
Славнић
Лебхерц
Лебхерц
Лакић
Лебхерц

472

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

16.
17.
18.
19.

27/IV- 1/V

20.а
20.б
21.
22.
23.
24.
25.а
25.б
25.в
26.
27.
28.
29.
30.

15/V

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.а
43.б
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

18/VI

1923
Избор чланова бирачких одбора и њихових заменика
Маргита Харлековић, дневничарка – мировина
Затварање
Отварање
Прорачун градске домаће благајне, мировинског и сиротињског фонда и
пожарне чете за 1923. годину
Наставак претреса о прорачуну
Одлагање скупштине за 1. мај
Отварање одложеног продужења
Статути о плаћању потрошарине, кантарине, друмарине
Интерпелација Јосипа Франка у вези са откупом виног. насеобина
Интерпелација Радована Вујошевића у вези са хапшењем кријумчара
Хиршла
Интерпелација Радована Вујошевића у вези са деложацијом инжињера
Драгутина Фрима
Интерпелација Радована Вујошевића у вези са продајомЗемљишта
фабрици Каблова
Затварање
Отварање
Извештај о раду градског Савета од 1. јануара 1923.
Закључни рачун градске домаће благајне
Школски прирез за 1923.
Одобрење Статута о организацији пожарне чете и Статута о пожарном
прирезу
Измене 110 § - а грађевинског статута
Продаја гр. земљишта Сими Пилишеру, трговцу
Молба димничара за повишење димничарске таксе
Отварање Баторијеве улице
Молбе чиновника за продужење рока за отплату додељених им кућишта
Молба Бранка Седмакова у вези са продајом гр. земљишта
Молба Пере Веселиновића за продају гр. земљишта ради изградње
преноћишта за путнике
Молба Мирка Штајнера за продају гр. земљишта за смештај дрвеног
грађевинског материјала
Призив Милана Радонића и другова у вези са одмеравањем трошарине
за соду
Молба Васе Крстића, за закуп земљишта ради вештачког одгоја риба
Жалба Саве Балтовића у вези са накнадом штете начињене у његовом
бостану
Жалба Владимира Толстоја у вези за продајом градског земљишта
Жалба Олдриха Баковског у вези са продајом градског земљишта
Молба Андрије Сечујског за продају гр. земљишта ради изградње
творнице за прераду дрва
Молба Андрије Маријаша и другова за повишење броја дозвола за
неограничено точење пића
Покојни Јован Бањанин- тромесечни предујам на плату
Удовица Јована Бањанина – мировина
Михајло Чипа – мировина
Јосиф Тот - мировина
Оставка Др Радослава Илијћа на чланству суда за сузбијање скупоће
Вотирање новчане помоћи за покривање трошкова слета и изложбе
рукотворина Бачке Соколске Жупаније
Затварање
Отварање
Извештај о раду градског савета од 15. маја о.г.
Предлог Статута о уређењу проституције

Др. Марковић
Лебхерц

Др. Стефановић
Бошњаковић
Др. Марковић
Бошњаковић
Славнић
Лакић
Варићак
Славнић
Лакић
Славнић
Лакић

Бокшан
Лакић

Славнић
Бокшан
Лебхерц

Др. Стефановић
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.а
65.б
66.
67.
68.
69.
70.
71.а
71.б
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

4/VII
9/VIII

1923
Промене Статута о фијакерском обрту
Молба Јеврејске општине за доделу земљишта ради проширења гробља
Молба Мирка Штајнер за продају гр. земљишта за изградњу фабрике за
обрађивање и прераду дрвета
Продаја гр. земљишта творници „Кабела”
Молба фирме „Бошњаковић и Радић” ради издавања под закуп права
анонсирања
Изостављена тачка
Упис у чланство добротвора „Јадранске страже”
Удовица Јелена Бањанин - мировина
Богдан Милић – мировина
Молба Команде Речне Флотиле за уступање дунавске аде код зимовника
за изградњу радионице
Молба Милана Зорића, судије, да му се смањи куповна цена за плац на
малом Лиману
Успостављање места градског економа
Затварање
Отварање – покушај атентата на Николу Пашића
Затварање
Отварање
Извештај о раду Савета на скупштини одржаној 18.јуна
Пренос кредита у прорачуну градске благајне у 1922.
Отплата зајма код Хрватско – Славонске – Земаљске Хипотекарне Банке
у Загребу
Молба Грађевинске секције за измену 71. параграфа Градског
грађевинског статута
Предлог Статута о привременом уређењу проституције на подручју града
Новог Сада
Измена нивелате улице Змај Јовановића
Измена нивелате улице Краљице Марије
Продаја градског земљишта творници „Кабела”
Молба Електричног д.д. ради издавања под закуп гр. земљишта
Молбе Божидара Машића и Михајла Бактаји у вези са продајом гр.
земљишта за изградњу столарске и ћурчијске радње
Молба Јосипа Помикачека у вези са продајом гр. земљишта за изградњу
браварске радионице
Молба Карла Вајскопфа у вези са продајом гр. земљишта за изградњу
ливнице гвожђа
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом Саду ради продау вези са
продајом гр. земљишта ради изградње централног магазина.
Молбе Ђорђа Вака и Артура Хампера у вези са продајом гр. земљишта за
изградњу творнице челичних пера, копчи за папир и сличних артикала
Молба Људевита Сечкара у вези са продајом гр. земљишта ради
изградње коларске радионице
Молба Стевана Виздака ради продаје гр. земљишта у сврху изградње
столарске радње
Молба Имре Мерингера у вези са продајом гр. земљишта ради изградње
столарске радионице
Назив улица
Призив фирме „Пијетро – Мелоко” и Леополда Шварца против одлуке
градског Савета
Призив Јована Јовановића гостионичара, против одлуке градског Савета
Извештај о реорганизацији полиције
Молба Беле Профуме и других ради установљења скупаринског додатка
на станарину
Молба Јована Самалчика за успостављање пет димничарских места
Ђорђе Рака - мировина

Лакић

Лебхерц

Лакић

Др. Стефановић
Бошњаковић

Славнић
Варићак
Славнић
Лакић
Славнић
Лакић

Славнић
Лакић

Славнић
Др. Продановић
Лакић
Варићак
Лебхерц
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94.
95.
96.
97.
98.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

8/IX
19/XI

1923
Велимир Р. Илић – примање у завичајност
Фрања Дирбек- шесто недељни допуст
Затварање
Отварање – рођење престолонаследника
Затварање
Отварање
Велики жупан подноси извештај о прегледу рада известилаца гадског
Савета, сирочадског стола, и ред. вел. капетаније
Жарко Стефановић, градски начелник, подноси извештај о раду градског
Савета у времену од 9. августа о. г.
Допис градова Загреба и Љубљане у вези са Законом о Самоуправи
градских општина
Игњат Марковић – експропријација куће
Затварање и продужење на 20. новембар
Продужење редовне седнице
Закључни рачун сирочадске благајне за 1922.
Молба градских чиновника и намештеника за доделу помоћи за набавку
основних животних намирница
Откуп земљишта од Љубомира Ђукића
Продаја градског земљишта Српској Задружној Банци
Молба Ђоке Балажа за продају гр. земљишта ради подизања творнице за
прерађивање вуне
Молба Стевана Токина за продају гр. земљишта ради подизања творнице
намештаја
Молба Јосипа Фелеги за продају гр. земљишта ради подизања творнице
за израду лежишта куглица
Молба Јована Гајера ради продаје гр. земљишта за изградњу творнице за
израду плетене трске за таванице
Молба Милана Малетића ради продаје гр. земљишта за изградњу млина
за паприку
Молба Саве Бечејца раду продаје гр. земљишта за изградњу творнице
Молба Варге и Бељанског ради продаје гр.земљишта за изградњу
коларске радионице
Молба Дирекције Поште и Телеграфа у вези са изменом услова продаје
гр. земљишта ради изградње централног магацина
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа ради измене услова стављених у
одлуци о купопродаји гр. земљишта у сврху изградње радио станице
Промена услова купопродаје гр. земљишта Пољопривредном Друштву за
Српску Војводину
Молба фирме „Мирко Штајнер Синови” ради измене услова у предмету
продаје гр. земљишта фирми
Новчана свота у прорачуну за постепену изградњу канализације у граду
Примена закона и правилника о кулуку за изградњу путева.
Успостављање укинутог саветничког места
Измена Статута о затварању капија
Жалба Љубице Ђорђевић у вези са продајом гр. земљишта за изградњу
куће
Жалба у вези са продајом гр. земљишта Бошку Драгићу
Др утр. Имре Марцековић - мировина
Удовица Ана Хем – мировина
Молба фирме „Браћа Офнер”, ради дозволе за полагање ускотрачне
жељезнице на гр. земљишту
Молба Лазара Дроњка ради продаје гр. земљишта у сврху изградње јавне
куће
Интерпелација Павла Татића у вези са железничарима настњеним у
вагонима
Пословање канцеларије Одбора за станове

Слиепчевић
Др. Стефановић
Клицин
Др. Продановић

Бошњаковић
Бокшан

Лакић

Славнић

Лакић
Славнић
Лебхерц
Лакић
Лебхерц
Славнић
Лакић
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1923
131.
132.
133.

10/XII

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

18/XII

Затварање
Отварање
Избор Одбора за станове и Управног одбора
Молба Симе Пилишера ради продаје гр. земљишта за подизање фабрике
картонаже
Молба Ђорђа Лучића ради продаје гр. земљишта за изградњу куће
Молба Мирослава Губаша ради продаје гр. земљишта за изградњу куће
Предлог за уступање градског земљишта за изградњу кућа железничарима
Молба Српске Задружне Банке д.д. да задржи 6 кат. јутара земље од
продатих јој 18 кат. јут.
Молба Андрије Варићака ради продаје гр. земљишта за изградњу куће
Молбе Владимира Чапљица ради продаје гр. земљишта
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа ради продужења рока за изградњу
палате за Дирекцију
Молба I. новосадског млина на ваљке д.д. ради снижења калдрмарине на
теретне аутомобиле
Јордан Гребенаровић – хотелска такса
Место чинивника гр. грађевинског одељка
Молба Беле Профуме и других у вези са установљењем скупаринског
додатка на станарину
Јоца Ђ. Драженовић – припомоћ на одело
Погребнина за 1924.
Хонорар члановима одбора за прописивање пристојбе на досељенике
Доношења одлука проширеног гр. Савета „extra dominium”.
Затварање
Отварање
Извештај о избору чланова Управног одбора и Одбора за станове за 1924.
Затварање

Лебхерц
Лакић

Др.Продановић
Бокшан
Лебхерц

Лебхерц
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