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ПРЕДГОВОР 

Публиковање архивске грађе представља 
један од основних али и најсложенијих и најод-
говорнијих задатака савременог архива. Циљ и 
задатак публиковања архивске грађе је више-
струк, пре свега да је заштити и презентује. Са-
држајно највреднија документа постају доступна 
широком кругу истраживача из најразличитијих 
научних дисциплина, као и другим корисници-
ма, чиме се начело доступности архивске грађе 
на најбољи начин остварује. Публиковањем ар-
хивске грађе подстиче се интерес за њено ко-
ришћење 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 наставља издавање зборника 
архивских докумената из фонда Градско погла-
варство Новог Сада (1919-1941) објављивањем 
записника Проширеног савета града Новог Сада 
из 1924. и 1925. године. 

Усвајањем Видовданског устава 1921. годи-
не било је предвиђено увођење једнообразног 
система државне управе на централистичким 
принципима. Подручје целе Краљевине требало 
је да буде подељено на области, као администра-
тивно-територијалне јединице највишег ранга, 
затим, на округе, срезове и општине (укључују-
ћи 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, од-
носно градске, самоуправе уведене су у Војводи-
ни 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 

Законодавни акти којима су спроведене 
уставне одредбе о подели земље усвојени су у 
првој половини 1922. године изгласавањем За-
кона о установљавању области (26. априла), Уред-
бе о подели земље на области, Закона о обласној 
и среској самоуправи и Закона о општој управи 
(28. априла) чиме су озакоњени ранији предло-
зи.2 Положај привилегованих градова, раније у 
рангу среза и у оквиру жупаније, односно у ран-
гу жупанија и њима равних, и формално је пре-
стао да постоји 1925. године укидањем велико-
жупанског звања.3 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 ује-

дињења, била под контролом владе градоначел-
ници и чланови Проширеног савета града нису 
били бирани, него постављани одлуком владе. 
Први градоначелници, Јован Живојновић и Сте-
ван 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 де-
цембра 1918. до августа 1921, када је за великог 
жупана и вршиоца дужности градоначелника 
именован Милан Слиепчевић.5 Први сазив Про-
ширеног градског савета, наслеђен из доба при-
саједињења, убрзо је доживео одређене измене, 
а потпуно је промењен фебруара 1921. године. 
Структура Проширеног савета је одговарала ре-
зултатима избора за Уставотворну скупштину 
одржаних у Новом Саду. Градско представниш-
тво бројало је 90 чланова, 70 места припало је 
представницима странака, 14 места Несловени-
ма и шест места Словенима који нису чланови 
странака.6 Овакав састав Проширеног савета на-
ставио је са радом и током 1922. и 1923. године. 

Решењем министра унутрашњих дела за 
новог градоначелника је, августа 1922. године, 
именован искусни градски чиновник, демокра-
та, др Жарко Стефановић. Стефановић је, 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 Стефано-
вић се на месту градоначелника задржао нешто 
дуже од својих претходинка. Јануара 1925. годи-
не, Стефановић је поднео захтев за пензиониса-
ње због неслагања са радикалским Градским са-
ветом у вези са именовањем градских чиновни-
ка.8 Велики жупан Милан Слиепчевић је, на сед-
ници Проширеног савета града од 30. јануара 
(наставак седнице започете дан раније), изјавио 
„да му је говорио градски начелник, да подноси 
молбу ради пензионисања, јер се он код именова-
ња гр. чиновника мимоилази. То га је огорчило и 
није био вољан под оваквим околностима, да слу-
жи даље, када има потребан број година службо-
вања за пуну пензију. Главни разлог његовом од-
ласку је, да га нису подпомагали сви елементи, 
који су требали, и да није хтео, да прими одго-
ворност за рад других.”9  

После Стефановићевог повлачења са места 
градског начелника, било је потребно доста вре-
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мена да се постави његов наследник. Разлог је 
била неспособност међусобно завађених и поде-
љених новосадских радикала да  истакну зајед-
ничког кандидата. Једно крило предлагало је 
Миту Клицина, док је друго истицало гимназиј-
ског професора фискултуре Глишу Мирковића. 
Клицин је добио подршку месне организације 
странке, али је његова кандидатура наишла на 
противљење посланика Павла Поповицког, ми-
нистра Славка Милетића и Марка Вилића, који 
је изгледа и сам имао извесних претензија на по-
ложај градоначелника. Спекулисало се и неким 
другим именима, попут адвоката Јефте Попови-
ћа и Косте Мајинског, вршиоца дужности градо-
начелника Јована Лакића, па и самог Жарка 
Стефановића. Постојала је замисао да дужност 
преузме велики жупан Слиепчевић или да буде 
постављен шеф новосадских радикала Дака По-
повић, али потоњи није испуњавао услов Мини-
старства да на месту градоначелника мора да 
буде правник. После вишемесчног натезања, до-
шло се до компромисног решења, адвоката др 
Милана Миловановића.10 Он приликом ступања 
на дужност, на ванредној седници Проширеног 
савета одржаној 2. јуна 1925. године, није под-
нео програм рада, него је најавио настојање да 
„развије град у сваком погледу”.11 

На истој седници Градски савет подено је и 
допис Министарства унутрашњих дела бр. 8211 
од 21. маја у ствари разрешења старог градског 
представништва и именовања новог градског 
представништва, као и свој предлог за избор од-
бора проширеног градског Савета. За чланове 
новог састава Проширеног савета именовани су: 
Илија Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић, 
Лазар Балаж, Димитрије Б[и]јелић, Петар Брзак, 
Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влао-
вић, Влада Влашкалић, Фердо Влчек, Самуило 
Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе 
Гавриловић,Ђорђе Гачулић, Јован Гросингер, Ми-
та Грујић, Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб 
Димитријевић, Младен Димитријевић, Вељко До-
бановачки, Стеван Дрињаковић, Коста Живој-
новић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Радосав 
Илијић, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Јовановић, 
Јоца Јовановић, Сава Кавгић, Радован Каћански, 
Сава Керац, Јован Киселички, Мита Клицин, 
Сава Ковачевић, Веселин Коларски, Јулије Кон, 
Илија Крстић, Мирко Кузмановић, Станко Лазић, 
Др. Јован Латинчић Александар Нађ, Ђока Летић, 
Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Ко-
ста Мајински, Лука Малетић, Милан Малетић, 
Васа Матић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, 
Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Владимир 
Миодраговић Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Др. 
Александар Моч, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, 
Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован Ненадовић 
Божидар Никетић, Паун Обрадовић, Васа Пејић, 
Никола Петровић, Јован Перваз, Стеван Писаре-
вић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јеф-

та Поповић, Павле Поповицки, Стојан Продано-
вић, Стеван Радивојевић, Драгомир Рајковић, 
Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Фрања (Ференц) 
Реш, Лаза Саранда, Милан Саратлић, Јован Свир-
чевић, Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин 
Стојковић, Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, Фра-
ња Фат, Јулије Фајт, Јоја Фратуцан, Др. Нандор 
Лустиг, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Пера 
Шилић.12 Крајем године, извршене су мање изме-
не у саставу Проширеног савета. Због оставки 
појединих чланова именовано је шест нових: Пе-
ра Палковљевић, Паја Тодоровић, Цвета Продано-
вић, Лука Бајић-Миканов, Мита Мунћан и Никола 
Николић.13 

Проширени градски Савет одржао је у 1924. 
години девет седница, две редовне и седам ван-
редних. Редовне седнице држане су 26. фебруа-
ра и 18. јуна, а ванредне 4. јануара, 20. фебруа-
ра, 23. априла, 31. маја, 5. јула, 23. августа и 22. 
новембра. На дневном реду било је 136 тачака.14 

Ванредна седница Проширеног савета од 
20. фебруара сазвана је на захтев 23 члана да 
би се заузео став поводом рушења полусталног, 
тзв. „Поћорековог”, моста преко Дунава, који је 
срушен 18. фебруара, услед јаке зиме и леда.15 
Рушењем моста прекинута је друмска веза изме-
ђу Новог Сада и Петроварадина, па су градски 
оци ужурбано тражили начин да се овај проблем 
реши. На седници су изнесени различити пред-
лози, отварање железничког моста за колски сао-
браћај, постављање понтонског моста, превоз 
скелом, али сва ова решења била би привреме-
ног карактера. Једино право решење било је 
убрзавање радова на изградњи сталног друмско-
-пешачког моста, првог таквог у историји Петро-
варадина и Новог Сада. Стеван Адамовић, члан 
проширеног Савета и бивши градоначелник, 
рекао је да стубови новог моста могу да буду из-
грађени за кратко време, али да проблем пред-
ставља монтажа, коју је Влада хтела да изведе 
на рачун репарација, али да Немачка на то није 
пристала. Додао је да треба Владу убрзати да 
уради монтажу моста, истичући да посао не мо-
же да буде завршен пре краја 1925. године.16 
Проширени градски Савет решио је да се по-
себном представком укаже Влади, нарочито 
министрима грађевина и војске и морнарице, 
на одуговлачење предузимача са зидањем сту-
бова за нови мост, чиме се онемогућава економ-
ски и стратегијски важан промет преко Дунава 
и предложио да се ови радови издају способним 
и стручним лицима на терет досадашњих преду-
зимача, а монтажа гвоздене конструкције пове-
ри способним стручњацима, који ће у најкраћем 
року завршити поверен им посао. У изасланство 
су одређени Миладин Величковић, Стеван Ада-
мовић, Дака Поповић и Коста Миросављевић, 
чланови проширеног Савета, с тим, да у Београд 
путују о свом трошку. Донета је одлука да се 
привремено организује превоз, док Министарство 
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саобраћаја не изда овај превоз сталном закупцу. 
Градски савет је упућен да се благовремено по-
брине за одбрану од поплаве која прети граду 
услед велике и дуге зиме и да се одмах приступи 
појачању градског насипа.17 

На редовној седници 26. фебруара, током 
читања извештаја градоначелника Жарка Стефа-
новића, дошло је до вербалног сукоба између 
Стефановића и градског саветника Глише Мар-
ковића, који је демонстративно напустио седни-
цу, због чега је кажњен глобом од 200 динара. У 
даљем току седнице, поведена је расправа о то-
ме да ли градски чиновници могу бити чланови 
управних и надзорних одбора привредних пре-
дузећа. Др Милорад Попов, члан проширеног 
Савета, рекао је „да је општа корупција захвати-
ла и наше чиновништво. Када се пише о разним 
злоупотребама чиновника онда мора да има не-
чега у ствари. Чланови Савета су се међу собом 
завадили и подносе један против другог кривич-
не и дисциплинарне пријаве.” Предложио је осни-
вање анкетног одбора да би се ова ствар испи-
тала и поднео извештај те, по потреби, спровео 
дисциплински поступак. У анкетни одбор пред-
лажио је све изабране чланове Управног одбора, 
те др Јована Латинчића, Павла Поповицког, 
Глишу Мирковића и Рацка Поповића, чланове 
проширеног Савета. Члан проширеног Савета 
Ђура Хаднађев предложио је да се у анкету иза-
бере и један од социјалиста, а др Бранко Нико-
лић је молио да се више пажње обрати на то ко 
треба да уђе у овај одбор, али не предлаже чла-
нове Управног одбора пошто ће они у тој ствари 
имати да суде. Предложио је да се изабере један 
анкетни одбор, али без чланова Управног Одбо-
ра, који би, уједно, имао да извиди међусобне 
оптужбе и оптужбе изнете у листу „Видовдан” и 
поднесе проширеном Савету извештај, који ће 
према потреби одредити дисциплински поступак. 
На захтев већине чланова проширеног Савета, 
седница је претворена у конференцију, а у на-
ставку седнице Бранко Николић, члану проши-
реног Савета, је у име конференције предложио 
да се изабере анкетни одбор са задатком, да уз 
сарадњу градоначелника испита међусобне оп-
тужбе чланова градског Савета и оптужбе изне-
сене у листу „Видовдан” и уједно да извиди да 
ли има градских чиновника који су чланови управ-
них и надзорних одбора привредних удружења 
и који су. У анкетну комисију изабрани су Марко 
Марцикић, Павле Поповицки, Глиша Мирковић, 
Рацко Поповић, Павле Татић, Бернат Ернст и др 
Јован Латинчић, чланови проширеног Савета, 
који ће међу собом изабрати председника.18 

Анкетна комисија је поднела извештај на 
ванредној седници одржаној 23. априла, а на 
самом почетку, велики жупан Слиепчевић замо-
лио је градске саветника Стевана Бошњакови-
ћа, Радивоја Бокшана, Миливоја И. Вучетића, 
Предрага Клицина, и главног инжењера Стевана 

Славнића да се удаље из дворане пошто се сма-
трају заинтересованима. Радован Вујошевић 
тражио је да и градоначелник Стефановић на-
пусти седницу као заинтересована страна, Павле 
Поповицки, записничар и известилац анкетног 
одбора, саопштио је да је Стефановић упознат 
са садржајем извештаја, као председник прав-
ног одбора, мада је извештај анкетне комисије 
требао да остане поверљив до изношења пред 
Проширени савет. Стефановић је одговорио По-
повицком да је и он повредио тајност извештаја 
износећи га пред клуб радикалне странке који је 
о њему и расправљао. Павле Поповицки је прочи-
тао извештај анкетне комисије тачку по тачку, а 
градоначелник Стефановић је на сваку тачку 
прочитао своје примедбе. После читања извешта-
ја анкете и примедби градоначелника, др Бранко 
Николић, члан проширеног Савета, је, као члан 
правног одбора, прочитао извештај правног од-
бора у овом предмету. Пошто су предлози за од-
луку анкетне комисије и правног одбора једна-
ки, Николић је предложио да се предлог правног 
одбора, односно анкетне комисије, без икакве 
дебате усвоји. Чланови Проширеног савета су, 
током расправе, изразили незадовољство ставом 
правног одбора, јер су сматрали да је извештај 
анкетне комисије доказао постојање злоупотре-
ба. На захтев већине, велики жупан Слиепчевић 
прекинуо је седницу и претворио је у конферен-
цију, а по њеном завршетку поново отворио глав-
ну скупштину и дао реч др Милану Секулићу, 
члану проширеног Савета, који је изнео споразум-
ни предлог конференције, по коме „се имају сви 
списи предати дисциплинарном пододбору Управ-
ног Одбора на надлежан поступак”. Павле По-
повицки је инсистирао да се предлог измени у 
толико што ће се уместо „на надлежни” изрећи 
„на дисциплински поступак”. Изгласан је први 
предлог и усвојена формулација „на надлежни 
поступак”.19 Из расправе по овом питању, види 
се снажан притисак радикалске већине у Проши-
реном савету на градоначелника Стефановића, 
који је резултирао његовим повлачењем, односно 
захтевом за пензионисање.20 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, 
поднео је, на ванредној седници одржаној 31. 
маја, представку поводом поплаве која је заде-
сила град. Мирковић је протестовао јер је својом 
представком тражио сазивање ванредне седни-
це, али су на дневни ред стављене и друге тачке, 
чиме је, сматрао је он, његова представка претво-
рена у интерпелацију. У име месне организације 
радикалне странке, изјавио је да он и његови 
другови скидају са себе одговорност и препу-
штају је онима који су у првом реду одговорни. 
Одговорнима за последице поплаве сматрао је 
градског начелника, градски грађевински оде-
љак, одбор за одбрану од поплаве, градски Са-
вет и Проширени градски Савет. Предложио је 
да се свим закупцима градског земљишта, чија 
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је земља поплављена, врати уплаћена аренда, да 
се за порушене куће исплати одштета или сагра-
ди кућа на другом месту, а с десне стране теме-
ринског друма убудуће да се забрани грађење 
кућа, да стручна комисија испита стање долме и 
друге околности да би се нашли кривци, који би 
се повукли на одговорност (у комисију је предло-
жио једног професора хидротехничког факулте-
та београдског универзитета, једног вишег чи-
новника министарства пољопривреде и вода, 
једног изасланика – стручњака министарства 
војске и морнарице, једног члана инжењерског 
удружења из Београда, Ђорђа Жакића, инжиње-
ра из Титела, и Михајла Дракулића, инжињера 
из Сенте).21 

После Мирковићеве представке, градона-
челник Стефановић поднео је свој извештај о овом 
догађају. Опширно је изложио предузете мере 
одбране од поплаве и констатовао „да је гр. Савет 
благовремено уочивши опасност од поплаве, 
предузео и извео све превентивне мере да опас-
ност отклони, да ништа није пропустио што је 
еминентна опасност заповедала била и да је про-
бој долме наступио услед тога, што су димензије 
долме мање биле од прописаног минимума, што 
материјал долме није био од хомогеног материја-
ла већ у делимично већој мери од чистог песка, 
који је, ако се навлажи, апсолутна опасност за 
сваки, па и за насип од највећих димензија.”22 

Др. Милан Секулић замерио је Мирковићу 
да је питање посматрао са ужег и  локалног гле-
дишта. Његов став је да се ово „питање може 
третирати у 3 правца: 1) који су разлози провале, 
2) колика је штета, 3) које кривац, и на послетку 
треба пронаћи мере, да се овака поплава у буду-
ће спречи. За провалу долме мора бити неко од-
говоран, али говорник већине не може рећи, да 
постоји једна серија одговорних а да они нису за 
то одговорни. Наглашава, да је већина огдовор-
на за све што се у граду дешава па делимично и 
за провалу долме.”23 Секулић је сматрао да је пи-
тање накнаде штете настале услед поплаве пита-
ње целе државе и зато предлаже, да проширени 
градски Савет представком умоли председника 
Народне Скупштине да замоли краља да сазове 
Народну Скупштину у ванредно заседање ради 
доношења закона за случајеве поплаве. У настав-
ку расправе, чланови проширеног Савета изно-
сили су своје ставове и запажања о предузетим 
мерама за одбрану од поплаве, градоначелник 
Стефановић је изјавио да би се цементом „могао 
евентуално продор затворити, али за цемент 
неби залегло ни имање целог Новог Сада”.24 Др 
Бранко Николић прочитао је предлог, свој и 19 
чланова проширеног Савета, за оснивање водне 
задруге и доношење посебног статута о одбрани 
о поплаве, чиме би се предупредиле последице 
водене стихије. Радикалски представници Павле 
Поповицки и Глиша Мирковић нису подржали 
предлоге Секулића и Николића, па је велики жу-

пан Слиепчевић скупштину претворио у конфе-
ренцију ради договора о изнетим предлозима. 
После наставка, седница је још једанпут претво-
рена у конференцију, а приликом гласања пред-
лог др Секулића је одбијен и прихваћен предлог 
Глише Мирковића. Формиран је посебан одбор 
који ће проучавати извештаје градског начелни-
ка као и предлоге др Бранка Николића и дру-
гих, и о томе поднети извештај и предлог. У овај 
одбор су изабрани  Мита Ђорђевић, Глиша Мир-
ковић, Тоша Милић, Павле Поповицки, Марко 
Вилић, Васа Матић, Леополд Франк, др Бранко 
Николић, Павле Татић, Јулије Фајт и Стеван Ле-
тић, чланови проширеног Савета.25  

Велике проблеме град је имао са усвајањем 
буџета за 1924. и 1925. годину. Градски буџет за 
1924. годину усвојен је тек на седници од 18. јуна, 
уз примедбу Павла Татића због тога што се при-
ходи градске благајне базирају на трошаринама, 
чиме се оптерећују нижи слојеви становништва. 
Слични проблеми појавили су се и 1925. године, 
када је, због немогућности усвајања буџета, ва-
жење прорачуна за 1924. годину чак три пута 
продужавано, а буџет за 1925. годину усвојен је 
тек на седници одржаној 22. јула исте године.26 

Проширени градски савет је у 1925. години 
одржао 13 седница, четири редовне, осам ванред-
них, док на почетку записника са седнице од 4. 
августа стоји са је седница ванредна, а у тачка-
ма 85 (отварање) и 110 (затварање) стоји да је 
седница била редовна.27 Редовне седнице одржа-
не су 29. јануара (продужена 30. јануара), 22. ју-
ла, 14. децембра и 31. децембра, а ванредне 24. 
марта, 19. маја, 2. јуна, 9. јула, 12. септембра, 6. 
октобра, 23. децембра и 29. децембра. Укупно је 
на дневном реду била 221 тачка. 

Прва седница Проширеног савета у 1925. 
години започета је извештајем вршиоца дужно-
сти градоначелника Јована Лакића. Уз, већ уоби-
чајене, примедбе чланова проширеног Савета на 
стање асвалта и осветљења у граду, цену струје, 
питање исушивања рита, изградње насипа и 
друга комунална питања, расправљало се и о 
смењивању градских чиновника. Др Миладин 
Величковић-Свињарев, један од активнијих чла-
нова проширеног Савета, говорећи о сменама 
чиновника рекао је да „садашњи проширени гр. 
Савет није √састављен изборан√ већ међустранач-
ким споразуман, ипак су дошли нечијим пове-
рењем, те је управо апсурдно, да 2-3 чиновника 
у Мин. Унутр. Дела без питања прош. Савета 
именују и пензионишу гр. чиновнике. Ако у Ми-
нистарству мисле, да је Нови Сад сатрапија њи-
хова или Крњешевци и да са нама могу играти 
шегу, онда ћемо им показати, да то није.”28 Став 
сличан Величковићевом изнео је и Павле Татић, 
представник социјалдемократске странке. 

У наставку седнице продужене 30. јануара 
вођена је бурна расправа о пензионисању неко-
лицине истакнутих градских чиновника, градо-
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начелника Жарка Стефановића, рачунарског 
саветника Стевана Бошњаковића и редарстве-
ног капетана Боривоја Нотароша. Вођена је по-
лемика о разлозима њиховог умировљења, као и 
о начину обрачуна пензија и годинама стажа на 
који ће им се рачунати износ пензије. У вези са 
захтевом градоначелника Стефановића за одла-
зак у пензију, Павле Татић је питао за разлоге 
његовог „брзојавног” пензионисања, велики жу-
пан Слиепчевић је одговорио да је Стефановић 
као разлоге навео да „се он код именовања гр. 
чиновника мимоилази” и „да га нису подпомага-
ли сви елементи, који су требали, и да није хтео, 
да прими одговорност за рад других”.29 У овој 
изјави, радикалски представници су препознали 
да се мисли на утицај њихове странке на одсту-
пање демократског градоначелника. Против 
пензионисања Стевана Бошњаковића, поднета 
је жалба министарству, уз образложење да је он 
неопходан за нормално функционисање градске 
управе, а у случају Боривоја Нотароша, примедба 
је била да се уклања млад и способан чиновник 
који није био на положају на којем се доносе пре-
судне одлуке, као и да се његовим умировљењем 
ствара нови издатак, ионако преоптерећеној 
градској благајни. На овој седници донесене су 
одлуке о пензионисању још неколицине чинов-
ника (међу осталима градског физика др Карла 
Вагнера), али оне нису изазвале бурну дебату као 
у поменутим случајевима.30 

Посебно занимљива тачка дневног реда на 
овој седници била је интерпелација Марка Марци-
кића у вези са изгредима на светог Стевана у 
Руској улици.  Као одговор на интерпелацију, од-
говор је дао Раденко Ракић, заменик редарстве-
ног великог капетана, који је описао сукоб изгред-
ника Луке Палковљевића и Лазе Ковачевића са 
полицијом. Пошто спроведеном истрагом у овој 
ствари није могао да утврди кривицу редара, 
који би били такве природе да би били суспен-
довани и отпуштени, Ракић је решио да сачека 
решење надлежног суда и тек потом о кривици 
редара донесе одлуку. Проширени савет донео је 
одлуку да велики жупан у предмету интерпела-
ције покрене истрагу, кривца казни и о свему 
поднесе извештај на следећој скупштини.31 

На истој седници одата је пошта угледним 
грађанима преминулим у претходном периоду, 
Јовану Храниловићу, Имри Марцековићу, Ан-
дрији Варићаку и Јоци Антоновићу. 

Неколико чланова проширеног Савета пред-
вођених др Јефтом Поповићем, поднела је пред-
ставку министру унутрашњих дела да се „чим 
пре удовољи одредби Закона о уређењу Области, 
о преносу седишта области из Сомбора у Нови 
Сад”.32 Проширени савет, наглашавајући важност 
и неопходну потребу за напредак овог града, да 
Нови Сад постане седиштем Бачке области, како 
је то и законом предвиђено, решио је да образло-
жену представку у вези са тим изабрана депута-
ција што пре поднесе министру унутрашњих де-
ла и замоли хитно решење, односно извршење 
овог закона. У депутацију су изабрани Ђока Га-
вриловић, Милан Саратлић, Јован Ћулум, Станко 
Лазић, Дака Поповић, Ђока Мунћан, Сава Кова-
чевић, др Јефта Поповић, Ђорђе Гачулић, Дими-
трије Бијелић, др Бранко Илић, Др. Михајло Рај-
ковић, Велимир Бугарски, чланови проширеног 
Савета. Чланове депутације од стране градског 
Савета требао је да одреди градски начелник. 
Уједно је одлучено да депутацију предводи и 
представку преда Славко Милетић, носилац ра-
дикалске листе за новосадски округ и министар 
народног здравља.33 

У вези са модернизацијом Новог Сада је 
одлука Проширеног савета града донета на сед-
ници одржаној 23. децембра 1925. године којом 
су одређена места за сталне бензинске станице у 
граду. Важно питање био је и Статут о принад-
лежностима градских службеника и уредбе о 
пензији, отпремнини, милиостињи и посмртни-
ни градских службеника усвојен на седници од 
29. децембра.34 

Записници Проширеног савета града Новог 
Сада из 1924. и 1925. године, део су архивске 
грађе из Фонда број 150. Градско поглаварство 
Нови Сад, заведени у сумарном инвентару фонда 
као инвентарне јединице број 7 и 8. Записници 
из 1924. године су вођени у једној књизи, на срп-
ском језику, ћирилицом, која садржи 135 листо-
ва писаних машином.35 У 1925. години записни-
ци су, такође, вођени на српском језику, ћири-
лицом, у једној књизи, на 199 листова писаних 
машином. 

Приређивачи су израдили табеларни при-
каз тачака дневног реда седница одржаних у тој 
години. Записнике смо публиковали тако што 
смо у потпуности задржали изворну правописну 
форму текста. 
 

Нап ом е н е : 

1. Миленко Палић, Преглед административно-територијалних промена у Војводини 1918-1941, 
Зборник за друштвене науке Матице српске, св. 38, Нови Сад 1964, 142. 

2. Исто. 

3. Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 150 Градско поглаварство Нови Сад (1919-1941) (даље: 
ИАГНС, Ф. 150), Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 
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4. М. Палић, нав. дело, 141; Слободан Бјелица, Политички развој Новог Сада између два светска 
рата, Нови Сад 2008, 47. 

5. С. Бјелица, нав. дело, 46-48. 

6. ИАГНС, Ф. 150, 8751/1921; С. Бјелица, нав. дело, 51. Радикалима је припало 52, демократама 12 и 
социјалдемократа шест места у Проширеном савету. 

7. Записници Проширеног савета града Новог Сада 1922-1923, приредили Душко Пантелић, Тања 
Вељковски, Петроварадин 2015, 197. 

8. С. Бјелица, нав. дело, 49-50. 

9. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 

10. С. Бјелица, нав. дело, 50. 

11. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 

12. Исто. Међу новопостављеним члановима, нашла су се и три непозната имена: Јован Ернст (ово име 
се, ипак, помиње међу присутнима на почетку седнице од 6. октобра), Андрија Баршањи и Павле 
Јухас, па је предложено да се њихово именовање прогласи ништавим и министарству поднесу тачна 
имена. Накнадно су за чланове Проширеног савета именовани Бернат Ернст и др Мита Арадски. 

13. Исто. 

14. Последња тачка означена је бројем 133, али су на седници од 31. маја три тачке дневног реда 
означене као 43а, 43б и 43в. 

15. Богољуб Савин, Новосадски мостови на Дунаву, Нови Сад 2005, 27-28. Мост је изграђен као полу-
стални колски мост на дрвеним стубовима са гвозденом кострукцијом за потребе аустро-угарске 
војске у Првом светском рату. Грађен је од децембра 1914. до марта 1915. године, а назван је по 
главнокомандујућем аустро-угарске војске, генералу Оскару Поћореку, „Поћореков“ мост. 

16. Мост је, после многих потешкоћа, свечано отворен 20. маја 1928. године. С. Бјелица, нав. дело, 
140-147. 

17. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1924. године, књ. 7. 

18. Исто. 

19. Исто. 

20. С. Бјелица, нав. дело, 50. 

21. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1924. године, књ. 7. Извештај стручног 
одбора о узроцима поплаве поднет је на седници Проширеног савета одржаној 5. јула 1924. године. 

22. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1924. године, књ. 7. 

23. Исто. 

24. Исто. 

25. Исто. 

26. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 

27. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 

28. Исто. Занимљиво је да Величковић није био именован у следећи сазив Проширеног савета, што је, 
можда, имало везе са његовим иступима на седницама. 

29. ИАГНС, Ф. 150, Записници Муниципалног већа савета из 1925. године, књ. 8. 

30. Исто. 

31. Исто. 

32. Исто. 

33. Исто. 

34. Исто. 

35. Књига укупно има 153 листа, јер је на крају књиге поновљен записник са седнице од 26. фебруара 
1924. године, чији су листови континуирано нумерисани. 

 

Приређивачи 

Тања Вељковски, виши архивиста 
мр Душко Пантелић, виши архивиста 
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З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 4. јануара 1924. године 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ,  
велики жупан 

Били су: 

Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, Др. утр. Имра Марце-
ковић, вел. бележник, Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар Поповић, 
Предраг Клицин, 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, гл. архивар, Никола Лебхерц, под-
бележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуно-
вођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, градски рачуновођа. 

Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Лука Бајић Стевин, Стеван Бахингер, Танасије 
Белеслијин, Имро Вахтл, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, 
Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Васа Крендић, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, 
Иван Малешевић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Јован Милак – Кузма-
нов, Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Др. Милорад Попов, Рацко Поповић, Др. 
Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, прота Милан Ћирић, Леополд Франк, Ђура Хад-
нађев, Јован Храниловић. 

Бележи: Др. утр. Имра Марцековић, велики бележник. 

Број: 1. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, велики жупан, 
поздравља, присутну господу чланове проширеног 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. 

Уједно пријављује, да су због хитности накнадно став-
љени на дневни ред ови предмети: „Предлог градског Саве-
та у предмету молбе Милана Попића и Душана Атанацко-
вића ради продаје гр. земљишта у сврху подизања пецаре”. 
– „Отпис Министарства Унутрашњих дела у предмету одо-
брења одлуке експропријације куће Игњата Марковића”.- 
„Избор бирачког одбора”.  – „Отпис Министарства Уну-
трашњих Дела у предмету призива Пољопривредног Друш-
тва за Српску Војводину против одлуке прош. гр. Савета 
под бројем 117/скуп. зап. 1923.” 

Узима се на знање. 

Референт: Стеван Бошњаковић, рачунарски саветник. 

Број: 2. 
адм. 41499. од 1913. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. под-
носи предлог заједничке седнице економског, правног и 
одбора за финансије и прорачун у ствари привременог 
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продужења важности прорачуна од 1923. и за годину 1924.  
Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, пита, 

да ли се може у времену ограничити важност прошлого-
дишњег прорачуна односно за које време се могу изврши-
ти радови око инвентара и потписа чиновника. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
су предрадови у току и нада се, да ће претрес овогодиш-
њег прорачуна бити довршен крајем фебруара месеца. 

Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, пред-
лаже, да се важност прошлогодишњег прорачуна продужи, 
до краја фебруара месеца. 

Павле Татић, члан проширеног Савета се слаже са 
предлогом предговорника пошто има врло хрђавих искус-
тава о 1/12 државног буџета. 

Предлог одбора је допуњен предлогом Др. Милорада 
Поповог једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је претрес прорачуна за 1924. год. одложен те 

се нов прорачун моментално не може утврдити, проши-
рени градски Савет решава, да се прорачун од 1923. ра-
чунске године привремено продужи на год. 1924. до кра-
ја месеца фебруара, док се нов прорачун домаће благајне 
и са овим скопчаног мировинског и сиротинског фонда 
за год. 1924. не утврди. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Стеван Славнић, главни инжињер. 

Број: 3. 
адм. 10852, 40924. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси  - на основу мњења економског, правног и од-
бора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету 
молбе Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом Саду ради 
намене облика продатог земљишта за радио станицу и 
продаје нових 300 кв. хв. град. земљишта у сврху изград-
ње пријемне станице за апарате Радио – станице. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
На поновну молбу Дирекције Пошта и Телеграфа у 

Новом Саду у предмету успостављања Радио – станице у 
овом граду, прош. град. Савет доноси следеће решење, као 
надопуну својег ранијег закључка бр. 116/адм. 34705. од 
1923. и то: 

1) Продата површина град. земљишта заведена у гр. 
ул. бр. 4298. кат. чест.  

4925/2 = 4. јутра 981. кв.хв. 
4925/3 = - 〃 1332. 〃 〃 
4926/2 = 3 〃 138. 〃 〃 
4927/1 = 1 〃 1136. 〃 〃 
4928/1 = 1 〃 933. 〃 〃 
4929/1 = 1 〃 375. 〃 〃 
4930/1 = - 〃 491. 〃 〃 

чини укупно 13 кат. јутара 613. кв. хв. и у облику како је 
то у приложеном нацрту под I) означено са напоменом, да 
ће се пут који је кроз ову парцелу пројектован премести-
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ти поред границе продатог земљишта, но Државни Ерар 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца се обавезује, да ће 
канале успостављене са обе стране овог пута, на купље-
ном земљишту, увек у исправном стању одржавати, тако 
да ће се вода са виших делова моћи несметано и на даље 
кроз купљено земљиште спровађана бити. 

2) Куповна цена утврђује се са Дин. 26110. за свако ка-
тастрално јутро, које у овом случају чини Дин. 375.361.14. 

3) Тачка 4) решења прош. Савета од 29. децембра 
1922. године се у толико мења што се сада утврђује да се 
продато земљиште може само у чисто поштанско-теле-
графске и телефонске ерарске сврхе употребити. 

4) Тачка 5) пређег решења се има у уговору изоста-
вити, иста је гласила: „Ако Министарство Пошта и Теле-
графа ово земљиште на другу цељ употреби, или ако ова 
Радио – станица буде ван погона стављена за време од 
две године, то је град властан купљено земљиште, уз по-
вратак безкаматне куповнине, натраг узети, без икакве 
отштете откупа. И ово се ограничење права власништва 
има грунтовно убележити.” 

5) У сврху успостављања пријемне станице прош. 
град. Савет продаје Државмом Ерару Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца још даљих 300 кв. хв. град. земљи-
шта и то поред Футошког друма кат. чест. 5114/13 = 232 
кв. хв. и 5114/14 = 68 кв. хв. уз цену од Дин. 26110. за 
свако кат. јутро, које у овом случају износи Дин. 4895. 95. 
Ситуација и облик овог земљишта су у приложеном на-
црту под II) означени. 

Извршење овог закључка поверава се град. Савету. 

Референт: Др. Глиша Марковић, приседник. 

Број: 4. 
адм. 40737, 41232. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. под-
носи – на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун – свој предлог у предмету повише-
ња изасланичких дневница. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, држи, да су 
предложене дневнице мале. Тако је за редаре предвиђено 
15. дин. на дан а од тога не могу живети цео дан. Предла-
же, да се минимална дневница установи са 50. дин. и он-
да по скали са по 5-10. дин. више. 

Др. Глиша Марковић, приседник - саветник вели, да 
се предлог Савета оснива на уредби Министарског Савета. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, пита, дали 
имамо автономију? Ако имамо; онда можемо дневнице за 
наше службенике повисити без обзира на уредбу о днев-
ницама за држ. службенике. 

Милан Слиепчевић, вел. жупан, вели, да град има 
своју самоуправу може па и треба да повиси изасланичке 
дневнице.  

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели, да 
и ми треба да имамо директиву а то је уредба. Дневнице 
ћемо установљавати према прорачуну. 

После овога је стављен на гласање предлог градског 
Савета, који је великом већином гласова против 7, који су 
били за предлог Павла Татића – Усвојен и  
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет с обзиром на то да 1920. 

год. установљене изасланичке дневнице не одговарају да-
нашњој знатно повећаној скупоћи, на основу решења 
Министарског Савета К.Д.Р. Бр. 121400 од 1. октобра 
1923. год. измењује 280 и 281 §  V гл. гр. организационог 
статута, који говоре о изасланичким дневницама, на сле-
дећи начин: 

4 тачка 280 § се овако измењује: Подвозни трошак 
за пртљаг приликом сваког седења на кола и силажења са 
кола, за пренос пртљага по 5. – дин. 

281 § се овако измењује: 
1. Приликом изасланства се има права на ове днев-

нице: 
а) дневнице чиновника VI и VII  пл. разреда....... 65. дин 
б) дневнице чиновника VIII, IX и X  
пл. разреда ........................................................... 50. дин. 
в) дневнице чиновника XI 
пл. разреда ........................................................... 40. 〃 
г) дневничара и осталог манипулационог  
особља .................................................................. 35. дин. 
д) дневнице редара и служинског  
особља .................................................................. 25. дин. 

4. тачка 281§ се овако измењује: 
Код изасланства ван територије града припадају ове 

дневнице: 
а) чиновн. VI. пл. разр.........................................50. дин. 
б) чиновн. VII. 〃 〃...........................................45. 〃 
в) 〃 VIII. 〃 〃...........................................40. 〃 
г) 〃 IX. 〃 〃...........................................35. 〃 
д) 〃 X. 〃 〃...........................................30. 〃 
ђ) 〃 XI. 〃 〃................................................ 25. 〃 
e) у плаћевне разреде неуврштеном  
манипулационом и помоћном особљу.....................20. дин. 
ж) редарима и послужитељима...............................15. 〃 

Дневнице по овако измењеном статуту имају се за-
рачунавати од 1. јануара 1924. године. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Стеван Славнић, главни инжињер. 

Број: 5. 
адм. 40847, 40926. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. под-
носи  - на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе Ди-
рекције Пошта и Телеграфа ради измене услова о купопро-
даји град. земљишта у сврху подизања Централног Магазина. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
На поновну молбу Дирекције Пошта и Телеграфа у 

Новом Саду у предмету успостављања Централног мага-
зина исте Дирекције у Новом Саду, прош. град. Савет до-
носи следеће решење, као надопуну својег ранијег закључ-
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ка бр. 115/адм. 34367. од 1923. и то:  
1) Тачка 6) ранијих услова се мења, пошто се речи: 

„само у затражене сврхе” замењују са „само у чисто пош-
танско-телеграфске-телефонске ерарске сврхе.” 

2) У тачци 7) има се изоставити „или његов правни 
наследник.” 

О овоме се извршења ради градски Савет изводом 
из записника извештава. 

Број: 6. 
адм. 38349, 40925. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г.  
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом Саду, ради измене 
услова о купопродаји град. земљишта у сврху градње Па-
лате ове Дирекције. 

Предлог Градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава да из уговора ко-

је треба са Државним Ераром Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца сачинити у предмету продаје град. земљишта, 
за Радио-станицу, за Централни магазин и за Дирекцијску 
палату, изостане услов да купац има да сноси трошкове 
око купопродаје земљишта, пошто ће град исте сносити. 

О овоме се извршења ради градски Савет изводом 
из записника обавештава. 

Референт: Др. Михајло Продановић, градски фискал. 

Број: 7. 
адм. 32916. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе, 
„Пиетро Мелоко” д.д. фабрике цемента и грађевинског 
подузећа ради продужења рока за градњу фабрике до 1. 
јануара 1925. године. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет одбија молбу „Пиетро Ме-

локо” д. д. с разлога, што је молитељ и поред тешких фи-
нансијских прилика могао у току године дана ако не пот-
пуно изградити, а оно бар делимично подићи зграде, које 
је у понуди својој учинио, и тиме показао, да је са купом 
земљишта заиста намеравао подићи једно индустријско 
подузеће. 

Но градски Савет је из поднеска молиочева под бр. 
25036/адм. 1923. у коме је молио, да купљено земљиште 
уступи Леополду Шварцу стекао уверење, да молитељ са 
покушајем преноса на другу особу заиста није имао озбиљ-
них намера за подизање творнице цементних продуката, 
већ да га је руководила зарада, коју би са препродајом 
постигао, те с тога је морао молбу одбити придржавајући 
се у целости услова, који су у уговору о купу и продаји 
установљени.  
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О овоме се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 8. 
адм. 35234, 36410, 36411. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице одржане 4. јануара 
о. г. подноси – на основу мњења мировинског одбора – 
свој предлог о установљењу мировине г. Др. Имри Марце-
ковићу вел. бележнику и зам. градског начеоника, који се 
ставља у стање мира по наредби Госп. Министра Унутраш-
њих Дела под. бр. 16211. од 24. октобра о. г.  

Јован Храниловић, члан проширеног Савета, вели, 
да је установљење мировине Др. Имри Марцековићу и на 
прошлој главној скупштини било на дневном реду, па се 
скинуло, док се не установе берива гр. чиновника по но-
вом чиновничком закону. Др. Марцековић је већ пре три 
године могао отићи у мировину и ми би поред његове ми-
ровине морали плаћати једног чиновника, дакле имали би 
двоструки издатак. Предлаже, да се овај предмет и данас 
скине с дневног реда. 

Милан Слиепчевић, велики жупан, вели, да Др. Мар-
цековић неће ни по новом чиновничком закону добити 
већу мировину од ове. 

Рацко Поповић, члан проширеног Савета, пита од 
куда има Др. Марцековић, 38 година службе. 

Стеван Бошњаковић, рач. саветник објашњава, да 
се Др. Марцековићу рачунају 7 месеци за 8, има 2 године 
на основу 40/скуп. зап. 1897. и 1 годину на основу 91/скуп. 
зап. 1909. У погледу установљених скупаринских додата-
ка пак саопштава да ће се изменом односних одредаба и 
ови мењати. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, вели, да је 
Др. Марцековић, изразио жељу, да пред сутон свога жи-
вота буде разврстан, те се придружује предлогу Јована 
Храниловића. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, је увере-
ња, да Др. Марцековић ни по новом чиновничком закону 
неће добити већу мировину и предлаже, да се предлог Са-
вета прими. 

После овога је прво предлог градског Савета стављен 
на гласање за који је гласало 28 а затим предлог Јована 
Храниловића за који је гласало 8 чланова проширеног Са-
вета. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет установљује Др. Имри 

Марцековићу, вел. бележнику и зам. гр. начеоника, на 
основу 38 у мировину урачунљивих година службе у име 
основне мировине његова последња уживана берива и то: 

Основна плата Дин ............................. 7000. – 
функц. доплатак 〃............................... 1800. –  
 〃 〃 〃............................... 1200. – 
Службени доплатак Дин ............................. 2000. – 
Гр. Допуне 〃................................. 492. – 
Станарина 〃............................... 1600. – 
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му припада свега:........................................14092. Дин. 
Уједно му се установљује у име гр. доплатка 

годишње и то: 
Станарински доплатак..................................3285. дин. 
25% привр. гр. функц. допл..........................9491. дин. 
Гр. пород. доплатак .......................................1200. дин 
Укупно: ........................................................13976. дин. 

даље у име додатка на скупоћу према 18 чл. закона о до-
датцима на скупоћу годишње 10.950. дин. т.ј. дневно 30. 
дин. (тридесет) дин. а у име породичног додатка на супру-
гу Ирму рођ. Поповић по 5 (пет) Дин а на децу (адоптира-
ну) Имру рођ. 2. VII. 1911. год. и Алојоша рођ. 2. VI. 1917. 
год. по 3 (три) Дин. дневно. 

Укупна годишња мировина му се према томе уста-
новљује са 43.033 (четрдесеттрихиљадетридесеттри) дин. 
и то почев од 1. фебруара о. г.  

О томе се градски Савет и Др. Имра Марцековић 
изводом из записника обавештавају. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 9. 
адм. 41403. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Душана Атанацковића и Милана Попића, новосадских 
становника да им се прода на вечито градско земљиште 
уведено у новосадском грунтовном улошку под топ. бро-
јем 4814/3 – ј- 2 укупно 348 кв. хв. у циљу изградње твор-
нице за пециво ракије, соде и леда. 

Пошто се није нико пријавио да говори, а реч је о 
продаји гр. земљишта, то је председник одредио поиме-
нично гласање тако, да они који примају предлог гр. Саве-
та гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Лука Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, 

Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Ђока Гајин, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Миша Динић, Аца 
Евић, Бернат Ернст, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Васа Крендић, Јосип Лудвиг, 
Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Фрања Цидлик, Јован Милак – Кузманов, 
Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Др. Бранко Николић, Др. Милорад Попов, 
Рацко Поповић, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, прота Милан Ћирић, 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, Алек-
сандар 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 продаје Душану Атанац-

ковићу и Милану Попићу, новосадским становницима 
348 кв. хвати земљишта уведеног у новосадском грунтов-
ном улошку под бројем 1 а које је означено топографским 
бројевима 4814/3 – ј- 2 у сврху изградње творнице за пе-
циво ракије соде и леда. 

1) Куповна цена се установљава у своти од 50.000. 
(педесетхиљада) Дин. по катастралном јутру што чини све-
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га за продатих 348. кв. хв. 10875. дин (десетхиљадаосам-
стоседамдесетпет) Дин. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2) Купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да успостави у оном обиму, како је у приложеном 
записнику означено и да запосли радну снагу исказану 
тамо. 

3) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1. године дана рачунајући од право-
моћности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има 
да служи кауција од 2.000 (двехиљаде) дин. која се свота 
има приликом склапања уговора да депонује у градску 
благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижи-
ци, која гласи на ову своту а коју уложну књижицу призна 
градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју 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 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 циљу 
изградње творнице за пециво ракије соде и леда и не сме 
се власништво истог на друго лице пренети. 

5) Ако купац не удовољи обавезама прописаним тач-
кама 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 сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт при-
ликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7) Ограничење права власништва садржана у тачка-
ма 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8) Купац и његов правни наследник дужни су одгова-
рати за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да 
претрпи из неодржавања или прекорачења овим угово-
ром постављених услова. 

9) Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор, 
биљеге и пристојбе терете искључиво купца. 

10) Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Министар-
ству Унутрашњих Дела- Оделењу за Банат, Бачку и Барању. 

О овоме се извршења ради градски Савет изводом 
из записника обавештава. 

Референт: Др. Глиша Марковић, приседник. 
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Број: 10. 
адм. 396. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси – на основу мњења правног одбора – предлог ради 
избора 2 члана проширеног Савета у одбор за решавање 
послова, који се односе на решавање о исправци бирачких 
спискова. 

На молбу већине прош. гр. Савета – председник пре-
кида – гл. скупштину и претвара је у конференцију. 

По свршетку конференције председник поново отва-
ра прекинуту скупштину. 

Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, пред-
лаже да се за чланове одбора изаберу Павле Поповицки и 
Марко Марцикић а за заменике Др. Бранко Николић и 
Павле Татић. 

Предлог Др. Милорада Попова је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Прош. град. Савет према 20. чл. закона о бирачким 

списковима из своје средине бира у одбор за решавање о 
исправци бирачких спискова за редовне чланове Павла 
Поповицког и Марка Марцикића а за заменике Др. Бран-
ка Николића и Павла Татића који ће заједно са гр. начео-
ником вршити све послове који се односе на решавање о 
тражењу исправке бирачких спискова. 

О томе се градски Савет изводом из записника извеш-
тава. 

Референт: Др. Михајло Продановић, градски правозаступник. 

Број: 11. 
адм. 40535. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси отпис Мин. Унутрашњих Дела под бројем 19422. 
од 17. XII. 1923. у ствари експропријације куће Игњата 
Марковића путем изборног суда. 

ОДЛУКА: 
Узима се на знање, уједно се упућује Одбор за екс-

пропријацију куће Игњата Марковића на даљи поступак 
по овом предмету, с тим, да у своје време овом Савету 
извештај поднесе. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 12. 
адм. 40988. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о. г. 
подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела у предме-
ту призива Пољопривредног Друштва за Српску Војводи-
ну против одлуке проширеног градског Савета бр. 23317, 
26318/зап. број 117. из 1923. 

ОДЛУКА: 
Узима се на знање и упућује се градски Савет, да ово 

решење изврши. 
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Број: 13. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, пово-
дом једне новинске вести подноси хитну интерпелацију у 
ствари пилотног моста. Према овој новинској вести је да-
нас саобраћај на мосту обустављен а да сутра већ почиње 
његова демонтажа - жели, да чује од надлежних фактора 
шта мисле учинити, да се саобраћај са Сремом одржи. По-
сле ће поднети свој конкретан предлог. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
је још јуче лично интервенисао код Грађевинске Дирек-
ције и Војних Власти. Лед разбија једна мала лађа а данас 
или сутра долази још једна. Незна, да је саобраћај обустав-
љен а према сада добивеном извештају ни сам Директор 
Грађевинске Дирекције незна о томе ништа а такођер ни 
о демонтажи моста. Од стране војних власти и Грађевин-
ске Дирекције је добио обећање, да ће се све мере преду-
зети, да се опасност пада моста услед леда отклони. 

Одговор Госп. градског начеоника се узима на знање. 

Број: 14. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну главну скупштину и за оверовљење  

записника позива Марка Марцикића и Др. Милорада 
Попова чланове проширеног Савета за 10. јануар 1924. 
године у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 10. јануара 1924. године у 11. сати пре подне. 

 Др Марцековић с.р. Слиепчевић с.р. 
 вел. бележник вел. жупан 

  

 Марко Марцикић с.р. 
 Др Милорад Попов с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 20. фебруара 1924. године 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ, велики жупан,  

 
Били су: 

Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, Предраг Клицин, вели-
ки 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. приседник, 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, Душан Атанацковић, 
Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величко-
вић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Миша Динић, Аца Евић, Милан 
А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Др. 
Јован Латинчић, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Фрања 
Цидлик, Миша Милићев, Коста Миросављевић, Андрија Мудрох, Др. Бранко Николић, Душан Пер-
лић, Ђока Петровић, Давид Поповић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, 
Глиша Ракић, Душан Ружић, Ђока Слиепчевић, Др. Јован Стејић, Сава Стојковић, Душан Хаднађев, 
Јован Храниловић. 

Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 15. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, велики жупан, 
поздравља, присутну господу чланове проширеног Савета 
и отвара за данас сазвану ванредну главну скупштину; 
вођење записника поверава Николи Лебхерцу, гр. подбе-
лежнику, а говорнике да бележи Станислав Лазић, адм. 
вежбеник. 

Узима се на знање. 

Број: 16. 

Председник Госп. велики жупан, извештава, да је 
данашња ванредна гл. скупштина сазвата на молбу 23 
члана проширеног Савета  а на основу 9 §-а гр. органи-
зационог статута ради заузимања становишта у погледу 
успостављања – услед порушеног моста прекинуте - везе 
између Новог Сада и Петроварадина. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
се је у понедељак на ноћ око 2-3 сата срушио полустални 
пилотни мост, који је био веза између Новог Сада и Петро-
варадина.  

Град је и пре него што се је срушио овај мост, упозо-
равао и молио на његово одржавање позвате, да се он одр-
жи. Градски Савет је молио Грађевинску Дирекцију, да га 
појача и да учини и иначе све потребне превентивне мере 
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како би га очувао од јаке навале леда. 
Сада је наступило оно чему смо се већ сви надали, али 

нисмо мислили да ће тако брзо наступити. Сада је прво и 
најважније питање, како да се успостави саобраћај преко 
Дунава. 

Армија је поднела Министарству Војном и Министар-
ству Саобраћаја хитан предлог, да се омогући колски про-
мет преко жељезног моста, али још нема одговора. Није до 
данас стигао одговор ни на предлог Армије, да се овамо 
донесе војнички понтонски мост. 

До сада је позитиван резултат показала једино капе-
танија пристаништа. Она је од своје предпостављене вла-
сти добила одобрење, да распише стечај на подношење 
понуда за превоз. Према постојећим прописима лицитаци-
ја мора бити 15 дана унапред објављена и резултат исте 
на одобрење поднесен, тако да пре 1. марта о. г. неби има-
ли превоза. На наше пожуривање је Капетанија приста-
ништа добила овлашћење, да већ сутра позове интересен-
те на усмену лицитацију. Град је упозорио шест предузи-
мача. Капетан пристаништа је уверења, да ће компа већ 
прекосутра моћи прорадити. Од споменутих 6 предузима-
ча један из Београда одустаје због ниске превозне тарифе 
а други из Паланке не може, да дође због леда. Четир пре-
дузимача из Новог Сада прихваћају тарифу те има наде, 
да ће се промет већ прекосутра моћи отворити. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, остав-
ља на страну питање које крив за овај жалосни случај, ко-
ји дубоко задире у интересе наше, те у интересу северног 
дела Срема који је на Нови Сад упућен и у интересу др-
жаве. Жели да се што пре успостави саобраћај са Сремом 
на тај начин, што ће град одмах организовати превоз на 
Дунаву скелом. Чита свој конкретан предлог: 

Проширени Градски Савет решава: 
I. Да се посебном представком скрене пажња Кра-

љевској Влади, а нарочито Г. Г. Министру Грађевине и 
Министру Војном и Морнарице, да предузимач за градњу 
камених стубова стално одуговлачи зидање стубова за но-
ви мост, чиме се онемогућава толико важан промет преко 
Дунава, који је важан за целу Државу како у економском 
тако и у стратегијском погледу и да Краљевска Влада ове 
радове одузме од досадашњег предузимача и изда за то 
оспособљеним стручним лицима а на терет досадашњих 
предузимача а посао око монтаже гвоздене конструкције 
најхитније изда за то способним стручњацима, који ће у 
најкраћем року завршити поверен им посао. 

II. Да ову представку града нарочито изасланство од 
пет лица преда Г.Г. Председнику Министарског Савета, 
Министру Грађевина и Министру Војном и Морнарице 
под водством посланика новосадског округа, а садањег 
Министра Народног Здравља Г. Др. Славка Милетића с 
тим, да исти меморандум то исто изасланство има пре-
дати и Г. Председнику Народне Скупштине. 

III. Да Градски Савет у своме делокругу организује 
привремено – превоз на Дунаву скелама, док Министар-
ство Саобраћаја не изда овај превоз сталном закупцу. 

IV. Да се упути Градски Савет, да се благовремено 
побрине за одбрану од поплаве која прети граду услед ве-
лике и дуге зиме са задатком, да се одмах приступи појача-
њу долме с тим, да се у ту сврху створи и потребни кредит 
и да се одмах сазове одбор за одбрану против поплаве ко-
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ји ће на лицу места установити стање и у своме делокругу 
извршити све потребне мере одбране. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, на че-
тврту тачку предлога предговорника вели, да је одбор за 
одбрану од поплаве био у суботу на лицу места и конста-
товао је, да се матица дунавска већ за 50 метара одбила 
од новосадске обале. И поред тога је наређено, да се одмах 
предузму потребне одбранбене мере. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, 
да је излишно говорити о томе, које крив за то што се је 
срушио мост. Нема стручњака, који би тај мост оправити 
могао. Да није било ове зиме он би још неко време издр-
жао. Може бити говора само о томе зашто се гвоздена 
конструкција није скинула пре. Али ни то се не може ни-
коме уписати у грех јер су људи хтели, да се пошто пото 
одржи саобраћај. Има се пожурити изградња сталног мо-
ста. Стубови могу за неколико месеци па и за 10 недеља 
бити готови. Највећи посао је монтажа. Влада је хтела, да 
се и то изврши на рачун репарације, али Немачка није 
пристала, те тако монтажа моста до данас није издата. 
Треба пожурити Краљевску владу, да монтажу моста што 
пре изда. И поред највеће хитње не може стални мост би-
ти готов пре конца 1925. године.  

Др. Миладин Свињарев, члан проширеног Савета, 
прихваћа предлог Др. Бранка Николића, али без депута-
ције. Предлаже, да се издествује дозвола преко жељезног 
моста или да се што пре успостави најпотребнији саобра-
ћај скелом а затим, да се тражи, дрвени понтонски мост, 
који је био овде а који се сада налази код Митровице или 
који други војнички мост. Што се тиче изградње сталног 
моста мишљења је, да ако изградња овим темпом пође 
неће бити готов ни до 1929. године. Код изградње овога 
моста се тера ружна спекулација. Када стубови нису мо-
гли бити изграђени за време ниског водостања, како ће 
се изградити када буде висока вода? 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, пита, 
шта је урађено, да се пешачки прелаз преко жељезничког 
моста одобри и после 6 сати увече? 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
је саобраћај одобрен од 6 до 24 сата. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, на из-
вештај Госп. градског начеоника, да ће бити сутра лици-
тација ради привременог издавања превоза, пита коће се 
примити превоза, да евентуално за кратко време инвести-
ра неколико хиљада динара. 

Јован Храниловић, члан проширеног Савета, пред-
лаже у изасланство: Господу великог жупана, градског на-
чеоника, Др. Стевана Адамовића, Косту Миросављевића 
и Даку Поповића. 

Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, жели, 
да се установи које одговоран зато, што је град упућен на 
превозна средства, која не одговарају потребама града и 
његове околине. Моли Г. Стевана Славнића, гр. гл. инжи-
њера, да обавештење о томе, да ли је могуће порушени 
мост оправити? Предлаже, да се изабере један ужи одбор, 
који ће водити бригу о оправци моста. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
је представник војске на јуче одржаној конференцији из-
јавио, да војска није у могућности, да плаћа таксе за пре-
воз. Оправка порушеног пилотног моста није могућа. Нај-



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

16 

боље би било, да се овамо донесе понтонски мост, који је 
и пре био између Новог Сада и Срема. 

Јован Ернст, члан проширеног Савета, сумња, да ће 
се ко примити превоза када војска неће да плаћа таксе. 
Држи да су за Нови Сад потребна два понтона. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
ће се само оним војницима допустити бесплатан превоз, 
који буду снабдевени нарочитим легитимацијама.  

После овога је предлог Др. Бранка Николића са пред-
лозима Јована Храниловића и Др. Миладина Величковића, 
чланова проширеног градског Савета једногласно прим-
љен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава: 
I. Да се посебном представком скрене пажња Кра-

љевској Влади, нарочито Г.Г. Министру Грађевина и Ми-
нистру Војном и Морнарице, да предузимач за градњу 
камених стубова стално одуговлачи зидање стубова за 
нови мост, чиме се онемогућава толико важан промет 
преко Дунава, који је важан за целу државу како у еко-
номском тако и у стратегијском погледу и да Краљевска 
Влада ове радове одузме од досадашњих предузимача и 
изда за то способним стручним лицима а на терет доса-
дашњих предузимача а посао око монтаже гвоздене кон-
струкције најхитније изда за то способним стручњацима, 
који ће у најкраћем року завршити поверен им посао. 

II. Да ову представку Града нарочито изасланство 
преда Г. Г. Председнику Министарског Савета, Министру 
Грађевина и Министру Војном и Моранарице с тим, да 
исти меморандум то исто изасланство има предати и Г. 
Председнику Народне Скупштине.  

III. Да Градски Савет у своме делокругу организује 
привремено – превоз на Дунаву скелама, док Министар-
ство саобраћаја не изда овај превоз сталном закупцу. 

IV. Да се упути Градски Савет, да се благо времено 
побрине за одбрану против поплаве која прети граду услед 
велике и дуге зиме са задатком, да се одмах приступи 
појачању градске долме с тим, да се у ту сврху створи и 
потребни кредит и да се одмах сазове одбор за одбрану 
против поплаве који ће на лицу места установити стање и 
у своме делокругу извршити све потребне мере одбране. 

У изасланство се изашиљу Г.Г. Др. Миладин Велич-
ковић, Др. Стеван Адамовић, Дака Поповић, и Коста 
Миросављевић, чланови проширеног Савета, с тим, да 
ово изасланство има путовати у Београд о свом трошку. 

О овоме се градски Савет извршења ради изводом 
из записника обавештава. 

Број: 17. 

Пошто је дневни ред днашње ванредне главне скуп-
шине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану ван-
редну скупштину  

и за оверовљење записника позива Радована Вујошевића, 
Др. Бранка Николића, Др. Јована Ненадовића, чланове 
проширеног Савета за 24. фебруар 1924. године у 11 сати 
пре подне у бележничком звању. 
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После прочитања оверовљава се 24. фебруара 1924. године у 11 сати пре подне. 

 Никола Лебхерц с.р. Слиепчевић с.р. 
 гр. подбележник. Велики Жупан 

 

 Др Ненадовић с.р. 



З А П И С Н И К  

вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада, са кругом рада 
муниципалног већа која је одржана 26. фебруара 1924. године. 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ 
градски начеоник 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, градски саветник, Радивој Бокшан, гр. саветник, 
Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Александар Поповић, гр, саветник, Др. Михајло Продановић, гр. 
фискал, Андрија Варићак, ред. вел. Капетан, Др. Карло Вагнер, гл. физик, Предраг Клицин, вел. 
бележник, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Стојан Стакић, гл. 
благајник, Др. Глиша Марковић, гр. приседник, 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, Душан Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, 
Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, 
Миша Георгијевић, Лазар Димић, Миша Динић, Аца Евић, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Паја 
Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јован Мак-
симовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Ђока Милић-Шумарев, Фрања Цидлик, 
Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, 
Андрија Мудрох, Марко Нешић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад 
Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан Попић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша 
Ракић, Душан Ружић, Васа Стајић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Влада Стефановић, Милутин 
П. Стојковић, Сава Стојковић, Павле Татић, Љубомир Ђукић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Леополд 
Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић. 

Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 18. 

Председник Др. Жарко Стефановић, градски начео-
ник, у заступству одсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. 
жупана, поздравља присутну Господу чланове Прошире-
ног Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну 
гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника по-
верава Николи Лебхерцу, гр. подбележнику, а говорнике 
да бележи Станислав Лазић, адм. вежбеник. 

Уједно пријављује, да је Павле Татић, члан прошире-
ног Савета поднео својевремено интерпелацију а и пред-
лог са Ђуром Хаднађевим, чланом проширеног Савета о 
припомоћи незапосленом радеништву у Новом Саду, који 
ће се предлог у смислу 14§-а гр. организационог статута 
расправити на крају дневног реда. 

Узима се на знање. 

Број: 19. 

Градски начеоник подноси свој извештај о раду град-
ског Савета за време последње главне скупштине. 

У току читања извештаја гр. начеоника у предмету 
постављања заменика председника одбора за станове, гр. 
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саветник Др. Глиша Марковић, је оштро упадицом доба-
цио градском начеонику да он није у дефинитивном већ 
у привременом својству постављен за заменика председ-
ника одбора за станове, нашто га је г. градски начеоник 
опоменуо да кад он чита свој извештај г. градски саветник 
има да ћути. Услед ове опомене је Др. Глиша Марковић, 
градски саветник с узбуђењем а на индигнацију читавог 
гр. Савета напустио дворану за саветовање чиме се тешко 
огрешио о дужну чиновничку дисциплину, те је градски 
фискал на захтев проширеног гр. Савета учинио предлог, 
да се Др. Глиша Марковић, због повреде достојанства 
саветовања на основу § 23. гр. орг. статута казни са 200. 
(двестотине) дин. новчане глобе, која се има адм. путем 
угонити. 

Овај је предлог без дискусије устајањем усвојен и 
против ове казне нема места призиву. 

Пошто је прочитан извештај градског начеоника до-
био је реч Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, 
који је рекао да је на последњој седници економског и фи-
нансијског одбора упутио питање на Гос. градског начео-
ника, да ли могу бити градски чиновници чланови управ-
них и надзорних одбора привредних предузећа. Остављено 
је, да г. градски начеоник на ово питање да одговор данас 
у своме извештају. Са одговором се не задовољава, те ци-
тира одредбе 58 зак. чл. од 1912. год. и 292 § градског ор-
ганизационог статута и три наређења Министра Унутраш-
њих Дела, којима се градским чиновницима забрањује 
бити чланом Управних и надзорних одбора било каквог 
привредног подузећа. Г. градски начеоник се позива на 
нов закон о чиновницима грађанског реда, који је тек 
недавно ступио на снагу и чија важност није протегнута 
на чиновнике овога града. У јавном интересу предлаже 
да се ова ствар упути Управном Одбору, који ће је испи-
тати и извештај поднети. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета при-
хваћа предлог предговорника, али без да се упути Управ-
ном Одбору, који по овом предмету не може ни поступати 
пошто му је круг рада тачно обележен. 

Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, вели, 
да је општа корупција захватила и наше чиновништво. 
Када се пише о разним злоупотребама чиновника онда 
мора да има нечега у ствари. Чланови Савета су се међу 
собом завадили и подносе један против другог кривичне 
и дисциплинарне пријаве. Да би се ово зло излечило пред-
лаже анкету, која ће ствар испитати и извештај поднети 
те ће тада по потреби одредити дисциплинарни преизви-
ђај. У анкету предлаже све изабране чланове Управног Од-
бора те Др. Јована Латинчића, Павла Поповицког, Глишу 
Мирковића и Рацка Поповића, чланове проширеног Са-
вета. 

Ова анкета би имала уједно извидити и по предлогу 
Радована Вујошевића те и о томе извештај поднети. 

Др. Миладин Величковић – Свињарев, члан проши-
реног Савета, вели, да случај о неслоги у градском Савету 
њих јако вређа; па и ова недисциплина, коју смо сада ви-
дели се мора осудити. 

Ђура Хаднађев, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се у анкету и један од социјалиста изабере. 
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Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета моли, 
да се више пажње обрати на то ко треба, да уђе у анкету. 
Не предлаже чланове Управног Одбора пошто ће они у тој 
ствари, имати, да суде. Предлог му је да се изабере једна 
анкета, али без чланова Управног Одбора. Ова ће ад хок 
анкета имати да извиди међусобне и оптужбе „Видовдана” 
и одмах по свршеном раду поднети проширеном Савету 
извештај, који ће према потреби одредити дисциплинар-
ни предизвиђај. Уједно предлаже, да се ради договора у 
погледу личности, које да се изаберу у анкету, гл. скупшти-
на претвори у конференцију. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, се не 
слаже са предговорником, јер Управни Одбор не суди већ 
може само одредити дисциплинарни предизвиђај. 

Др. Михајло Продановић, гр. фискал, вели, да је за-
коном о дисциплинарном поступку тачно одређено, ко 
одређује и како се има водити дисциплинарна истрага, те 
ту нема места никаквој анкети; у ствари чланства Управ-
них и надзорних одбора привредних удружења већ може 
бити. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, није 
правник, али не види зашто не  би проширени Савет мо-
гао извидети рад својих чиновника. Анкета има да изви-
ди само рад чиновника и о томе да поднесе проширеном 
Савету извештај, који ће већ ако буде потребно одредити 
дисциплинарну истрагу. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, је такођер за-
то, да се изашиље, једна анкета, да извиди рад појединих 
чиновника по предмету свих ових узајамних оптужби и 
отужби изнесених у „Видовдану”. 

На захтев већине проширеног Савета је председник 
затворио гл. скупштину и отворио конференцију. 

После довршења конференције председник отвара 
гл. скупштину и даје реч Др. Бранку Николићу, члану 
проширеног Савета који у име конференције предлаже, да 
се изабере једна анкета, са задатком, да уз сарадњу град-
ског начеоника испита међусобне оптужбе чланова град-
ског Савета и оптужбе изнесене у листу „Видовдан” – на 
подлози извештаја градског начеоника и уједно да извиди, 
да ли има градских чиновника, који су чланови управних 
и надзорних одбора привредних удружења и који су то? 

У анкетну комисију предлаже: 
Марка Марцикића, Павла Поповицког, Глишу Мирко-

вића, Рацка Поповића, Павла Татића, Берната Ернста и 
Др. Јована Латинчића, чланове проширеног Савета, који 
ће међу собом изабрати председника. 

Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, после 
овога повлачи свој предлог. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се анкети за њезин рад постави рок од 14 дана или да 
се има сазвати гл. скупштина чим анкета доврши свој рад. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, моли, да град-
ска управа извиди цене и упозна све мере за сузбијање ску-
поће, које јој закон дозвољава. 

Код одбора за станове моли, да се за председника 
постави један човек споља, кој неће бити заузет и другим 
стварима, јер одбор не може радити на парче. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели да 
у смислу закона о становима председник одбора за станове 
може бити председник општине или његов заменик. Пре-
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ма томе се за председника односно за заменика председ-
ника одбора за станове могу поставити саветници, али се 
даље не може ићи. 

После овога је предлог Др. Бранка Николића, члана 
проширеног Савета једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање 

извештај градског начеоника а у ствари међусобних оптуж-
би чланова градског Савета и оптужби против чланова 
градског Савета које је изнео овдашњи лист „Видовдан”, 
изашиље анкету, која ће хитно уз сарадњу Госп. градског 
начеоника испитати ове оптужбе на подлози извештаја 
Госп. градског начеоника. Анкетна комисија бира пред-
седника из своје средине. Након довршења њезиног рада 
се има сазвати гл. скупштина, којој ће се изнети извештај. 

Анкета има уједно, да извиди да ли има градских 
чиновника, који су чланови управних и надзорних одбора 
разних привредних удружења. 

У анкету се бирају: Марко Марцикић, Павле Попо-
вицки, Глиша Мирковић, Рацко Поповић, Павле Татић, 
Др. Јован Латинчић, и Бернат Ернст, чланови прошире-
ног Савета. 

О овоме се извештава градски Савет. 

Референт: Стеван Бошњаковић, градски саветник. 

Број: 20. 
адм. 7918. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси предлог заједничке седнице економског, правног 
и одбора за финасије и прорачун у ствари привременог 
продужења важности прорачуна од године 1923. и за го-
дину 1924. до краја месеца априла. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ:  
Пошто претрес прорачуна за 1924. год. још није до-

вршен, те се нов прорачун моментално не може утврди-
ти, проширени градски Савет решава, да се прорачун од 
1923, рачунске године привремено продужи на год. 1924. 
до краја месеца априла док се нов прорачун домаће бла-
гајне и са овим скопчаног мировинског и сиротињског 
фонда за год. 1924. не утврди. 

Ова се одлука има подастрети Министарству Уну-
трашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 21. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора у предмету правилника о издавању под 
зајам новац из фонда „Дозволе за настањивање” градским 
и државним чиновницима у сврху изградње кућа на зем-
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љишту, које им је град у ову сврху доделио. 
Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, 

да већ 10 § статута о пристојбама на досељенике диспо-
нира са утеклим новцем и према овоме §-у се пре његове 
измене новац из фонда од дозвола за настањивање немо-
же, издавати под зајам чиновницима. Па и без обзира на 
то са овим новцем је расположено а наиме одређен је за 
покриће издатака око изградње зграда где је смештена 
Дирекција Пошта и Телеграфа а и за оправку зграде где 
се сада налази Апелациони Суд и за намештај овога суда. 
Предлаже, да се предмет скине с дневнога реда или пак 
да се усвоји с тим, да се наслов правилника измени у то-
лико што ће се изрећи да се под зајам издаје новац од про-
датих 320 кат. јутара. 

После овога је предлог Др. Стевана Адамовића, чла-
на проширеног Савета једногласно примљен и предмет је  

скинут с дневнога реда. 

Референт: Стеван Бошњаковић, градски саветник. 

Број: 22. 
адм. 7879. од 1924. 

 Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. 
г. подноси – на основу мњења економског и правног одбо-
ра – свој предлог у предмету смештања градског новца на 
приплод. 

Рацко Поповић, члан проширеног Савета, пита зашто 
се отвара текући рачун када имамо улога? 

Радивој Бокшан, члан проширеног Савета, вели, да 
град има ове године много издатака, те ће улози бити мали. 
Кредит по текућем рачуну ће се употребити само у случа-
ју потребе. 

Рацко Поповић, члан проширеног Савета, је мишље-
ња, да се оваква одлука може донети тек после одобрења 
прорачуна. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, се не 
слаже са предлогом градског Савета, већ предлаже, да се 
градски новци – без обзира на привидни губитак од 2% 
улажу у држ. хипотекарну банку. Држ. хипотекарна банка 
даје зајмове под 8% и тиме подпомаже наше привреднике 
и индустријалце. 

Др. Миладин Величковић – Свињарев, члан проши-
реног Савета, не усваја резоновање предговорника. Изгле-
да као да је тако како предговорник наводи, али стварно 
није. Наши људи оседе и пропадну док добију зајам од хи-
потекарне банке, дочим наши заводи дају зајмове брзо па 
и скупље. 

Пошто се више није нико пријавио, да говори а реч 
је о смештању на приплод градског новца, то је председ-
ник одредио поименично гласање тако, да они који при-
мају предлог градског Савета гласају са „да” а који га не 
примају да гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Јоца Антонић, Дамјан Асурџић, Стеван Бахингер, Јован Башић, 

Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Др. Миладин Величковић, Ђока Гачулић, Миша Динић, Аца Евић, 
Светозар Ивић, Никола Ивковић, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Стеван Летић – Милин, 
Иван Малешевић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша 
Милићев, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Андрија Мудрох, 
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Марко Нешић, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Алимпије 
Поповић, Давид Поповић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, 
Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Јулије Франк, Ђура Хаднађев, 
Јован Храниловић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар 
Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Предраг Клицин, Стеван 
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, 
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак.  

Са „не” су гласали од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Радован Вујошевић. 
Према томе је предлог градског Савета већином гла-

сова примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет разматрајући приспеле 

понуде Централног Кредитног завода у Новом Саду као 
филијала Ср. Банке у Загребу, Српске Задружне Банке, 
Српске Трговачке Банке д.д. у Новом Саду, и уверивши 
се о томе, да у погледу камате нема ситне разлике; а 
собзиром даље нато је Град свој новац и у прошлој 1923. 
год. код горе наведена 3 завода на приплод био сместио, - 

ОДЛУЧУЈЕ: 
и наређује Градском Савету, да сав градски новац 

има и у овој 1924. год. на улог сместити код горња 3 заво-
да и то на равне делове а уз гаранцију њихових управа, - 

У погледу отварања кредита на текући рачун у сво-
ти од 500.000 дин. проширени гр. Савет одобрава отва-
рање кредита по текућем рачуну у сврху куповања деви-
за, - за случај потребе, - на следећи начин поступи однос-
но изврши: 

За прва 4 месеца има се отворити кредит на текући 
рачун у висини од 500.000 дин. код Централног Кредит-
ног Завода у Новом Саду као филијала Српске Банке у 
Загребу; 

за II. четир месеца код Српске Тргов. Банке у Новом 
Саду; а за последњих 4 месеца код Српске Задружне Бан-
ке у Новом Саду и то по камати и провизији, који су пред-
виђени у понудама горе поменутих новчаних завода. 

Ова се одлука подноси на одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барњу. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 23. 
адм.  

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету молбе Васе Про-
дановића и другова, овдашњих становника, да им град 
додели на детелинарама поред Пирошког друма земљиште 
за изградњу кућа. 

Град Нови Сад руковођен том мишљу, да сачува и 
поштеди овдашње грађанство од највећих недаћа данаш-
њице – оскудице у становима – решио је под бројем 62/адм. 
15473. од 1922. да овдашњој сиротињи – коју је највећма 
притисла ова недаћа – по врло умереној цени додели пла-
цеве за изградњу кућа. Од земљишта опредељених за ове 
цељи већ су додељена она земљишта са којима је град сло-
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бодно располагао. 
Али се није могло, да приступи додељивању 129. ју-

тара градског земљишта, дуж Пирошког друма јер је то 
земљиште под ударом Аграрне Реформе. 

Градски Савет, да би могао, да подмири још преоста-
ли део рефлектаната, обратио се у своје време у представ-
ци на овдашњи Жупанијски Аграрани Уред, и на Мини-
старство за Аграрну Реформу ради ослобођења овог земљи-
шта. Аграрни уред и ако је и сам одобравао у своје време 
ову хуману акцију града Новог Сада и обећао му, да ће да 
га подпомогне, коначно је ипак решио ово питање у том 
смислу, да је вољан ослободити ових 129. јутара или евен-
туално мању површину но само под тим условом, ако град 
уступи у Аграрне цељи у име рекомпензације исту онолику 
површину, колика се од њега (Аграра) одузима. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Град Нови Сад – који је све до спровођења аграрне 

реформе највећи део својих огромних потреба подмири-
вао из прихода својих земаља – и сувише тешко погођен 
тиме, што је лишен прихода од 1052. јутра 1146. кв. хв. 
уступљених у аграрне цељи. И пошто је град Нови Сад у 
исто време доделио велики део свог земљишног поседа 
(преко 609. кућних плацева) по врло умереној цени делом 
чиновништву делом сиротињи и то не под притиском, не-
го из своје сопствене иницијативе – дакле сам спроводио 
аграрну реформу – то није у могућности, да сноси нови-
јих жртава на тај начин, што би морао Жупанијском 
Аграрном Уреду у име рекомпензације да уступи новијих 
земљишних површина. 

Град Нови Сад је вољан, да уступи сиротињи крај пи-
рошког друма само оне и онолике површине, које ослободи 
Жупанијски Аграрни Уред имајући у виду ту околност, да 
је обавезан, да од овога земљишта потребну већу количину 
уступи Министарству Војном и Морнарице у смислу уго-
вора о продаји мостобрана. И пошто Жупанијски Аграрни 
Уред није могао ово земљиште да ослободи, то је град 
приморан, - да би за сада могао бар оне рефлектанте, да 
подмири, којима је од преке потребе, да дођу под кров да 
овима додељује земљишта испарцелисана на сланој бари. 

Даљњим додељивањима могло би се приступити тек 
онда, кад са овим земљиштима град буде слободно распо-
лагао. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Стеван Славнић, гл. инжињер. 

Број: 24. 
адм. 7532. од 1924. 

Градски Савет на својој седници од 26. фебруара о. 
г. подноси на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, финансијског и правног одбора – свој предлог у пред-
мету процене  и продаје бараке код барутане на Клиси. 

Решењем градског Савета бр. 6769/адм. 1922. тре-
бало је, ради покрића трошкова око оправке барака у Ки-
сачкој улици, продати бараку код барутане на Клиси на 
јавној дражби која је барака граду уступљена према уго-
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вору о уступању мостобрана, но пошто је Команда I. Ар-
мијске Области својим поднесцима бр. 22703/адм. 1922. 
и 22105/адм. 1923. изјавила да јој је ова барака потребна, 
те да ће граду одговарајућу вредност у новцу према ко-
мисијској процени платити, то је град. Савет одустао од 
продаје на јавној лицитацији и приступио процени бара-
ке. Актом 33543 /адм. 1923. је изаслана комисија, која је 
према записнику од 15. нов. 1923. утврдила своту од дин. 
63.089,80. као вредност бараке на барутани код Клисе, с 
тим да овај споразум постаје правомоћан кад га прихвате 
прош. град. Савет и Команда I. Армијске Области. Допи-
сом Бр. 6555. од 19. новембра 1923. Команда I. Армијске 
Области је ову нагодбу одобрила и наредила исплату Дин. 
63.089,80. с тим да начелник инжињерског оделења анга-
жује ову суму из кредита, који ће бити стављен овој Коман-
ди на расположење из буџета партије 1315 за јануар, фе-
бруар и март и унети је у требовање кредита. 

Пошто се није нико пријавио да говори, а реч је о про-
даји бараке, то је председник одредио поименично гласа-
ње 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, Дамјан Асурџић, Јован Башић, Танасије 

Белеслијин, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Аца Евић, Светозар Ивић, Васа Јова-
новић – Вакин, Милан Каћански, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Стеван Летић – Милин, Јосип 
Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Фрања 
Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Јован Милак 
– Кузманов, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Павле Обрадовић, 
Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан 
Попић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Милутин 
П. Стојковић, Павле Татић, прота Милан Ћирић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Ђура Хаднађев, 
Јован Храниловић. 

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, 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 усваја споразум о усту-

пању бараке код барутане на Клиси Команди I. Армијске 
Области састављен 15. новембра 1923. год. бр. 37125/адм. 
1923. и продаје исту бараку Команди за дин. 63.089,80 
(шесдесеттрихиљаде-осамдесетдевет динара и 80 пара) с 
тим, да према допису Команде И.Б. 6555. од 19. новем-
бра 1923. начелник Инжињеријског Оделења ангажује 
ову суму из кредита, који ће бити стављен Команди на 
расположење из буџетске партије 1315 за дванајсти ја-
нуар, фебруар и март. – 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Референт: Јован Лакић, градски Саветник. 
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Број: 25. 
адм. 187. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у ствари молбе новосадске фа-
брике Кабела, да јој се ради проширења фабрике прода 
градско земљиште, које се налази на малом Лиману. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, пред-
лаже, да се предмет скине с дневног реда из ових разлога: 

Мора да је по среди нека трговина са овим земљиш-
тем, јер је ад хок одбор био рекао, да поднесу, како творни-
ца Цигмунд и др. тако и творница Кабела техничке описе, 
а творница Цигмунд и др. место тех. описа подноси из-
јаву, да одступа од земљишта. 

Економски, финансијски и правни одбор су одложи-
ли расправу прорачуна за ову годину с тим, да се зготове 
искази о продатој гр. земљи па док се искази не сврше 
дотле да град никакву земљу не продаје. 

Давид Поповић, члан проширеног Савета, је проти-
ван предлогу предговорника јер се не може кочити развој 
индустрије радом у одборима. Предлаже да се предлог Са-
вета усвоји, пошто се у истом творница Кабела обавезује, 
да ће за две године изградити цело заузето земљиште. 

Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, вели, да 
је простор између творнице кабела и Цигмундове ливнице 
тако мали, да се не може самостало употребити, већ се 
мора једноме од њих продати. Творница кабела га тражи, 
да би могла изградити потребне зграде. Пре него што до-
бије мољено земљиште не може отпочети градњу, пошто 
би јој двориште било врло мало. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, вели, да неће 
бити по среди никаква трговина. Цигмундова ливница 
преживљује до сада кризу. Отпустила је велик број рад-
ника па и преостале не може, да плаћа. Пошто се упитно 
земљиште не може самостално да употреби а услови су теш-
ки, то предлаже, да се творници кабела прода. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да се је на лицу ме-
ста са ад хок одбором уверио, да ливница није искористи-
ла цело своје земљиште. Предлаже, да се предлог усвоји, 
пошто су у њему постављени тешки услови, који се не мо-
гу изиграти. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета, пита, да 
ли предложена цена земљишта одговара прометној цени. 
Ако одговара онда предлаже, да се предлог Савета усвоји. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, предлаже 
да се предлог гр. Савета усвоји. Питање је прећишћено у 
одбору, мало је земљиште те се не може самостално прода-
ти а општина нема од продаје никакве штете. 

Пошто се није више нико пријавио да говори, а реч 
је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поиме-
нично 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, Стеван Бахингер, Тана-

сије Белеслијин, Имро Вахтл, Ђока Гајин, Аца Евић, Васа Јовановић – Вакин, Милан Каћански, 
Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Стеван Летић Милин, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван 
Малешевић, Марко Марцикић, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша Милићев, 
Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Андрија Мудрох, Ђока 
Мунћан, Марко Нешић, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Алимпије Поповић, Давид 
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Поповић, Милан Попић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Јован Стејић, Милутин П. Стојковић, 
Павле Татић, Јулије Фајт, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Александар 
Поповић, Др. Михајло Продановић, Андрија Варићак, Др. Карло Вагнер, Предраг Клицин, Стеван 
Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Никола Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, 
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак. 

Са „не” су гласали: 
Радован Вујошевић, 
Глиша Мирковић, 
Јован Башић, 
Према томе је предлог градског Савета већином гла-

сова примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет сматра пројектовану ули-

цу према регулационом плану између творнице Кабела и 
Цигмундове ливнице гвожђа непотребном и напушта је и 
то из разлога што она према мњењу градског грађевин-
ског одељка и мњењу ад хок одбора изаслатог на лице 
места 20. јула 1923. води жељезничком насипу и што неће 
никад служити пролазном саобраћају већ само локалном. 
Уједно измењује у том смислу градски грађевински статут 
и градски регулациони план. 

Надље проширени градски Савет продаје новосад-
ској творници Кабела ради проширења творнице јој 527 
кв. хв. градског земљишта, које лежи између творнице 
Кабела и Цигмундове ливнице гвожђа, а које је уведено у 
грунтовном улошку под бројем 1.XXV. топ. број 8192. под 
следећим условима: 

1) Куповна цена се установљава у своти од 100.000. 
динара по кат. јутру то јест за продатих 527. кв. хвати 
32.937. динара 50. пара (тридесетдвехиљаде-деветстоти-
натридесетседам динара 50. пара) . 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.  

2) Продато земљиште има да служи једино у циљу 
проширења садање творнице Кабела. 

3) Купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да успостави тачно у оном обиму, како је то у при-
ложеном техничком опису означено и да запосли радну 
снагу исказану тамо око (100) Једнустотину раденика. 

4) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 2 (две) године дана рачунајући од пра-
вомоћности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има 
да служи кауција од 10.000. (десетхиљада) динара која се 
свота има приликом склапања уговора да депонује у гр. 
благајну и то или у готовом новцу или уложној књижици, 
која гласи на ову своту а коју уложну књижицу призна 
градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи је купац 
у корист града. 

5) Купљено земљиште има да служи једино за проши-
рење садашње творнице Кабела, и не сме се власништво 
истог на друго лице пренети. 

6) Ако купац не удовољи обавезама садржаним у тач-
кама 1, 2, 3, 4, и 5. ове одлуке као и онда ако без разлога 
рад у творници обустави биће град властан, да продато 
земљиште без враћања куповне цене одузме од власника 
и позове га, да у року од 1. године дана уклони и однесе 



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

28 

све зграде и инсталације, јер ће у противном случају све 
то без разлике и без икакве отштете прећи у власништво 
града Новог Сада. 

7) Купац и правни следбеник његов дужан је тачно о 
свом трошку извађати све наредбе, које му буде ма која 
власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт 
приликом издавања грађевне дозволе, издала буде. 

8) Ограничење права власништва садржано у тачка-
ма 2, 4,  и 6 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

9) Купац и његов правни наследник, дужни су одгова-
рати за сву ону штету, коју би град Нови Сад имао да пре-
трпи из неодржавања или прекорачења овим уговором 
постављених услова. 

10) Сви трошкови овога купа односно продаје уго-
вор, биљеге и пристојбе терете искључиво купца. 

11) Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова се одлука има одорења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 26. 
адм. 5860. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету заједничке мол-
бе Антона Фишера, пекара и Петра Костића, обућара и су-
пруге му Катарине рођ. Пап ради преноса купопродајног 
права. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, моли, да 
се преко овога предмета не пређе лако. Антон Фишер је 
земљиште купио од града са тврдом намером да на њему 
изгради фабрику четака. Ово доказује и та околност, да 
је на лице места одвукао потребну цигљу. Међутим се из-
ненада разболео и лечећи се потрошио много више, него 
што је смео и могао. Ако се ово земљиште прода друго пи-
тање је да ли ће нов купац и његову цигљу хтети прекупити. 

Тврди, да није по среди никаква спекулација, те пред-
лаже, да се молба усвоји. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, је 
мишљења, да би предмет требало вратити одбору ради 
установљења нове цене ако се жели молитељу помоћи. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, је про-
тив тога, да се било купопродајно право преноси на Кости-
ћа било да се Фишеру продужује рок за изградњу фабрике. 

После овога је председник одредио гласање устаја-
њем и за предлог градског Савета су гласала 44 а против 
предлога Савета 8 чланова проширеног Савета. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет одбија молбу и то с обзи-

ром на то, што се купац земљишта Антон Фишер није др-
жао наређења садржаних у тачци 6 – одлуке, која говори 
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о купопродаји. 
Градски Савет се ставља на то становиште, да се уго-

ворима статуисане обавезе имају најриголизније испуња-
вати. 

О чему се заинтересовани овом одлуком извештава-
ју, молитељи Антон Фишер и Петар Костић, као и супруга 
му Катарина рођ. Пап, путем њиховог правозаступника 
Дра Милана Ћирића, адвоката с тиме, да против ове од-
луке имају право призива на Министарство Унутрашњих 
Дела, који се призив у прописаном року има да поднесе 
путем градског Савета. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 27. 
адм. 6311. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси - на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету молбе Свети-
слава Бањице професора муш. гимназије, да му се одобри 
продужење рока ради уплате куповнине за кућиште. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет с обзиром на то, да је у 

оно време, када је истицао рок уплаћивању молитељ Све-
тислав Бањица имао код градског Савета молбу, ради 
уступања земљишта у циљу подизања интерната, која 
молба дуже времена нија могла, да се реши и у том је ис-
текао рок плаћања то проширени градски Савет налази 
молбене разлоге оправдане те му одређује нов рок за 
уплату куповине и то 8 дана рачунајући од уручења ове 
одлуке с тиме, ако до овог времена не регулише своје пла-
тежне обавезе сматра ће се, као да је коначно одустао од 
своје намере.  

О чему се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника обавештавају. 

Референт: Предраг Клицин, градски Саветник. 

Број: 28. 
адм. 2964. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара под-
носи  - на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Карла Бојтара, 
ради месног права. 

Правилником Г. Министра Унурашњих Дела од 12. 
новембра 1923. год. у бр. 30817. нормирано је, на који се 
начин има вршити издавање личних и месних кафанско-
механских права. 

Под личним правом разуме се право неког лица, да 
се може бавити професионалним точењем алкохолних пи-
ћа на подручју Краљевине а, под месним правом, право, 
да се у некој згради може вршити професионално точење 
пића. 

Чланом 6 и 7 поменутог правилника прописано је, да 
полицијске власти пре мериторног решавања сваке ова-
кове молбе прибаве претходно мишљење општинских вла-
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сти: је ли у том месту потребна механа или не? 
Овом одредбом овог правилника уважен је донекле 

један стари захтев трезвењака, антиалкохоличара да се 
наиме грађанима једне општине да право да с времена 
на време одлучују колико ће у њиховом месту бити продав-
ница алкохолних пића, да ли ће се отварати нове или не? 

Овај захтев покрета против алкохолизма реализован 
је у земљама културног запада и у америчким државама 
на разноврсне начине, а познат је под именом локалне оп-
ције, на немачком под именом1:                    а наши анти-
алкохоличари га зову правом општинске забране точења 
алкохолних пића, а смисао му је борба за сузбијање алкохо-
лизма и његових штетних социјалних и расних последица. 

Ова одредба представља даствингирало ваља напо-
менути: да она не значи забрану употреба алкохол. пића у 
опште, већ само ограничење продаје алкохолних пића до 
извесне мере. 

Овај захтев трезвењака остварен је код нас, овим пра-
вилником на тај начин, што је општинским односно град-
ским представништима дато право, да наводом сваке 
молбе,  од случаја до случаја решавају: је ли у томе месту 
потребна механа или не. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава: да се молба Кар-

ла Бојтера из Новог Сада, за месно механско право, не 
препоручи Министарству Унутрашњих Дела, као власти 
која је по чл. 7. горепоменутог Правилника надлежна за 
издавање месних права и то с 

РАЗЛОГА: 
Што проширени Савет града Новог Сада сматра, да 

данашњи број механа и кафана у овом граду задовољава 
потпуно друштвене потребе грађанства у овом погледу, и 
да би отварање нових механа и кафана дали још већма 
маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих ра-
зорних социјалних последица и невоља, које га прате и 
било штетно и по моралне, хигијенске прилике и у опште 
по социјалан напредак овога града. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 29. 
адм. 2898. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету молбе Саве Вуји-
ћа из Новог Сада, ради месног права. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава, да се молба Саве 

Вујића, из Новог Сада, за месно механско право, не пре-
поручи Министарству Унутрашњих Дела, као власти која 
је по чл. 7. горепоменутог правилника надлежна за изда-
вање месних права и то с 

Разлога: 

                                                 
1 У тексту записника је изостављен немачки назив. 
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Што проширени Савет града Новог Сада сматра, да 
данашњи број механа и кафана у овом граду задовољава 
потпуно друштвене потребе грађанства у овом погледу, и 
да би отварање нових механа и кафана дали још већма 
маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих ра-
зорних социјалних последица и невоља, које га прате и 
било штетно и по моралне хигијенске прилике и у опште 
по социјални напредак овога града. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 30. 
адм. 2614. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету молбе Петра Стан-
чулића из Новог Сада, ради месног права. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се 

молба Петра Станчулића из Новог Сада, за месно механ-
ско право, не препоручи Министарству Унутрашњих Де-
ла, као власти која је по чл. 7 горепоменутог првилника 
надлежна за издавање месних права и то с  

Разлога: 
Што проширени Савет града Новог Сада сматра, да 

данашњи број механа и кафана у овом граду задовољава 
потпуно друштвене потребе грађанства у овом погледу, и 
да би отварање нових кафана и механа дали још већма 
маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих ра-
зорних социјалних последица и невоља, које га прате и 
било штетно и по моралне, хигијенске и у опште по соци-
јални напредак овога града. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 31. 
адм. 6728. од 1924. 

Градски Савет из седнице своје од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу економског, финансијског и правног 
одбора – свој предлог у предмету молбе Јована Томаса, из 
Новог Сада ради месног права. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада, решава, да се 

молба Јована Томаса из Новог Сада, за месно механско 
право, не препоручи Министарству Унутрашњих Дела, 
као власти која је по чл. 7 горепоменутог правилника над-
лежна за издавање месних права и то с 

Разлога: 
Што проширени Савет града Новог Сада сматра, да 

данашњи број механа и кафана у овом граду задовољава 
потпуно друштвене потребе грађанства у овом погледу, и 
да би отварање нових кафана и механа дали још већма 
маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих ра-
зорних социјалних последица и невоља, које га прате и 
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било штетно и по моралне, хигијенске и у опште по соци-
јални напредак овога града. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 32. 
адм. 6485. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
подноси – на основу економског, финансијског и правног 
одбора – свој предлог у предмету молбе Николе Бајчев, из 
Новог Сада, ради месног права. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 

Проширени Савет града Новог Сада, решава, да се 
молба Николе Бајчева, из Новог Сада, за месно механско 
право, не препоручи Министарству Унутрашњих Дела, 
као власти која је по чл. 7. горепоменутог Правилника 
надлежна за издавање месних права и то с 

Разлога: 
Што проширени Савет града Новог Сада сматра, да 

данашњи број механа и кафана у овом граду задовољава 
потпуно друштвене потребе грађанства у овом погледу, и 
да би отварање нових кафана и механа дали још већма 
маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих ра-
зорних социјалних последица и невоља, које га прате и 
било штетно и по моралне, хигијенске и у опште по соци-
јални напредак овога града. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 33. 
адм. 41541. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 26. фебруара о. г. 
на основу мњења мировинског одбора – подноси свој пред-
лог у предмету молбе Шаре уд. градског достављача Илије 
Фехервари рођ. Фехер, ради установљења удовичке миро-
вине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  
ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 

Молитељици удовој градског достављача Илије Фехер-
вари рођ. Шари Фехер на основу 44 и 46 §-а гр. мировин-
ског статута установљује мировину почев од 1. јануара о. 
г. са годишње 250. дин. и са 10 дин. дневно личног до-
датка на скупоћу. 

О томе се градски Савет и молитељица изводом из 
записника обавештавате. 

Број: 34. 
адм. 10125. од 1924. 

На крају дневног реда је председник дао реч Павлу 
Татићу, члану проширеног градског Савета, да изнесе 
своју интерпелацију управо предлог у предмету унашања 
у прорачун гр. домаће благајне за 1924. годину 150.000. 
дин. припомоћи незапосленом радеништву. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, износи, да је 
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сада у нашој индустрији настао застој због помањкања 
кредита те се из дана у дан све више раденика отпушта. 
У интересу је града и државе, да се радеништво у овој 
кризи потпомогне. Држава је већ учинила кораке у овом 
правцу, те и он у име представништва радничке класе у 
Новом Саду предлаже, да се у буџет ове године узме у име 
припомоћи незапосленом радеништву 150.000. динара. 
Моли, да овај предлог није потребно образлагати и нада 
се, да ће га и представници већине примити. Пример Но-
вог Сада ће и остали градови следити. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, уверава 
предговорника, да ће радикална странка, која је из раде-
ничке класе поникла, потпомагати раденике. Предлаже, 
да Павле Татић, изнесе конкретан предлог а наиме коли-
ко има незапослених раденика, те ће се финансијска стра-
на овога питања претрести у финансијском и економском 
одбору у вези са буџетом за ову годину. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, види добру 
вољу већине представништва, те изјављује, да ће број не-
запослених раденика поднети. 

Предлог Ђорђа Петровића, члана проширеног Савета, 
је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Предлог Павла Татића и др., чланова проширеног 

Савета, се има расправити на одборским седницама за-
једно са прорачуном за 1924. годину, те затим предлог 
одбора изнети на установљење гл. скупштине проширеног 
градског Савета. 

За правилну расправу питања помоћи незапосленом 
радеништву ће потребне податке прибавити Павле Татић, 
члан проширеног Савета.  

О овоме се извештава градски Савет ради даљег по-
ступка. 

Број: 35. 

Пошто је дневни ред данашње редовне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
редовну главну скупштину  

и за оверовљење записника позива Радована Вујошевића 
и Јована Храниловића, чланове проширеног Савета за 4. 
март 1924. године у 11 сати пре подне у бележничком 
звању. 

После прочитања оверовљава се 4. марта 1924. године у 11. сати. 

 Никола Лебхерц с.р.  
 Градски подбележник. Велики Жупан. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 23. априла 1924. године. 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ  
велики жупан 

Били су: 

Од стране градског Савета: Др. Жарко Стефановић, градски начеоник, Радивој Бокшан, Миливој 
И. Вучетић, Стеван Бошњаковић, Предраг Клицин, Јован Лакић, Александар Поповић, градски 
саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Др. Карло Вагнер, гл. физик, Андрија Варићак, вел. 
Капетан, Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, приседник, Никола Лебхерц, гр. подбе-
лежник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, 
Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа. 

Од стране миниципалног већа: Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука 
Бајић – Стевин, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Др. Милош 
Бокшан, Имро Вахтл, Лео Вајс, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока 
Гајин, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, 
Бернат Ернст, Светозар Ивић, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, поп 
Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћански, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Гига 
Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јосип Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко 
Марцикић, Др. Милан Матић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, 
Миша Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Јован Милак – 
Кузманов, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Павле Обра-
довић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Давид Поповић, 
Милан Попић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Урош Ружић, Др. 
Милан Секулић, Ђока Степанов, Др. Јован Стејић, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава 
Стојковић, Павле Татић, прота Милан Ћирић, Др. Милан Ћирић, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, 
Јулије Франк, Леополд Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић. 

Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број 36. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, велики жупан, 
поздравља присутну господу чланове проширеног Савета 
и отвара за данас исправно сазвану ванредну гл. скуп-
штину проширеног Савета; вођење записника поверава 
Николи Лебхерцу, гр. подбележнику а говорнике да беле-
жи Станислав Лазић, адм. вежбеник. 

Узето на знање. 

Број: 37. 

Прва тачка дневног реда је извештај анкетне коми-
сије те председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
позива бележника анкетне комисије Павла Поповицког да 
прочита извештај анкете. Госп. Др. Жарко Стефановић, 
градски начелник, ће прочитати своје примедбе на сваку 
тачку извештаја а на крају ће се прочитати мњење и пред-
лог правног одбора. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, моли, 
да се према 29 §-у градског организационог статута уда-
ље сва она господа чланови градског Савета о којима ће 
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се у овом извештају водити реч, које су у овом извештају 
као неисправне окатегорисане. 

Милан Слиепчевић, вел. жупан, позива Г.Г. Стевана 
Бошњаковића, Радивоја Бокшана, Миливоја И. Вучетића, 
Предрага Клицина, гр. саветнике и Стевана Славнића, гл. 
инжињера, да се из велике дворане удаље пошто се сма-
трају заинтересованима. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, тражи, 
да се из дворане удаљи г. градски начелник пошто је и он 
заинтересован као председник гр. Савета. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник вели, да 
он као председник градског Савета није непосредно за-
интересован, јер ако би се заинтересованост тако тума-
чила онда је заинтересован и Г. Вел. Жупан који је као 
пређашњи градоначелник председавао сенатским сед-
ницама у којима су анкетом тангиране одлуке донашане, 
па ко би онда председавао? 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, 
да је добијо један извештај правног одбора поводом из-
вештаја анкете. - На почетку рада анкете је изречено, да 
седнице имају бити тајне и да се извештај анкете несме 
никоме показивати док се не изнесе пред гл. скупштину, 
која је анкетну комисију изаслала. На седници правног 
одбора је председавао г. Др. Жарко Стефановић, градски 
начелник, и прочитао је и извештај анкете, који је он 
имао данас на гл. скупштини први да изусти. По његовом 
мишљењу сазиву правног одбора могло је бити места пре 
него што је проширени Савет донео одлуку о изашиљању 
анкетне комисије а после тога никако. Госп. градски на-
челник је такођер заинтересован, јер је и он примао хоно-
рар за седнице одбора, приликом расправе прорачуна. 
Госп. градски начелник је заинтересован још и као члан 
надзорног одбора банке „Војводине”. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, на при-
медбе предговорника одговара, да се према градском 
статуту и закону сви предмети, који долазе пред гл. скуп-
штину проширеног Савета, имају претходно изнети пред 
стручне одборе. Према овоме пропису статута је изнео из-
вештај анкете пред правни одбор. Изнашање овога пред-
мета гл. скупштине пред правни одбор не само да му је 
право него према градском организационом статуту и 
дужност. Повреда дискреције могла би бити са стране г. 
П. Поповицког, који је извештај анкете – изнео у потпуној 
целости у клубу радикалне странке где је о овоме извеш-
тају и дискусија вођена. Ово је било 20. априла о.г. Изјав-
љује да је први за то, да се прогоне чиновници који одго-
варају за било какве неисправности. Градски начелник је 
одмах после писања „Видовдана” изнео целу ствар пред 
проширени Савет ради заузимања становишта. Проши-
рени Савет је изаслао анкету, да оптужбе испита, те пре 
довршења рада анкете није могао никакву дисциплинар-
ну истрагу покретати. 

Рацко Поповић, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се пређе на читање извештаја анкете а да се удаље они 
које је г. вел. жупан именовао. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, 
прихваћа предлог предговорника. 

Пошто је овим већином гласова примљен предлог 
Рацка Поповића, то је председник позвао Павла Попо-
вицког, члана проширеног Савета, да отпочне читање 
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извештаја анкетне комисије. 
Павле Поповицки је тачку по тачку прочитао извеш-

тај анкетне комисије и госп. градски начелник је на сваку 
тачку прочитао и своје примедбе. 

Пошто је Павле Поповицки прочитао извештај анке-
те и госп. градски начелник своје примедбе на исти, до-
био је реч Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, 
који је као члан правног одбора прочитао извештај прав-
ног одбора у овом предмету. Не упушта се у дубљу рас-
праву целе ствари, али задржава себи право, да то може 
по потреби доцније учинити. Пошто су предлози за одлуку 
анкетне комисије и правног одбора једнаки, то предлаже, 
да се предлог правног одбора односно анкетне комисије 
без икакве дебате усвоји. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, жали, 
да је правни одбор могао донети овако мишљење када ан-
кета неисправности чиновника фактима доказује. Пита 
како је дошао правни одбор, да разматра извештај анке-
те. Он то може само у томе случају чинити, када му прош. 
Савет упути који предмет. Правни Одбор је овде радио на 
своју руку или зато, јер је некоме тако требало. Према ово-
ме правни одбор није био прописно сазват. 

У извештају се напомиње акт бр. 50/адм. 1924. којим 
је без седнице упућен хонорар чиновницима, те пита за-
што није комисија дубље трагала за одлукама о исплати, 
које немају довољно потписа, те да би се утврдило са ко-
ликом свотом је тиме оштећен град. Неисправних одлука 
је донето више. Овде постоји деликт, те би ствар требало 
предати суду, како би кривце постигла заслужена казна. 
Уједно тражи, да се удаље сви они чиновници, који су до-
били хонорар за седнице одбора приликом саставе прора-
чуна. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, жели 
рефлектовати на некоја образложења госп. градског на-
челника. 

Напр. госп. градски начелник тврди у своме одгово-
ру, да су фебруара 1923. год. купци трчали за трговцима 
с угљем, дочим, за потребу града на угаљ није нико од 
трговаца знао а чим су за то дознали приликом купа 20 
вагона угља од фирме „Бошњаковић и Радић” одмах су 
послали и своје понуде. 

Не може, да усвоји ни разлог, да гр. рачуноводство 
није знало за нови закон о држ. трошарини, пошто је исти 
објављен са законом и правилником о таксама те правил-
ником о кафанско-механском праву о коме се децембра 
1923. год. расправљало у прош. гр. Савету. 

У записнику одбора за калдрмисање нема ни трага о 
трећој понуди за асфалтирање. Према томе је г. градски 
начелник криво информисао прош. Савет када је рекао, 
да је било три понуде. Према закону о држ. рачуновод-
ству јавна тела не могу куптити ништа без лицитације а 
за лицитацију су потребна три лицитанта. Нудилац, коме 
је асфалтисање издато, је прерачунавање долар у динаре 
извршио доцније, те је тако могао најповољнију понуду 
ставити. Предлози анкетне комисије и правног одбора 
нису идентични. Анкета предлаже, да се покрене дисци-
плинарна истрага одмах тиме што би се сви списи упу-
тили на мњење фискалу, који би списе затим предао ди-
сциплинарном пододбору на суђење, дочим правни одбор 
предлаже, да се списи уступе Управном Одбору на над-
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лежност, што значи, да овај потоњи одреди дисциплинар-
ни предизвиђај. 

Глиши Мирковићу члану проширеног Савета, чудно-
вато изгледа, да је правни одбор истрчао са својим пред-
логом. Изгледа као да неко хоће некога, да пере. Чуди се 
и томе да је правни одбор могао у опште расправљати 
извештај анкете, који је све до данас био резерват. Овим 
је дезавуисана анкета. Госп. градски начелник је анкети 
давао извештаје онако како су извештаји наведени а са-
да сасвим друго износи. Ако је госп. градски начелник 
све то и тада знао зашто није изнео одмах него је тиме 
натоциљао анкету. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, измоља-
ва себи то да га предговорник тако дезавуише. То није 
хонетно. Предговорник требао је као члан анкете бити на 
свакој седници анкете па би чуо, да је све то и у седница-
ма анкете изнашано и у претрес узимано. За истинитост 
ових својих навода позива се на присутног председника 
анкетне комисије, који тврдњу градског начелника по-
тврђује.  

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, изјављује 
захвалност анкетној комисији, да је пречистила оптужбе, 
које су у јавности изнесене против чиновника. Пошто пре-
ма извештају анкете има неправилности, то предлаже, да 
се усвоји предлог анкете, с тим да се поведе дисципли-
нарна истрага.  

После овога је на захтев већине Г. Милан Слиепчевић, 
председник, прекинуо седницу и претворио је у конфе-
ренцију.  

По завршетку конференције је председник поново 
отворио гл. скупштину и дао реч Др. Милану Секулићу, 
члану проширеног Савета, који је изнео споразумни пред-
лог конференције. 

По овом предлогу се имају сви списи предати дисци-
плинарном пододбору Управног Одбора на надлежан по-
ступак. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, моли, да 
се предлог измени у толико што ће се место на надлежни 
изрећи на дисциплински поступак. 

Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, вели, 
да је боље рећи на даљи надлежни поступак, јер је Управ-
ни Одбор једна засебна власт, која има поступати по за-
кону, те му се не могу давати директиве а друго може да 
ствар преда и суду. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, се не 
слаже ни са предлогом конференције, већ остаје при свом 
првом предлогу, да се ствар изда суду, и да се заинтере-
сована г. г. сместа суспендују. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, прихваћа пред-
лог конференције. 

После овога су стављени на гласање устајањем пред-
лог конференције и предлог Радована Вујошевића. За 
први предлог су гласали сви без једног члана проширеног 
Савета који је гласао за други предлог. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада на основу ми-

шљења и предлога анкетне комисије и правног одбора 
решава, да се цео акт у предмету истраге против чланова 
градског Савета издаје дисциплинарном пододбору Управ-
ног Одбора на даљи надлежни поступак. 



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

38 

О овоме се извештава градски Савет изводом из за-
писника, ради извршења. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 38. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 23. априла о. г. 
подноси – на основу мњења економског одбора – свој пред-
лог у предмету молбе Павла Поповицког и другова о пре-
мештају зелене пијаце. 

Рацко Поповић, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се овај предмет скине данас с дневнога реда. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 

Број 39. 

Пошто је овим дневни ред данашње гл. скупштине 
исцрпен, то председник затвара за данас сазвану ванред-
ну главну скупштину  

и за оверовљење записника позива Марка Марцикића, 
Др. Јована Стејића, и Др. Бранка Николића, чланове 
проширеног Савета за 30. април у 11 сати 1924. године, 
пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 30. априла 1924. године у 11 сати пре подне. 

 Никола Лебхерц с.р. Слиепчевић с. р. 
 гр. подбележник Велики Жупан. 

 

 Др Ј. Стејић с.р. 
 Марко Марцикић с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 31. маја 1924. године. 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ, гр. начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, градски 
саветници, Др. Михајло Продановић, градски фискал, Душан Радуловић, зам. вел. Капетана, Др. 
Јован Стејић, гр. гл. физик, Стеван Славнић, гл. инжењер, Стеван Бошњаковић, гр. гл. рачуновођа, 
Стојан Стакић, гл. благајник, Др. Глиша Марковић, гр. приседник, Никола Лебхерц, градски под-
бележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Ђула Киш, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија 
Патак, гр. рачуновође. 

Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан 
Атанацковић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Танасије Белеслијин, Имро Вахтл, Лео Вајс, Радован 
Вујошевић, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Никола Ивковић, 
Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Милан 
Каћански, Душан Кенигштетлер, Васа Крендић, Гига Латинчић, Јован Максимовић, Марко Марци-
кић, Др. Милан Матић, Јосиф Менрат, Ђока Милић – Шумарев, Фрања Цидлик, Тоша Милић, Миша 
Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, 
Ђока Мунћан, Марко Нешић, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока Петро-
вић, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан Попић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша 
Ракић, Душан Ружић, Урош Ружић, Др. Милан Секулић, Васа Стајић, Ђока Степанов, Влада Сте-
фановић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Ђорђе Трифковић, Др. Милан Ћирић, Љубомир Ђукић, 
Јулије Фајт, Фрања Фат, Јосип Франк, Јулије Франк, Ђура Хаднађев, Јован Храниловић, Васа Матић. 

Бележи: Предраг Клицин, градски Саветник, вршилац дужности великог бележника. 

Број: 40. 

Председник Др. Жарко Стефановић, градски начел-
ник у заступству одсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. 
жупана, поздравља присутну Господу чланове Прошире-
ног Савета и отвара за данас исправно сазвану ванредну 
гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника по-
верава Предрагу Клицину гр. саветнику, а говорнике да 
бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Уједно пријављује, да је накнадно стављен на дневни 
ред: 

Отпис Министарства Унутрашњих Дела под бројем 
11570 од 1924. у ствари именовања Василија Матића ди-
ректора Обласне Финансијске Дирекције у Новом Саду за 
члана проширеног Савета; 

Извештај градског Савета у предмету купа једне умет-
ничке слике са изложбе радова независних уметника, 

Предлог градског Савета у предмету молбе управе 
новосадске продуктне берзе ради продаје гр. земљишта у 
сврху изградње дома за берзу, 

Предлог градског Савета у предмету молбе Др. Гедео-
на Дунђерског ради месног права, 

Предлог градског Савета у предмету молбе Пере Ве-
селиновића ради месног права, 

Предлог градског Савета у предмету молбе Милана 
Саратлића ради брисања ограничења преноса купљеног 
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земљишта. 
Напослетку пријављује, да ће се прве две накнадне 

тачке расправити пре него што се пређе на прву тачку 
дневнога реда. 

Узето с одобрењем на знање. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 41. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи отпис Министарства Унутрашњих Дела под бројем  
11570  од 1924. , којим је Василије Матић директор Об-
ласне Финансијске Дирекције у Новом Саду именован за 
члана проширеног Савета на место умрлога Јоце Антоно-
вића, трговца. 

Узето на знање. 

Број: 42. 

Госп. градски начелник извештава, да је градски 
Савет у нади накнадног одобрења од стране проширеног 
градског Савета купио за 2.500. – дин. уметничку слику 
Јеролима Мише, која је била изложена на изложби неза-
висних уметника, у свечаној градској сали. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет с одобрењем узима на 

знање извештај г. градског начелника, за куп слике умет-
ника Јеролима Мише изложене на изложби независних 
уметника у Новом Саду вотира 2.500. – дин. на терет про-
рачунске ставке „непредвиђених издатака”. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 43. 

Као прва тачка, на дневном реду је: Представка Гли-
ше Мирковића и др., чланова проширеног Савета, у ствари 
поплаве. Пре него што би се прешло на дневни ред Павле 
Татић, члан проширеног Савета пита: зашто седница није 
отворана тачно у 4 часа, како је на позивницама означе-
но, него ½ часа доцније? 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник одговара, 
да је отварање седнице одложио на кратко време на жељу 
представника, који припадају радикалној странци. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, узима одго-
вор г. градског начелника на знање с тим, да ће се и њего-
ва група послужити овом погодношћу. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, пита 
како је именован г. Василије Матић чланом проширеног 
Савета? 

Павле Татић, се радује, да је предговорник, који при-
пада већини овога представништва покренуо питање име-
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новања чланова прош. Савета. Избор општинских пред-
ставника је суспендован и Министарство Унутрашњих 
Дела је задржало себи право именовања општинских пред-
ставника пропорционално, према странкама. Али има слу-
чајева, да су социјалисти према последњим изборима за 
Народну Скупштину у неким општинама били у већини, 
па ипак у представништву тих општина није им призна-
та већина. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, мо-
ли, да се у интересу саобраћаја преко Дунава тражи од 
Министарства Саобраћаја, да смањи лицитациону своту 
за превоз преко Дунава. 

После овога председник г. градски начелник позива 
првог потписника поднесене представке г. Глишу Миркови-
ћа, члана проширеног Савета, да своју представку изнесе. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, вели, да 
је тражио сазив ванредне скупштине у ствари поплаве; а 
сада је његова представка стављена на дневни ред са оста-
лим предметима, чиме је претворена у интерпелацију. – 
Свима је позната катастрофа, која је задесила Нови Сад; 
која је прелила неколико стотина јутара земље и порушила 
неколико кућа. Када је то тако, онда се мора наћи човек, 
који је за све ово одговоран; који је имао водити надзор 
над долмама, Дунава. Да се је требала водити нарочита 
брига о долмама, сведочи и отпис Министарства Унутраш-
њих Дела који упозорује гр. Савет на опасност од поплаве. 
Влада је увидела опасност од полаве; а ми смо са инжиње-
риским звањем загњурили главу, као ноје у песак. Када се 
види штета од поплаве, онда се тек може схватити крајњи 
нехат, оних који су водили целу одбрану од поплаве. Зна, 
да ће се гр. Савет изговарати, да није било новца. Овај 
разлог не може да уважи. Јер баш тада је заседао еко-
номско-финансијски одбор, и гл. инжињер могао је изне-
ти опасност, која прети од велике воде, и тражити новца. 
И само онда ако тражена новчана помоћ не би била одо-
брена, - могао би бити одговоран прош. гр. Савет. Изјав-
љује у име месне организације радикалне странке, да он и 
његови другови скидају са себе одговорност и препушта, 
је онима, који су у првом реду одговорни. 

Предлаже, 1)  да се свима закупницима гр. земљишта, 
чија је земља поплављена врати уплаћена аренда, 

да се за порушене куће да еквивалент вредности или 
сагради кућа на другом месту, а с десне стране темерин-
ског друма да се забрани убудуће грађење кућа; 

да једна стручна комисија испита стање долме и дру-
ге околности те да би се нашли кривци, који би се повукли 
на одговорност. У комисију предлаже, да се позову на ра-
чун града 

а) један професор хидротехничког факултета београд-
ског универзитета; 

б) један виши чиновник Министарства Пољопривре-
де и Вода. 

в) један изасланик – стручњак Министарства Војног 
и Морнарице, 

г) један члан инжињерског удружења из Београда, 
д) Ђорђе Жакић, инжињер из Титела, 
ђ) Михајло Дракулић, инжињер из Сенте. 
Народ је због провале долме огорчен, па се мора уста-

новити одговоност. За поплаву су одговорни: 
градски начелник, 
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гр. грађевински одељак, 
одбор за одбрану од поплаве, 
градски Савет, 
проширени градски Савет, 
Гр. грађевински одељак није никада изашао са за-

хтевом, да се оправи долма. С тога у име своје и у име 
већине овога представништва скида сваку одговорност и 
тражи, да се кривац пронађе и позове на одговорност. 
Долма испред кланца је за половину ужа од оне између 
кланца и каћског хатара, па је издржала много јачи при-
тисак воде, а обе су од истог квалитета. Значи, да је про-
ваљена долма била запуштена. Када се знало, да се вода 
излива код Београда и на другим местима, онда је тре-
бало наше инжињерско звање, да пази, да се и код нас то 
не догоди. Колико инжињерско звање није водило бригу о 
томе, сведочи и та околност, да је наредбу Министарства 
Унутрашњих Дела којим се граду скреће пажња на опас-
ност од поплаве ставило ад акта. По хидростатичким за-
конима је наша долма могла издржати висину воде, само 
ју је требало довести у исправно стање. Шеф гр. грађе-
винског одељка је одговоран за провалу. На виша места 
се постављају чиновници не да им је плата већа, и да 
репрезентирају, већ да им је одговорност већа. Од нове 
ере нас су снашла многа изненађења. Тако се поред мно-
гих стручњака срушио мост. Многе анкеве и истраге, које 
су до сада вођене нису дале жељене резултате. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, рефлек-
тује на примедбу предговорника, даје брзојавно наређење 
Мин. Унутр. Дела. Брзојав као беспредметно стављено у 
архиву и наглашује да је овај брзојав за читав један ме-
сец пре дошао него као што је то у „Видовдану” изнеше-
но. Ово је било, када је први талас био већ прошао. 

После овога поднаша гр. начелник свој извештај о 
овом предмету. 

„Прва велика вода Дунава показала се ове године у 
месецу априлу и пошто је 10. априла достигла висину 5.65 
мет. почела је опадати и спустила се до конца месеца на 
коту 4.76. мет. тако да је изгледало да је опасност за ову 
годину отколњена јер су градске долме овај талас добро 
издржале.  

Дана 24. априла је шеф Хидротехничког одељка г. 
Никола Мирков званично инспицирао долму и том је при-
ликом изјавио да су исте у добром стању одржаване и ако 
њихове димензије не одговарају утврђеним прописима. 
Како је почетком маја водостај Дунава опет почео да ра-
сте и како се према извештајима Хидротехничког Одељка  
имала очекивати поново већа вода, то се одржавању дол-
ми поново јаче приступило, нарочито кад је водостај 10. 
маја достигао висину 5.52. мет., тако да је шеф град. грађ. 
одељка започео спровођење одбранбених мера на најло-
шијим деловима долме и то на делу поред стрводера и на 
каћском хатару. Остали делови долме поред Дунава па 
све до футошког хатара налазили су се у добром стању а 
и сигурнији су јер су много јачи и шири. Делови долме у 
доњем делу а нарочито поред стрводера и на каћском ха-
тару су услед многих киша у месецу априлу и сталног ви-
соког водостаја Дунава јако навлажени били, те се овде 
морало већом радном снагом одбрана вршити под стал-
ним надзором дању и ноћу. 

Пошто је Дунав 15. маја достигао висину 6.04 метара 



31. МАЈ 1924. 

 

43 

то је градски начелник сазвао одбор за одбрану од попла-
ве, који је горњу и доњу долму прегледао и утврдио да се 
отпочета одбрана има наставити, пошто се према изве-
штајима има очекивати још даље надолажење Дунава. 
Према распореду шефа гр. грађ. одељка одбрана је по-
дељена на 3 дела и поверена је од футошког хатара до 
жељезничког моста град. инж. Ерне Штајгеру, од жељез-
ничког моста до ушћа канала град. инж. Јовану Кирти а 
од канала до Јосимфока техн. чин. Алберту Баумхауеру. 
Од истог дана имала се већ и досада уведена ноћна служ-
ба појачати, а раденици су наизменце радили дању и ноћу. 
Контролу над раденицима су вршили надзорници уз помоћ 
градске полиције, а градски инжињери су управљали ра-
довима. Доњој долми од кланице до Јосимфока је као 
најопаснијем делу била нарочита пажња обраћена, те је 
долма била подељена у 6 секција, и то: I секција од кла-
нице до попречне долме, II секција од попречне долме до 
долмарове куће, III секција од куће долмара до циганског 
пута, IV секција од циганског пута до 1000. – мет. према 
Јосимфоку, V секција од ове тачке до шмрка на Јосимфо-
ку и VI секција од шмрка до каћског хатара. Свака секција 
је имала 2 чувара дању и 2 чувара ноћу, који су долме 
стално обилазили и налазе достављали надзорницима. 

У прво време је одбрана била најјача на долми поред 
стрводера на каћском хатару, тако да је овде било стално 
запослено 15-20 раденика уз помоћ надзорника, а на оста-
лим деловима били су употребљени надзорници и редени-
ци према потреби, ако су се местимице гдегод показали 
извори на долми. За запушавање извора добила је свака 
секција потребне џакове, а за ноћну службу – и ако је би-
ла потпуна месечина – и лампе. Земљу су доважали таљи-
гаши и већим делом волари. 

Радно време је увек било распоређено на 6 сати, тако 
да је 1 раденик радио од поноћи до 6 сати, затим се од-
марао од 6-12, поново радио од 12-18 а опет одмарао од 
18-24 сата – све ово из разлога, да за случај потребе сва 
радна снага увек буде на окупу. 

Од 15.-18. маја је на врло много места долма процу-
ривала, особито на I секцији, јер је ова била јако изриве-
на од кртина и хрчкова, но увек је успело изворе запуши-
ти, као и долму на оваким местима појачати. 

Велики талас Дунава који је већ доспео до Баје про-
шао би свакако и поред Новог Сада за кратко време у ви-
сини испод 6. мет., но у овом га је спречила Драва, која је 
у исто доба и силно и као још никад до сада надолазила, 
те тим појачала пораст Дунава, тако да је кулминација 
Дунава 18. маја наступила и преко очекивања достигла 
висину од 6.24. мет. Истог дана дакле у најкритичнијем 
моменту је долма поново детаљно прегледана и утврђено 
је да се одбрана прописано води, да је део долме поред 
стрводера у доста лошем стању, јер је јако изрешетана 
рупама кртина и пацова – но да је даљи део долме од дол-
мареве куће па све до Јосимфока у непомењеном стању, 
са врло мало извора, те иако је вода скоро доспела до иви-
це круне, то се предзнаци за продор нису могли конста-
товати. Тога дана после подне је долма и опет прегледана. 
Пошто је телефонски јављено са кланице да је вода долму 
у 15 и по сати провалила, која се вест међутим није оби-
стинила. Овог истог дана око 20 сати увече прегледао је 
долму и градски начелник и ободривши раденике и над-
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зорнике, врати се са уверењем да опасност постоји, или 
да није искључено да ће долма одолети навали воде. 

Ноћу између 18. и 19. маја вршио је инспекцију А. 
Баумхауер, који се је у 22 сата на градски коли извезао 
на долму. Том приликом се он уверио да ноћни стражари 
врше своју дужност, да је градска полиција била на свом 
месту и да страних незапослених лица није било на дол-
ми. Пошто је примио рапорте надзорника и полиције на 
доњем делу долме и уверио се да посао нормално тече, 
кренуо се даље у правцу према Јосимфоку. Ово примање 
рапорта учињено је у свакој секцији од I – VI. 

Место где је вода провалила прешао је Баумхауер ко-
лима око 23 сата ноћу. Пошто је на каћском хатару исто 
тако добио задовољавајуће утиске и извештаје, то се истим 
путем вратио натраг. На растојању од 1 км после шмрка 
на Јосимфоку, камо је стигао у 23 сата и 25 минута, при-
метио је да је долма проваљена и то у ширини 3 – 4 метра 
а дубљини од 2 метра, те да се вода са јаком снагом изли-
ва у рит. Овом приликом је приметио, да су ноћни чувари 
место провале пре врло кратког времена морали несмета-
но проћи, јер их је видео са лампом у даљини од 3 – 400 
метара ићи у правцу према циганском путу и то страном 
долме, мотрећи да нема извора. Из овог се види да је про-
вала наступила без претходних знакова, јер би ови како 
од Баумхауера тако и од чувара морали бити опажени. 

Овај део долме иако је био нешто јачи но онај поред 
куће стрводера, опет није одговарао прописима, пошто је 
имао само 7 мет. ширине, а висина му је била између 6.30 
и 6.45 само за некоји сантиметар над највишом водом у 
место 100 – 150 сантиметара. Биће да и материјал долме 
није био једнак те да је поред земље и песка са муљем, 
било и слојева од чистог песка, који последњи нису могли 
сталној високој води и притиску за време од 6 – 8 недеља 
одолети, пошто су скроз наквашени били, те се и лако 
могли отиснути. 

Приметити се има још да је 1920. год. ова долма у 
близини садањег продора проваљена била поред водоста-
ја Дунава од 6.11 мет. тако да се може рећи да долма у 
најбољем случају може издржати притисак воде са котом 
испод 6 мет. а никако са вишим водостајем. 

Ове године је јака и дуготрајна навала воде прова-
лила на више места одбранбене долме (Апатин, Богојево, 
Чиб и т.д.) које су по нормалним димензијама саграђене 
биле т.  ј. 13.50 – 16.50 мет. ширине у висини највеће воде, 
што посведочава тврдњу, да апсолутну сигурност непружа 
ни једна долма, која је од нехомогеног материјала изве-
дена – а најмање долма чији је претежни део материјала 
песак, као што је новосадска. 

Сутра дан је градоначелник са шефом Хидротехнич-
ког Одељка г. Н. Мирковим изашао на лице продора и том 
је приликом горњи стручњак изјавио, да је долма добро 
одржавана но да је проваљена зато, што није могла да из-
држи притисак воде, што је долма јако проривена и скроз 
наквашена, услед дуготрајних киша и велике воде у Ду-
наву од скоро 8 недеља. 

Још исте ноћи кад је долма проваљена, пренешена 
је одбрана од поплаве са II – VI на Темерински друм, по-
што ће се вода за 24 сата и до овог излити. У првом реду 
су затворена оба пропуста испод калдрме и то први код 
велике цигљане, а други код прогона према Клиси, те по-
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што је ово извршено приступило се поправци старе мале 
долме, која је паралелно са калдрмом још 1920. год. подиг-
нута била. 

20. маја је око подне изненада почела вода да кроз 
први пропуст извире, и ако је овај са обе стране добро за-
творен, био, но овај је извор после јачег и истрајног рада, 
до предвече био ухваћен и опасност од провале је била 
отколоњена. 

Одбрана је вршена и поред каналске долме у делу из-
међу Темеринске улице и Дунава и то са градске стране, 
на ком су делу наколико извора ухваћени. 

Разливена вода у риту достигла је највећу висину 21. 
маја у 3 сата ујутру са котом 588 сантиметара и одмах за-
тим је почела опадати, тако да је 23. маја стајала на ви-
сини 564 сантиметра. Како је од тога дана Дунав стално 
опадао и како је стање водостаја 30 о. м. ујутру био 557 
сантиметара а извештаји гласе да реке опадају то има 
згледа да ће се изливена вода што пре у корито повући, 
те ће и даља опасност од поплаве одстрањена бити. Да би 
вода из рита што пре отекла, биће потребно долму на ви-
ше места просећи и пошто се вода са поплављеног зем-
љишта оцеди, ове просеке као и продор поново попунити. 

За време прве велике воде у месецу априлу извештен 
је гр. Савет актом бр. 12556 од 8. априла 1924. год, да је 
Министарство Унутрашњих Дела имајући у виду опасно-
ст, наредило да се становништво овог подручја извести о 
опасности од надолазеће воде, да се предузму све предо-
хране од могуће поплаве, а укаже помоћ становништву, 
да се поред река припреме сва средства за превоз и спа-
савање а уколико би била потребна помоћ Министарства, 
да се овом непосредно обрати, као и да се извештаји шаљу 
одсеку Министарства. Градска вел. Капетанија је шиљала 
тражене извештаје, а становништво је извештено о опас-
ности и позвано, да своје имање спасава и стоку из рита 
изгони – које је све и учињено. Саму помоћ Министарства 
није градски Савет могао употребити, пошто иста за од-
брану није била потребна јер долма није услед рђавог или 
недовољног одржавања проваљена, већ зато што је била 
слаба и ниска, а оправка долме да би иста била у стању 
притиску воде да одоле, није сад ни могла бити отпочета, 
пошто исто осим великих материјалних жртава, може би-
ти само спровађано при најнижем водостају Дунава. 

Овде имам да приметим, да је гр. грађ. одељак годи-
не 1920. у предлогу за прорачун за 1921. год. тражио кре-
дите за оснивање фонда за одбрану од поплаве, као и за 
набавку материјала и алата за одбрану у смислу 5 §-а пра-
вилника – но ови кредити нису били одобрени. Град. гл. 
рачуноводство је и доцније у прорачуну за 1923. год. овај 
предмет додирнуло и скренуло пажњу прош. град. Саве-
ту, да са издацима прорачуна 1923. год. нису покривене 
најхитније потребе као темељне изградње насипа, оправ-
ке шмркова и т. д. – но и преко овог се ћутећки прешло. 

Вода је кроз проваљену долму поплавила гр. велики 
рит који је 1701 кат. јутро велик и који се састоји из 551 
кат. јутара оранице и 1150 кат. јутара пашњака и воде. 
Од горње површине оранице није поплављено 120. кат. 
јутара на касапској ади и 35 кат. јутара у баштинама, та-
ко да је од целе оранице потопљено свега 396 кат. јутара. 
Град је од целокупне површине оранице издао 181 кат. 
јутро у аренду а 370 кат. јутара је издељено путем Аграр-
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ног Уреда. Део пашњака који је сад потопљен моћи ће се 
опет употребљавати, чим се вода Дунава у корито повуче 
и земља осуши. 

На основу резолуције скупа Секције Нови Сад Удру-
жења Југословенских Инжињера и Архитеката која гласи: 

„Извод из записника месног скупа Секције Нови Сад 
Удружења Југословенских Инжињера и архитеката, одр-
жане 30. маја 1924. 

Реферат Инж. Стевана Славнића о продору градског 
насипа у Новом Саду. У поведеној дискусији, у којој учес-
твују и чланови Секције Инж. Миливој Матић, и Инж. Ду-
шан Тошић, који су раније а и за време садашње поплаве 
насип познавали и посматрали, констатује се тачност 
опажања и закључака референта и једногласно закључује, 
да провала насипа није последица недовољно стручно ни 
савесно вршења одбране насипа већ стога што је насип, 
онакав какав је, неподобан да издржи велику воду изнад 
6.00 м. а поготово ако овако дуго траје. Догод се насип не 
реконструише, Новом Саду прети стална поплава.” 

Према свему до сада изнешеном јасно је, да је гр. Са-
вет благовремено уочивши опасност од поплаве, предузео 
и извео све превентивне мере да опасност отклони, да ни-
шта није пропустио што је еминентна опасност запове-
дала била и да је пробој долме наступио услед тога, што 
су димензије долме мање биле од прописаног минимума, 
што материјал долме није био од хомогеног материјала 
већ у делимично већој мери од чистог песка, који је, ако 
се навлажи, апсолутна опасност за сваки, па и за насип 
од највећих димензија.” 

Молим, да се извештај узме на знање. 
Др. Милан Секулић, члан поширеног Савета, замера 

говорнику већине, да је цело питање посматрао са ужег и  
локалног гледишта. Ово се питање може третирати у 3 
правца: 1) који су разлози провале, 2) колика је штета, 3) 
које кривац, и на послетку треба пронаћи мере, да се 
овака поплава у будуће спречи. За провалу долме мора 
бити неко одговоран, али говорник већине не може рећи, 
да постоји једна серија одговорних а да они нису за то 
одговорни. Наглашава, да је већина огдоворна за све што 
се у граду дешава па делимично и за провалу долме. Ово 
питање већ припада прошлости и он га је изнео само за-
то, јер већина тако лако одбацује одговорност од себе. У 
питању одштете је говорник већине тесногруд. Тражи, да 
се само врати аренда и саграде порушене куће. Ово неби 
смео да предложи. Зар се мора накнадити штета ономе, 
који је своје семе метнуо у земљу и који би отуда имао да 
се исхрани? Зар сву накнаду штете мора сносити гр. бла-
гајна зашто неби могла тражити помоћ и од државе. Прво 
треба установити штету па онда говорити о отштети. Град 
је дужан ублажити беду колико може. У погледу криваца 
прихвата предлог с тим, да се што пре спроведе. Питање 
накнаде штете настале услед поплаве је, управо, земаљско 
питање, питање целе државе. Пројект закона о поплавама 
је израђен и изгласана је његова хитност у Народној Скуп-
штини; али услед стицаја политичких прилика није се 
могао остварити, јер се није могао одвојити од других пи-
тања. Зато сада, предлаже, да проширени градски Савет 
представком умоли г. председника Народне Скупштине, 
да изволи умолити Његово Величанство да сазове Народ-
ну Скупштину у ванредно заседање, само у сврху доноше-
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ња закона за случајеве поплаве. 
Марко Марцикић, члан проширеног Савета, замера 

градском Савету, да се није благовремено постарао за по-
требну количину фашина, колаца, камена и других пред-
мета потребних за одбрну долме. Придружује се предлогу 
Глише Мирковића. 

Владислав Миодраговић, члан проширеног Савета, 
вели, да је посматрао 19. маја гр. реденике, који су ради-
ли око малог насипа на темеринском друму. Радили су 
немарно. Тражио је надзорника раденика, али се није 
нико одазвао. Питао је имена појединих, али нико није 
хтео рећи своје име. Доцније је дознао, да је надзорник 
раденика био Павле Валушек. Раденици су били пијани. 
Није управо знао коме ово да пријави. Хтео је неколико 
пута када је својим послом ишао у град да ствар пријави 
г. градском начелнику, али је свагда много њих чекало у 
предсобљу. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, вели, 
да је преплављен само велики рит, који је увек када је би-
ла велика вода био плављен. Долма дунавска је направ-
љена, да се исушењем великог рита користе сви грађани 
града. 1920. године, када је био такођер преплављен вели-
ки рит тражено је, да се изграде јаче долме, али је пред-
лог већ с одборима одбијен, јер 45.000 грађана не могу 
плаћати за исушење великог рита а да се само неколици-
на интересената Аграрне Реформе тиме користе. Није град 
дужан платити отштету за преплављену земљу доброво-
љаца, већ држава, која им је ту земљу дала. И штета од 
поплаве није баш велика. Штета од поплављене земље, 
издате под закуп, је око 150.000. – дин; а од порушених 
кућа од 70.000. – дин. – свега око 220.000. – дин; а већ до 
сада је за саму одбрану од поплаве издато више. Прихва-
ћа предлог, да град да делимично и отштету с тим, да се 
претходно установи величина штете. 

Мита Ђорђевић, члан проширеног Савета, вели, да 
му је познато, да је 1920. било говора, да се направи јача 
долма; али у 1923. години се не сећа; може бити да је би-
ло, али мора да се лако прешло преко тога. Без обзира на 
то, град мора сваке године спремити потребан материјал 
за поплаву, као фашине, колце, цемент и др. Било је – 
вели – поплава, али је било довољно и материјала, те је 
врло често опасност поплаве била отклоњена. Ове године 
је град наводно фашне продао. Ово није видео у извеш-
тају, па ни то, да ли је ко од гр. инжињера обилазио дол-
му и када. Напоменуто је само обилажење у времену када 
је проваљена долма. Пита, како се мисли доказати, мали 
а затим већи талас о којима се већ јавља? Јели што већ 
учињено, да нова земљишта не дођу под воду. Помаже 
предлог Глише Мирковића, а не види оправданост напа-
даја Др. Секулића. Зна се да треба помоћи и од стране 
града и од стране државе. Изненађује га предлог за сазив 
парламента. Хитност законског пројекта за поплаву је из-
гласана, те Влада може већ по њему поступати. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, на наводе 
предговорника вели, да су старе фашине продате, јер су 
замењене новим. До сада је употребљено више од 4.000 
џакова. Са цементом би се могао евентуално продор за-
творити, али за цемент неби залегло ни имање целог Но-
вог Сада. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, вели, да је био 
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на лицу места. Није се мислио, да ће много јача долма 
попустити. Видео је онде потребан материјал. Предлог о 
сазиву стручњака прима, а прима и предлог Др. Секулића 
ради сазива парламента. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, вели, 
да је већ свима познато, зашто је долма проваљена, а са-
да треба радити на томе, да се у будуће оваки немили 
случајеви отклоне. Чита предлог, који је он и њих 19 чла-
нова прош. гр. Савета потписали и који гласи: 

„Славна Скупштино! 
Ради сталне одбране града и хатара Новог Сада од 

поплаве Дунава потписани предлажемо: 
да се одмах отпочну предрадње за оснивање Водне 

Задруге „Нови Сад – Петроварадин” у сврху одбране и 
градње насипа од градске кланице до каћског хатара дуж 
обале т.зв. „Ратног острва.” 

Да се посебним градским штатутом регулише начин 
одбране од поплаве Дунава на терену Кланица-Футошка 
Долња Шума подизањем сталног и данашњем стању одго-
варајућег насипа и сви радови за пропуштање и одвође-
ње воде око града и салашких земаља, са одговарајућим 
материјалним средствима невезаним за редовни градски 
буџет и градску домаћу благајну. 

За извршење овога предлога молимо, да Скупштина 
изабере сталан одбор од 9 лица.” 

У начелу прима предлог Глише Мирковића и пред-
лаже, да се оба предлога споје. Прима предлог за позива-
ње на одговорност, враћање аренде а накнаду штете само 
у начелу. 

Васа Матић, члан проширеног Савета, вели, да је у 
радикалном клубу расправљана ова ствар. Наглашено је, 
да се одмах да помоћнина, којима је најнужнија, а није се 
мислило само на повраћај аренеде и на изградњу кућа. 
Спровађање ове припомоћи, са или без државне припо-
моћи, су оставили одбору. Тражи се непристрасна анке-
та. Анкета би имала да проучи узроке поплаве, косу одго-
ворни за то, и да учини предлог за будућност. Анкета ако 
само и ово последње изврши и онда је доста учинила.  

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, је при-
сташа предлога Глише Мирковића а противник предлога 
Др. Бранка Николића о образовању сталног одбора, пошто 
овај други нема за циљ садашњост већ, како да се у бу-
дуће град одбрани од поплаве. Др. Милан Секулић има 
добрих намера, али му замера, да у ову градску ствар хо-
ће да увуче политику. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, вели, да 
би према извештају г. градског начелника он требао, да 
повуче свој предлог и да за поплаву није нико одговоран. 
Г. градски начелник спомиње у извештају неку службу. 
Од Владислава Миодраговића смо чули, да су раденици 
били пијани. У рукама ових људи је била судбина поплав-
љених. Долма је била поплављена на 2 – 3 метра ширине 
и да је било довољно људи и материјала на лицу места мо-
гло се је то место за 2 – 3 сата затворити. У извештају се 
вели да нема ни једне апсолутно сигурне долме. Према 
томе би требало пустити, да вода тече куда хоће. Осврћу-
ћи се на говор Др. Секулића вели, да није прецизирао 
свој предлог, већ му је у клубу поверено, да ствар данас 
на гл. скупштини покрене, а да решење остави на вољу 
проширеном Савету. Из предлога Др. Бранка Николића 
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усваја само предлог о оснивању водне задруге. 
Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, вели, 

да је разлика између његовог и предлога Глише Миркови-
ћа само у извађању. Прима предлог да се извиђај повери 
страним лицима, али тражи, да са овом комисијом прего-
варају грађани а не оптужени чиновници. 

После овога је г. градски начелник на општу жељу 
гл. скупштину претворио у конференцију ради договора о 
изнесеним предлозима. 

По завршетку конференције је г. градски начелник 
прекинуту гл. скупштину опет отворио и дао реч г. Мити 
Ђорђевићу, члану проширеног Савета, који вели, да је 
конференција прихватила предлог Глише Мирковића с 
тим, да се изабере један одбор, који ће стручну комисију 
примити и с њом преговарати, поднети извештај проши-
реном градском Савету, и проучити предлог Др. Бранка 
Николића.  

После овога је поново прекинута гл. скупштина и 
одржана конференција, после које је Васа Матић, члан 
проширеног Савета изнео поновни предлог конференци-
ји, који је стављен на гласање и једногласно примљен. 

Затим је стављен на гласање устајањем и предлог Др. 
Милана Секулића о молби ради сазива Народне Скупшти-
не са 43 против 15 гласова одбијен. 

Према томе је предлог конференције, који је изнео Ва-
са Матић, члан проширеног Савета једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада прима предлог 

г. Глише Мирковића, који гласи: 
1) да се свима поплављеним градским закупцима 

опрости (врати) аренда за ову годину; 
2) да се власницима порушених домова на град. 

земљишту по могућству да отштета коју ће идућа скуп-
штина имати да изгласа. 

3) да се за сада забрани подизање зграда на по-
плављеном земљишту с десне стране Темеринског друма, 
али ако неко ипак и против овог хоће да зида, то чини 
потпуно на своју одговорност, а зато сваком који је добио 
земљиште на поплављеном терену а жели замену, град ће 
му дати земљиште на другој страни. 

4) Град шиље представку Краљевској Влади и моли 
за државну помоћ. 

5) прош. Савет одлучује да се образује једна струч-
на комисија у коју да уђу један професор хидротехничког 
факултета београдског универзитета, један виши чинов-
ник Министарства Пољопривреде и Вода, један стручан 
изасланик Министарства Војног и Морнарице, један члан 
Удружења Југословенских Инжињера и Архитеката – Сек-
ција Београд, Ђорђе Жакић, инжињер из Титела и Михај-
ло Дракулић инжињер из Сенте, који ће испитати узроке 
и одговорност за поплаву. 

6) Ову стручну комисију примиће, водиће је, давати 
сва потребна обавештења, примити од комисије извешта-
је и поднети их са својим рефератом прош. град. Сенату, 
један нарочити одбор. 

Овај ће одбор још проучавати и извештаје градског 
начелника као и предлог г. Др. Бранка Николића и др. и 
о томе поднети извештај и предлог. 

У овај одбор се бирају:  
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г.г. Мита Ђорђевић, Глиша Мирковић, Тоша Милић, 
Павле Поповицки, Марко Вилић, Васа Матић, Леополд 
Франк, Др. Бранко Николић, Павле Татић, Јулије Фајт и 
Стеван Летић, чланови проширеног Савета. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 43. а 
адм. 13696, 14214, 15714. од 1924. 

Градски Савет подноси, из своје седнице од 31. маја 
о. г. , свој предлог са мњењем економског, финансијског 
и правног одбора – по молби Павла Поповицког и другова 
чланова проширеног градског Савета ради премештаја 
пијаце зеља, воћа и поврћа на велико, из Футошке у Теме-
ринску улицу. 

Тодор Милић, члан проширеног Савета, примећује, 
да је предлог одбора био, да се пијаца премести коначно 
и дефинитивно на Темерински друм; по прочитаном пред-
логу пак преноси се само привремено. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, изјављује да 
је у начелу за предлог; али тражи, да се израчуна: шта ће 
стати преоправка Темеринске улице за одржавање пија-
це? Премештај има само онда смисла, ако се трговцима 
пружа нешто боље, нешто погодиније од досадшњега. Ми 
треба, да мислимо на изградњу једне модерно изграђене 
продаваонице, а не да премештајем пијаце стварамо још 
неповољније услове за подизање једне модерне централне 
пијаце у будућности. 

Гига Латинчић, члан проширеног Савета, је против 
тога, да се и опанчари преместе из улице Краља Петра на 
Житни трг, јер то не значи за њих никакав бољитак. Кисну 
овде, па киснули би и на Житном тргу. Моли, да се према 
предлогу, који су они поднели Г. градском начелнику, на 
марвеној пијаци сазида једна зграда на спрат у чијем при-
земљу би биле њихове продавнице, а на спрату радионице. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одговара, 
да је у предлогу јасно наведено, да се гр. начелник упућу-
је, да ступи у преговоре са опанчарима и др. ради њиховог 
премештаја. 

Тодор Милић, члан проширеног Савета, моли, да се 
установи рок, када се има премештај извршити.  

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
се премештај пијаце не може извршити пре него што буде 
овогодишњи прорачун изгласан. 

После овога је председник г. градски начелник на 
писмену молбу њих 20 чланова проширеног Савета у сми-
слу 26 §-а  гр. организационог статута одредио поименич-
но 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: Милан Антонић, Дамајн Асурџић, Душан Атанацковић, Лука 

Бајић – Стевин, Фрања Бауер, Танасије Белеслијин, Лео Вајс, Марко Вилић, Радован Вујошевић, 
Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Мита Ђорђевић, Светозар Ивић, Милан А. Јовановић, Васа Крендић, Гига 
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Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Ђока 
Милић – Шумарев, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Коста Миросављевић, 
Јован Милак – Кузманов, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле 
Поповицки, Глиша Ракић, Петар Савић, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Јулије Фајт. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Карло Ваг-
нер, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Стојан Стакић, Др. Глиша Марковић, Никола Лебхерц. 

Са „не” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Др. Стеван Адамовић, Стеван Бахингер, Имро Вахтл, Васа Јова-

новић – Вакин, Фрања Цидлик, Др. Милан Секулић, Павле Татић, Јосип Франк, Јулије Франк, Леополд 
Франк, Ђура Хаднађев. 

Према томе је предлог градског Савета примљен 
већином гласова и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет усваја предлог економског, 

финансијског и правног одбора од 30. маја 1924. год. из-
риче, да се пијаца зелени, воћа и поврћа на велико пре-
несе са Футошке на Темеринску улицу почевши од До-
ситејеве улице до краја, да се у прорачун за 1924. стави 
429.000 динара за изкалдрмисање Темеринске улице по-
чевши од Доситејеве до Београдске улице а калдрмисање 
осталих делова Темеринске улице да се настави према 
потреби. 

Уједно се одлучује, да се Житна пијаца премести у 
Пирошку улицу односно на Јовановски трг, који се има 
на терет буџета од 1925. године изнивелисати и калдр-
мисати, а градски начелник се упућује, да ради смештаја 
папучара, опанчара, шустера, чизмара, штрангара, ше-
ширџија, корпара, лончара, платнара и т. д. на досадаш-
њу житну пијацу позове интересенте на договор у року од 
45 дана и саслуша у том погледу њихове жеље и примед-
бе, те о свему поднесе у наредној главној скупштини из-
вештај и предлог. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, на-
кон проглашења одлуке улаже усмено уток у смислу 7 §-а 
упутства о правним лековима, бр. М.Е. 4600/901. 

О овоме се извештава градски Савет извршења ради. 

Број: 43 б. 

После овога је председник на општу молбу, данашњу 
гл. скупштину закључио и наставак седнице заказао за по-
недељак 2. јуна у 4 сата после подне. 

Узето на знање. 



З А П И С Н И К  

вођен у продуженој ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом 
рада муниципалног већа, која је одржана 2. јуна 1924. године 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ, градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, градски 
саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Предраг Клицин, гр. саветник в.д. вел. бележника, 
Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гл. рачуновођа, Др. Глиша Марковић, гр. присед-
ник, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, 
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, градске рачуновође. 

Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Ђока Гачулић, Васа Крендић, Стеван Летић 
– Милин, Јован Макисмовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Др. Бранко Николић, 
Душан Перлић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Секулић, Милутин П. Стојковић, Павле 
Татић, 

Бележи: Предраг Клицин, градски саветник, вршиоц дужности великог бележника. 

Број: 43 в. 

Председник Др. Жарко Стефановић, градски начел-
ник, у заступству одсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. 
жупана, поздравља присутну Господу чланове Прошире-
ног Савета и отвара за данас одложену ванредну главну 
скупштину проширеног Савета; вођење записника пове-
рава Предрагу Клицину, гр. саветнику, а говорнике да бе-
лежи Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Узима се на знање. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 44. 
адм. 11021, 17514. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи са мњењем економског, финансијског и правног од-
бора – свој предлог по молби Милана Летића столара ради 
продаје гр. земљишта у близини фабрике газа за изградњу 
столарске радионице. 

Пошто се није нико пријавио да говори, а реч је о 
продаји гр. земљишта, то је председник г. Др. Жарко Сте-
фановић, 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 Савета: Ђока Гачулић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – 

Милин, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, 
Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Секулић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло 
Продановић, Предраг Клицин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, Др. Глиша Марковић, Никола 
Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш. 

Са „не” није нико гласао. 



2. ЈУН 1924. 

 

53 

Према томе је предлог градског Савета једногласно 
примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу мњења економ-

ског, финансијског одбора а на предлог градског Савета, 
продаје Милану Летићу, уметничком столару из Новог 
Сада 220 кв. хв. градског земљишта уведеног у новосад. 
грунт. улошку које је означено топографским бројевима 
4815/3 – ј- 1 у сврху изградње уметничке столарске радио-
нице. 

1) Куповна цена се установљава у своти од 50.000 
дин. по катастралном јутру т. ј. за продатих 220 кв. хв. 
6875 дин. словом: Шестхиљадаосамстотинаседамдесетпет 
динара. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави за сада барем у оном обиму, како 
је у приложеном техничком опису означено и да запосли 
радну снагу исказану тамо. 

3) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има да 
служи кауција од 2000 динара словом: Двехиљаде 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 гр. Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту 
пројектоване зграде тако изградити, да 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 циљу 
изградње уметничко столарске радионице 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 слу-
чају све то без разлике и без икакве отштете прећи у влас-
ништво града Новог Сада. 

6) 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 сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт 
издавањем грађевне дозволе издала буде. 

7) Ограничење права власништва садржана у тачка-
ма 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8) Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9) Сви трошкови овог купа односно продаје, уговор, 
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биљеге и пристојбе терете купца. 
10) Све спорове из овог купа односно продаје реша-

ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б.Б.Б. 

О овоме се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 45. 
адм. 17163. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи –  са мњењем економског, финансијског и правног 
одбора – свој предлог по призиву Владислава Јанкулова, 
протојереја, против одлуке градског Савета, под бројем 
15259/адм. 1924. којом је одбијен са молбом, да може сло-
бодно располагати са додељеним земљиштем. 

Градски Савет је одбио молиоца решењем број 15259/ 
адм. 1924. мотивишући своје решење тиме, да сматра пре-
мештај јавних службеника редовном појавом у животу њи-
ховом, а никако изванредном околношћу, која би оправда-
ла отступање од наређења, садржаних у одлуци прошире-
ног градског Савета број 20700/1922. која говори о усло-
вима продаје. 

Против овог решења подноси молитељ призив, где 
моли, да му се молба уважи позивајући се на то, да његов 
прелаз са садањег места његовог на достојанство окруж-
ног протопрезвитера сомборског, није премештај у окви-
ру црквеноуправне чиновничке ерархије, већ је то прелаз 
на једну сасвим другу, вишу парохијску, и црквенонад-
зорну самосталну јурисдикцију; на важно место вишег 
социјалног значаја, репрезентативног карактера, и да је 
овај прелаз на репрезентативно достојанство, окружног 
протипрезвитера, у један угледан град, једна непредвиђе-
на, ванредна и оправдана околност, скопчана са великим 
трошковима. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет уважава разлоге у призи-

ву изнесене и изнимно дозвољава на темељу ових Влади-
славу Јанкуловом протојереју, да може слободно распола-
гати са њему додељеним земљиштем (парцела 9. блок 9). 

Извршење овог решења поверава се градском Савету. 
О овоме се градски Савет и молиоц изводом из запис-

ника извештавају. 

Број: 46. 
адм. 16967. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. – под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – призив Милана Пејинова против одлуке град-
ског Савета под бр. 14659/адм. 1924. којом је одбијен са 
молбом, да може слободно располагати са додељеним му 
земљиштем. 

Градски Савет је решењем својим број. 14650/ адм. 
1924. одбио молбу молитеља, налазећи, да молбени разло-
зи нису у толикој мери оправдани, да би градски Савет на 
темељу истих могао, да отступи од наређења садржаног у 
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одлуци градског Савета број 29597/адм. 1922. које говори 
о условима купопродаје ових плацева. 

Милан Пејинов је против овога решења поднео при-
зив у коме износи, да је одлучио, да за свога јединца сина 
Аврама Пејинова берберина – са радњом у Пашићевој 
улици – купи другу и то Форкапића ципелара – јер прети 
опасност, да ће му његов кућевласник, трговац, отказати 
локал и да ће остати без локала. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет, уважава разлоге у при-

зиву изнесене и изнимно дозвољава, на темељу ових Ми-
лану Пејиновом, да може слободно располагати са њему 
додељеним земљиштем иза Шулцова млина парцела бр. 48. 

О овоме се градски Савет и молитељ изводом из за-
писника извештавају. 

Број: 47. 
адм. 8237. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. подно-
си  - на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Милана Абра-
мовића, столара из Новог Сада, ради продаје гр. земљишта 
у сврху изградње столарске радионице. 

Пошто се није нико пријавио, да говори, а реч је о 
продаји гр. земљишта, то је председник одредио поиме-
нично гласање тако да они који примају предлог гр. Саве-
та гласају са „да”, а који га не примају, гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Ђока Гачулић, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Стеван 

Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Др. Бранко 
Николић, Душан Перлић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Секулић, Милутин П. Стој-
ковић, Павле Татић, 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло 
Продановић, Предраг Клицин, Стеван Славнић, Стеван Бошњаковић, 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 на основу мњења економ-

ског, финансијског одбора а на предлог градског Савета 
продаје Милану Абрамовићу, столару из Новог Сада 268 
кв. хв. градског земљишта уведеног у новосадском грунт. 
улошку под бројем 1. а које је означено топографским 
бројевима 4821/3 у сврху изградње столарске радионице 
према прикљученом техничком опису. 

1) Куповна цена се установљава у своти од 50.000 
дин. по катастралном јутру т.ј. за продатих 268 кв. хв. 
дин. 8375. – словом: Осамхиљадатристотинеседамдестпет 
динара. 

2) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави у оном обиму, како је у приложе-
ном техничком опису означено и да запосли радну снагу 
исказану тамо. 

3) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има да 
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служи кауција од 2000 динара словом: Двехиљаде динара 
која се свота има приликом склапања уговора да депонује 
у гр. благајну и то или у готовом новцу или у уложној књи-
жици, која гласи на ову своту а коју уложну књижицу при-
зна градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту 
пројектоване зграде тако изградити, да 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 циљу 
изградње столарске радионице, 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 слу-
чају све то без разлике и без икакве отштете прећи у влас-
ништво града Новог Сада. 

6) 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 сигурно-
сти или сигурности од пожара као и грађевна власт  при-
ликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7) Ограничење права власништва садржана у тачка-
ма 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8) Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9) Сви трошкови овог купа односно продаје, уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

10) Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова одлука се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број : 47. а. 
адм. 6214. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Бранка Кара-
новића, трговца из Новог Сада, ради продаје гр. земљи-
шта у сврху изградње творнице чоколаде и шећера за апо-
текаре. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељ се с молбом одбија из разлога тога, што је 

тражено земљиште проширени гр. Савет доделио Милану 
Абрамовићу, столару, јер је овај први поднео молбу ради 
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додељивања овог земљишта. 
О томе се градски Савет и молитељ изводом из за-

писника обавештавају. 

Број: 48. 
адм. 6751. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Стевана Анике 
да му се прода гр. земљиште у близини фабрике гаса и 
изградњу фабрике цементних и бетонских продуката. 

Пошто се није нико пријавио, да говори, а реч је о 
продаји гр. земљишта, то је председник Др. Жарко Стефа-
новић, градски начелник одредио поименично гласање та-
ко, 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 Гачулић, Васа Крендић, Др. Јован Латинчић, Стеван 

Летић – Милин, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Др. Бранко Николић, Душан 
Перлић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Секулић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Михајло 
Продановић, Предраг Клицин, Стеван Бошњаковић, Стеван Славнић, Др. Глиша Марковић, Никола 
Лебхерц, Александар Нађ, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш. 

С „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу мњења економ-

ског и финансијског одбора а на предлог градског Савета 
продаје Стевану Аники, индустријалцу из Новог Сада 569 
кв. хв. гр. земљишта уведеног у новосадском грунт. улош-
ку под бројем 1. XVIII.а које је означено топографским 
бројевима 4812/11-а, и 4821/11-б у сврху изградње ра-
дионице за израду цементних и мозаик плоча, степеница 
од уметничког камена бетонских цеви, бетонских стубо-
ва, уметничких надгробних крстова и мраморних плоча. 

1) Куповна цена се установљава у своти од 50.000 
дин. по катастралном јутру т.ј. за продатих 569 кв. хв. 
дин. 17.781.25. – словом: Седам-
најстхиљадаседамстотинаосамдесетједан динар 25 пара. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави у оном обиму, како је у приложе-
ном техничком опису означено и да запосли радну снагу 
исказану тамо 

3) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има да 
служи кауција од 2000 динара словом: Двехиљаде динара 
која се свота има приликом склапања уговора да депонује 
у гр. благајну и то или у готовом новцу или у уложној књи-
жици, која гласи на ову своту а коју уложну књижицу при-
зна градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту 



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

58 

пројектоване зграде тако изградити, да 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 циљу 
изградње столарске радионице, 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 слу-
чају све то без разлике и без икакве отштете прећи у влас-
ништво града Новог Сада. 

6) 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 сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт  
приликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7) Ограничење права власништва садржана у тачка-
ма 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8) Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них 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 одлука се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б. 

Број: 49. 
адм. 11741. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Јулија Анике, 
да му се установи отштета за земљиште уступљено граду 
за регулацију улице. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Како је Јулије Аника приликом градње нове куће у 

Шафариковој ул. бр. 15. уступио граду за проширење ули-
це према регулационом плану 7. кв.хв. или 20.25 кв. мет. 
то му се за граду уступљено земљиште кат. чест. 1806/2 
установљава отштета у новцу и то за сваки кв. хват 400. 
динара што чини укупно 2800. дин. словом: Двехиљаде-
осамстотина динара, која се свота има да исплати на те-
рет основног фонда. 

Јулије Аника се позива, да са градом сачини купо-
продајни уговор како би се купљене парцеле могле препи-
сати на град. 

Извршење овог закључка поверава се градском Са-
вету. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 
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Број: б 50. 
адм. 9189. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Рудолфа Холи-
ка и Јосипа Кеслера, да им се установи отштета за земљи-
ште уступљено граду за регулацију улице. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава да ће платити као 

отштету за уступљено земљиште граду, поводом градње 
кућа, за проширење улице према регулационом плану и 
према приложеном нацрту под А.) и то: 

1) Рудолфу Холику за кат. чест. бр. 1087/5 – 10 кв. 
хв. од кућишта у Стрељачкој улици бр. 22 по цени од 
дин. 300. – за сваки кв. хват, укупно дин. 3000. словом: 
Трихиљаде динара, и 

2) Јосипу Кеслеру за кат. чест. бр. 1087/6 – 8 кв. 
хвати од кућишта у Стрељачкој ул. бр. 20 по цени од 300 
дин. за сваки квадратни хват, укупно дин. 2400. – словом: 
Двехиљадечетристотине динара. 

Оба продавца се позивају да са градом сачине купо-
продајни уговор, како би се купљене парцеле могле на град 
преписати. 

Извршење овог закључка поверава се град. Савету. 
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-

старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б.  
О томе се градски Савет изводом из записника оба-

вештава. 

Референт: Стеван Славнић, главни инжињер. 

Број:51. 
адм. 10215. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Дирекције По-
шта и Телеграфа у Новом Саду ради примене услова уго-
вора о купопродаји земљишта за централни магазин. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет не може да прихвати  у 

целости предлог Дирекције Пошта и Телеграфа у Новом 
Саду у предмету промене услова о купопродаји град. зем-
љишта за централни магазин, већ решава, да поменуте 
услове овако мења односно допуњује, и то: 

а.) у 2.) тачци уговора продужује се рок за изградњу 
централног магазина на даље 2 године, те се према томе 
утврђује рок са 3 (три) године од дана потписа уговора. 

б) Тачку 3.) уговора не може град никако променути. 
а в) Тачка 6.) уговора се надопуњује овако: Град има 

право првокупа за случај да Дирекција један део земљи-
шта жели одстранити, ово земљиште од Дирекције натраг 
да купи по јединичној цени, под којом је исто и Дирекци-
ја купила, уз евентуалну наплату за насипање, уколико би 
упитан део земљишта био насут. 
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Сви остали услови уговора остају нетакнути. 
Извршење овог закључка поверава се град. Савету. 
Ова се одлука има подастрети Министарству Уну-

трашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и Барању на 
одобрење. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Јован Лакић, градски Саветник. 

Број: 52. 
адм. 37471, 37743, 38138, 38239, 38759, 38710, 38796, 
40053, 41096/1923. 6196, 11130, 14088/1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Саве Коваче-
вића и 54 другова новосадских становника, да им се про-
да сваком по једна парцела градске земље за изградњу 
радионица и кућа за становање. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, пита 
зашто није економски саветник испитао да ли петенти 
имају своје куће у Новом Саду. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да је молитеље пози-
вао и испитивао о свему, што је налазио да је од важно-
сти за правилно решавање ове ствари, али није питао да 
ли имају куће, јер није сматрао, да је за просуђивање пи-
тања: да ли да се неком прода гр. земљиште, ова околност 
од битне важности. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневног реда с тим, да се молитељи позо-

ву и испитају да ли имају своје куће у Новом Саду. 
О овоме се градски Савет изводом из записника из-

вештава. 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник. 

Број: 53. 
адм. 6484. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Ђоке Влаови-
ћа из Новог Сада за месно – механско – кафанско право 
коју је доставио Велики Жупан на мишљење према 4 –ом 
6 и 7 члану Правилника за извршење прописа из Т. Бр. 
61, 63, 64, 65, 66 и 67 таксене тарифе закона о таксама 
од 12. новембра 1923. год. 

Предлог гр. Савета је једноглано примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
да се Министарство Унутрашњих Дела као власт у 

чију компетенцију спада по чл. 7. цит. Правилника доно-
шење коначног решења по молбама ове врсте, извести, да 
овај прош. гр. Савет препоручује молбу Ђоке Влаовића за 
месно механско-кафанско право из 

Разлога: 
што по мишљењу стручне комисије место одговара 

прописаним условима а налази се на новом насељу на Те-
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меринском друму, дакле изван града, где још нема кафа-
на и механа. 

О томе се градски Савет изводом из записника из-
вештава. 

Број: 54. 
адм. 13563. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Карла Грумба-
ха из Новог Сада, за месно, механско-кафанско право, 
упућену од стране вел. жупана сл. кр. града Новог Сада 
на мишљење; да ли ова градска управа сматра отварање 
обе нове механе потребним и делисходним или не, про-
ширени Савет сл. кр. града Новог Сада на основу чл. 66,7 
Правилника за извршење прописа из Т. Бр. 61, 63, 64, 65, 
66 и 67 таксене тарифе закона о таксама од 12. новембра 
1923. год. У. Бр. 30817. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
да се предложи Министарству Унутрашњих Дела, као 

власти у чију надлежност спада по чл. 7 цитираног пра-
вилника доношење коначног решења по молбама за месно 
кафанско-механско право, да молбу Карла Грумбаха из 
Новог Сада, за месно кафанско механско право не уважи 
и то с 

Разлога: 
Што проширени Савет сл. кр. града Новог Сада сма-

тра, да садашњи број задовољава потпуно друштвене по-
требе грађанства у овом погледу, те би према томе отва-
рање нових механа и кафана дало још већег маха ширењу 
пијанства и алкохолизма и свих осталих разорних соци-
јалних и еугенетичних последица и невоља, које га прате 
и било штетно и по моралне и хигијенске прилике овог 
града и у опште по његов социјални напредак. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 55. 
адм. 10693. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету предаје Градске Хе-
мијске станице Генералној Дирекцији Царина на употре-
бу за успоставу царинско-хемијског лабораторијума у Но-
вом Саду. 

Прошле године је приликом расправе прорачуна пао 
предлог у прорачунском одбору, да се затражи од Мин. 
Финансија овлаштење, да гр. хемијска станица врши пре-
гледе потребне за царинарницу, чим би јој се приход пове-
ћао, који није ни из близа покривао расходе. Тако је 1922. 
год. приход станице био 1.000 дин. а расход 21.025 динара. 

На молбу града је од Генералне Дирекције Царина 
дошао негативан одговор. 

На поновну акцију града и трговачке коморе је Гене-
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рална Дирекција Царина прихватила предлог Трг. и Занат. 
коморе, да царински хемичар врши прегледе у гр. лабора-
торији с тим, да се један део прихода, који се отуда добије, 
уступи градској каси. 

Пошто би и на овај начин град на хемијску станицу 
наплаћивао, то је предложено, да град за успоставу царин-
ско хемијског лабораторијума уступи уз реверз све рекви-
зите, апарате и судове свога лабораторијума Генералној 
Дирекцији Царина. Овај предлог је Генерална Дирекција 
Царина прихватила и по њезиној молби је лабораторијум 
предат крајем марта о. г. у нади, да ће ово накнадно одо-
брити и проширени градски Савет. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет узима с одобрењем на 

знање да је градски Савет предао гр. хемијску станицу 
Генералној Дирекцији Царина уз реверз на употребу за 
успоставу царинско-хемијског лабораторијума под сле-
дећим условима: 

1. – Генерална Дирекција Царина прима, за упо-
требу хемијског лабораторијума царинарнице у Новом 
Саду, бесплатно од Савета града Новог Сада градски хе-
мијски лабораторијум. 

2. – Пријем лабораторијума извршиће се по списку, 
у три примерка, у који ће бити унети сви предмети и 
њихова цена. Цена појединих предмета има се одредити 
споразумно између представника царинарнице, кога буде 
одредио Управник царинарнице и представника града. 

3. – Један примерак установљеног списка предаће 
се Савету града Новог Сада други ће остати у хемијском 
лабораторијуму царинарнице у Новом Саду, а трећи ће 
бити достављен Генералној Дирекцији Царина у Београду. 

4. – Све издатке лабораторијума како личне тако и 
материјалне сноси Министарство Финансија, тако да ни-
какав издатак око одржавања његовог не терети град. 

5. – Царинско- хемијски лабораторијум ће за уступа-
ње целе градске хемијске станице бесплатно извршавати 
све хемијске прегледе ствари које му град у интересу гра-
да доставио буде. 

Од града достављени предмети имају се сматрати као 
хитни. 

Све таксе за опите који су извршени за рачун града 
припадају граду и имају се у гр. благајну уплаћивати пре-
ма ценовнику који ће Савет града установити. 

6. - Ако царинско-хемијски лабораторијум не би 
служио овој сврси у Новом Саду тада је Министарство 
Финансија, односно Генерална Дирекција Царина дужна 
лабораторијум вратити граду у оном стању у коме га је и 
примила. 

Захтев за враћање лабораторијума има се извршити 
у року од шест месеци. Ако који предмет буде радом по-
стао неупотребљив или се пороши, као што су хемикалије, 
или буде упропашћен, Генерална Дирекција Царина дуж-
на га је платити граду према цени утврђеног списка или 
га интетичног набавити и предати граду. 

Уједно проширени градски Савет установљује таксе 
за прегледе овако: 

за преглед млека да се убере 60 дин; за преглед кај-
мака 50 дин; за преглед масла 60 дин; за преглед брашна 
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80 дин; за преглед паприке 60 дин. За све остале опите, 
ће таксу од случаја до случаја установити гр. Савет. 

Ова се одлука одобрења ради има подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 56. 
адм. 7061, 13294, 14653. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету предлога гр. физи-
ката, да се оснује једно ново место за градску примаљу на 
виноградској насеобини поред футошког друма. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет установљује једно ново 

место за градску примаљу на виноградској насеобини по-
ред футошког друма из разлога, да је ова насеобина доста 
густо настањена, те да је преко потребно, да се онде сме-
сти једна гр. примаља, која би била приступачна за овај 
крај. 

О овоме се извештава градски Савет извршења ради 
изводом из записника. 

Број: 57. 
адм. 16793. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења мировинског одбора - свој пред-
лог у предмету установљења мировине Др. Карлу Вагнеру, 
гр. гл. физику и Др. Виктору Фење гр. физику, који се 
стављају у стање мира по наредби Мин. Унутр. Дела под 
бројем 8909. од 9. маја о. г. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, вели, 
да су у последње време учестали случајеви, да се способни 
људи шаљу у мировину тако да град мора да доплаћује 
мировинском фонду, и издатци на умировљене службени-
ке је сразмерно много већи него на активне. Незна дали 
национални разлози захтевају, да се млади и способни љу-
ди умировљују а стари постављају. Пита, да ли је право, 
да Др. Карло Вагнер након 25 година одлази са малом не-
знатном мировином. Предлаже, да се предмет о мировини 
Др. Карла Вагенера упути одбору, да је определи према 
стању плате по новом чиновничком закону. Тиме би се 
Др. Карлу Вагнеру, гл. гр. физику, дао неки регрес за ње-
гов дугогодишњи рад. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета прихваћа 
предлог предговорника. 

Тодор Милић, члан проширног Савета, вели, да је у 
економском одбору потегао питање мировине Беле Про-
фуме, умировљеног градског начелника, па се радује ако 
се овај предмет буде скинуо с дневног реда. Предлаже, да 
се мировина Др. Карла Вагнера упути мировинском одбо-
ру, с тим, да уједно поднесе предлог и о побољшању ми-
ровине Беле Профуме. 

Стеван Бошњаковић, рач. саветник, вели, да је не-
згодно сада повишавати мировину Г. Бели Профуми, него 
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нека иде то са установљењем мировине, за остале ум. служ-
бенике. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, при-
хваћа предлог Тодора Милића. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 

Број: 58. 
адм. 9639. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења мировинског одбора – свој пред-
лог у предмету молбе Гавре Олаха, гр. редара ради уста-
новљења мировине. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 

Број: 59. 
адм. 16798. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Еме Руменчић 
некадашње градске дневничарке ради установљења ми-
лостиње у облику отпремнине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто Еми Руменчић као дневничарки према 42 §-у 

гр. мировинског статута не припада коначна отпрмнина 
а пошто је она била 6 година у непрекидној гр. служби и 
поверене јој послове свагда вољно и марљиво отправљала 
то јој се установљује у облику отпремљења 500. – дин. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 60. 
адм. 16365. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи  - на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Терезије Абра-
мовић гр. дневничарке, ради одобрења допуста од 4 недеље. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељици Терезији Абрамовић, гр. дневничарки 

се с обзиром, да јој је према приложеној сведоџби мољени 
допуст ради опоравка свога здравља преко потребан и 
собзиром да је у служби града 8 година и да за то време 
није била на допусту, то јој се одобрава допуст од 4 недеље 
с тим, да дан наступања допуста одреди градски начелник. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 
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Број: 61.  
адм. 1404. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Ђорђа Филев-
ског, гр. дневничара ради одобрења допуста од 4 недеље. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневног реда. 

Број: 62. 
адм. 9485. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи свој предлог у предмету молбе Николе П. Степанови-
ћа, књиговође жупан. аграрног уреда у Новом Саду ради 
примања у општинску надлежност града Новог Сада. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ Никола П. Степановић сведоџбом 

доказао, да је надлежан у Сољани (Срем) и пошто нема 
бојазни да ће као указани државни чиновник пасти гра-
ду на терет то се на основу 11§-а XXII. зак. чл. од 1886. г. 
прима у надлежност града Новог Сада. 

О томе се изводом из записника градски Савет и 
молитељ извештавају. 

Број: 63. 
адм. 16965. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи молбу Душана С. Монашевића, да се разреши дужно-
сти члана одбора за станове, пошто је преоптерећен дуж-
ностима у сличним грађанским установама.  

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молба Душана С. Монашевића се уважава, те се на 

његово место у одбор за станове бира из реда кућевла-
сника Павле Татић. 

О томе се извештава градски Савет ради даљег по-
ступка. 

Број: 64. 
адм. 18114. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи свој предлог ради избора новог члана у одбор за про-
писивање пристојбе на досељенике на место Др. Јована 
Стејића, који је именован за гр. гл. физика. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет бира у одбор за прописи-

вање пристојбе на досељенике на место Др. Јована Стеји-
ћа, који је именован за гр. гл. физика, Васу Крендића, 
члана проширеног Савета. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
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штава. 

Број: 65. 
адм. 18254. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Милана Сарат-
лића индустријалца у Новом Саду ради брисања ограни-
чења у тачкама 4. и 5. купопродајног уговора од 31. маја 
1922. године. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада даје места и упу-

ћује градски Савет да молитељу истави за брисање огра-
ничења у 4. и 5. тачци уговора од 31. маја 1922. г. сходну 
дозволу, пошто је већ свима условима уговора потпуно 
одговорио. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника обавештавају. 

Број: 66. 
адм. 17976. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету продаје град. земљи-
шта Новосадској Продуктној Берзи за градњу своје палате. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени град. Савет продаје Новосадској Про-

дуктној Берзи у сврху изградње своје палате град. земљи-
ште у површини од 273. кв. хвата које се налази на рас-
крсници Дубровачког пута (Јерменска долма) и Војво-
ђанске улице и које је према приложеном нацрту под А.) 
обележено са кат. чест. 8204/36 уз следеће услове: 

1) Површина град. земљишта које сачињава део кат. 
чест. 8204/36 за сада се утврђује са 273 кв. хв. а цена је 
истом дин. 100.000. – по кат. јутру. Проширење ове по-
вршине за даљих 527 кв. хв. – тако да цело кућиште буде 
800 кв. велико моћи се спровести тек после неколико го-
дина, кад град, свој садањи стари мајур са садањег места 
одстрани, те за проширење потребна површина слободна 
буде. На ових 527 кв. хв. осигурава се Новосадској Про-
дуктној Берзи право првокупа, под истим горе наведеним 
условима. 

2) Купац или његов правни наследник се обавезује 
да ће купљено земљиште у затражену сврху употребити – а 
у противном случају је град властан продато земљиште, уз 
повратак безкаматно куповнине – натраг у посед узети. 

3) Купац или његов правни наследник обавезује се 
сносити половину трошкова око насипања и калдрмиса-
ња улица поред целог фронта купљеног земљишта, а град. 
Савет се обавезује, да ће продато земљиште растерећено 
на купца превести. 

4) Купац ли његов правни наследник дужан је при 
градњи строго се придржавати услова, које му грађевне 
власти прописале буду и одговара за сваку штету која би 
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из неодржавања ових прописа настала по град или гра-
ђанство. 

5) Купац или његов правни наследник неможе куп-
љено земљиште на друго лице пренети пре него што би од-
говарали условима под којим је земљиште од града купио. 

6) Купац или правни наследник има све наредбе 
које буду издали власти из здравствених разлога из обзи-
ра јавне сигурности од пожара о свом трошку тачно и 
хитно спровађати. 

7) Сви трошкови око склапања уговора, биљеге и 
пристојбе терете једино купца. 

8) Све спорове из ове купопродаје решава овд. срески 
суд. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 67. 
адм. 19121. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора - свој предлог у предмету молбе Пере Весели-
новића из Новог Сада за месно – механско – кафанско 
право коју је доставио Велики Жупан на мишљење према 
4, 6 и 7 члану Правилника за извршење прописа из Т. Бр. 
61, 63, 64, 65, 66, и 67 таксене тарифе закона о таксама 
од 12. новембра 1923. године. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
да се Министарство Унутрашњих Дела као власт у 

чију компетенцију спада по чл. 7. цит. Правилника доно-
шење коначног решења по молби ове врсте извести, да 
овај прош. гр. Савет препоручује молбу Пере Веселинови-
ћа за месно механско-кафанско право из  

Разлога: 
што се место на коме се жели отворити механа ( у по-

тезу Горња Бара топ. бр. 4878/279 и 4880/1-а 7 кил. мет. 
удаљено од вароши у непосредној близини жељ. станице 
на Вашкапији; што би ова механа имала више карактер 
свратишта т. ј. имала би да буде поглавито преноћиште 
за оне путнике, који путују са жељ. станице на Вашкапи-
ји; и што по мишљењу стручне комисије место одговара 
свима прописаним условима. 

О овоме се даљег извршења ради гр. Савет изводом 
из записника извештава. 

Број: 68. 
адм. 14781. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Марка Јанића, 
бравара из Новог Сада, да му се прода градско земљиште. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељ се с молбом одбија из разлога тога, што је 

тражено земљиште проширени гр. Савет доделио Милану 
Летићу, уметничком столару, јер је овај први поднео мол-
бу ради доделивања овог земљишта. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 69. 
адм. 12512. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног – свој предлог у предмету молбе Димитрија Коладзин-
ског, бравара новосадског становника, да му се прода град-
ско земљиште. Предлог градског Савета је једногласно 
примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељ се с молбом одбија из разлога тога, што је 

тражено земљиште проширени гр. Савет доделио Милану 
Летићу, уметничком столару, јер је овај први поднео мол-
бу ради доделивања земљишта. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника обавештавају. 

Број: 70. 
адм. 18466. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 31. маја о. г. под-
носи – на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора – свој предлог у предмету молбе Др. Гедеона 
Дунђерског из Новог Сада за месно механско - кафанско 
право у његовој кући на Тргу Ослобођења бр. 4. позориш-
на авлија, а на основу чл. 6 правилника Мин. Унутрашњих 
Дела за извршење прописа из Т. Бр. 61, 63, 64, 65, 66 и 
67 таксене тарифе закона о таксама од 12. новембра 1923. 
год. У. Бр. 30817. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се 

Министарству Унутрашњих Дела као власти у чију над-
лежност спада доношење мериторног решења по молбама 
ове врсте, предложи, да молбу Др. Гедеона Дунђерског 
уважи и то из  

Разлога: 
што у тој истој згради већ постоји кафана; што би се 

давањем ове дозволе омогућио даљи опстанак механи рус-
ког одбора, за помагање руских избеглица и што према 
мишљењу стручне комисије место одговара прописаним 
условима. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Број: 71. 

Пошто је дневни ред данашње главне скупштине ис-
црпен, то предесдник затвара за данас сазвану ванредну 
главну скупштину  



2. ЈУН 1924. 

 

69 

и за оверовљење записника позива Тошу Милића и Марка 
Марцикића, чланове проширеног Савета за 12. јуни 1924. 
год. у 11 сати пре подне у бележничко звање. 

После прочитања оверовљава се 12. јуна 1924. год. у 11 сати пре подне. 

 Клицин с.р.  
 Велики Бележник. градски начелник. 

 

 Тодор Милић с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је држана 18. јуна 1924. год. 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ, 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Предраг 
Клицин, гр. саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Душан Радуловић, зам. вел. Капетана, 
Др. Јован Стејић, гр. гл. физик, Стеван Славнић, гл. мерник, Стеван Бошњаковић, гр. гл. рачуново-
ђа, Стојан Стакић, гл. благајник, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Александар Нађ, сир. старатељ, 
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, гр. рачуновође. 

Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Танасије Белеслијин, Марко Вилић, Радо-
ван Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Динић, Мита Ђорђевић, Аца Евић, Бернат Ернст, 
Светозар Ивић, Васа Јовановић – Вакин, поп Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Милан Каћан-
ски, Васа Крендић, Гига Латинчић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Иван Малешевић, 
Марко Марцикић, Јосиф Менрат, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Мио-
драговић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, 
Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Др. Бранко Николић, Павле Обрадовић, Душан Перлић, Алим-
пије Поповић, Давид Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, 
Ђока Степанов, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Сава Стојковић, Павле Татић, Др. Милан 
Ћирић, Ђура Хаднађев, Васа Матић. 

Бележи: Предраг Клицин, гр. саветник, вршилац дужности вел. бележника. 

Број: 72. 

Председник Др. Жарко Стефановић, градски начел-
ник, у заступству одсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. 
жупана, поздравља присутну Господу чланове Прошире-
ног Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну 
гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника по-
верава Предрагу Клицину гр. саветнику в.д вел. бележни-
ка, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, градски под-
бележник. 

Узима се на знање. 

Референт: Стеван Бошњаковић, рач. саветник. 

Број: 73. 
адм.  

Градски Савет из своје седнице од 18. јуна о. г. под-
носи прорачун за 1924. год. гр. домаће благајне и оних 
фондова, који стоје под руковањем града с извештајем, 
да је овај нацрт прорачуна претходно претресан у седни-
цама економског, финансијског и правног одбора, и да је 
пуних 15 дана био истављен на јавни увид. Предлог про-
рачуна за 1924. год. као и предлози одбора, који су доне-
сени у вези са прорачуном, отштампани су и раздељени 
свима члановима проширеног Савета. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, предлаже, 
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да се овогодишњи прорачун, града претресе прво гене-
рално, а, затим ако се у начелу прими, да се пређе на спе-
цијалну дебату, ставку по ставку; прво приходе, затим 
расходе, и напослетку прорачуне фондова, којима град 
рукује. 

Предлог г. градског начелника је једногласно примљен. 
Први говорник у генералној дебати, Павле Татић, члан 

проширеног Савета, у име социјал.-демократске групе 
представништва, којој припада, изјављује, да поднесени 
прорачун у начелу не прихваћа, јер већи део његових 
прихода базира на трошарини и пијачарини, дакле на 
посредним порезима, што највише терети мале потроша-
че, раденике и чиновнике. 

Васа Матић, члан проширеног Савета, начелно не 
замера поднешеном прорачуну, али код специјалне дебате 
задржава себи право, да код појединих ставака изнесе 
своје примедбе. Уколико буде говорио говориће у своје 
име, јер није био у клубу, да чује мишљење и закључке 
својих једномишљеника. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, задржа-
ва себи право говора код специјалне дебате; а код генерал-
не напомиње, да је после сваке редукције довођено ново 
чиновништво. Пребацује градском Савету, да не схваћа, 
да довођењем новог чиновништва, повећавањем особља 
потсеца грану испод себе. Овај проширени Савет, данас 
још, може примити одговорност пред народом за велике 
издатке; али дуго се овакав начин рада и оволики терети 
неће моћи бранити пред народом. Рад у магистрату је не-
прекидан, и мисли, да је то погрешно. Чиновници се за-
море, и свих 6 сати радног времена не могу се искористи-
ти интезивно, у потпуној мери. Званичење пре и после 
подне било би боље. Уређење примања странака је потпуно 
интерна ствар Сената; али напомиње, да би добро било, 
да се тачно одреди време за примање странака. Званиче-
њем пре и после подне чиновници би се могли боље иско-
ристити, јер су свежији; а услед интензивнијег и продук-
тивнијег рада чиновника могао би се број њихов смањи-
ти, па према томе, наравно и персонални издаци. Поред 
тога треба тражити способније чиновнике. Свеци би се, 
такођер, могли редуцирати. На ово је говорник хтео да 
упозори Сенат. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, вели, да 
је фебруара о. г. г. Стеван Славнић, гл. инжињер предло-
жио, да се оправи ледњача. Сенат га је одбио с мотивиза-
цијом, да прорачун још није одобрен. Када је одбор за 
преглед званија изашао на лице места, онда је било кре-
дита. Пита, зашто град тражи од једне табле леда 10. – 
дин. , када се табла леда иначе продаје по 6. дин.? Ово ће 
изазвати поскупљивање меса, против чега се ми боримо. 
– У погледу ватрогасаца наводи, да је Чабајиева кућа го-
рела цео сат, док су ватрогасци изашли и то зато, јер је 
командир био да се купа, а није имао заменика. Пита, да 
ли је ту учињено што против командира? Уједно пита, за-
што се сада не звони на ватру? Звоњењем се алармира 
публика, да притекне у помоћ. Било је речено, да ће се 
избушити потребан број бунара, и до данас их на перифе-
рији не видимо. Напослетку тражи, да се чишћење глав-
них улица не врши за време корза. 

Бернат Ернст, члан проширеног Савета, прима у на-
челу прорачун. Прорачун има 17 милиона динара расхода 
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и од тога врло мали део отпада на културне установе гра-
да. Тако је, за одржавање насипа предвиђена мала свота. 
Насип се мора темељно оправити, да се не понови ового-
дишњи случај. Пита, како ће се накнадити поплавом учи-
њена штета. Чуо је, да су 11 кућа порушени. То су све си-
ромаси, који су своју уштеду утрошили на куће, па се и 
задужили. Њима мора град дати потпуну отштету. За на-
родно здравље предвиђена свота је такођер премала. На-
родно купатило се треба довести у ред, јер је данашње 
скандалозно. Пита, да ли је код одређивања кључа град-
ског приреза узета нова већа пореза, или је одређен према 
старој држ. порези? Ако је кључ приреза узет по старој 
држ. онда ће приход бити много већи, но што је предви-
ђен. У погледу пашњака вели, да су волари платили велику 
своту за пашњак, па су приморани поново за нов пашњак 
пошто им је први преплављен. Да би се установило, да ли 
је приход од регала реалан пита, колико је до сада у првој 
половини године ушло. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одговара 
на изнесене примедбе. 

На примедбе г. Глише Мирковића у погледу рацио-
налније расподеле послова вели, да су се прилике после 
преврата погоршале. Половина виших чиновника је бо-
лесно, па и нижих чиновника је добар број болестан. Без 
персонала се не може извршити рационална подела рада. 
Примедба у погледу званичења је врло умесна. И сам је од 
свога ступања на положај градоначелника настојавао, да 
се званичи пре и после подне. Међутим има разлога, који 
говоре против. Поред економских разлога, да се оваквим 
званичењем уштеђује огрев, најважнији разлог, да би нас 
у томе случају, нарочито нижи чиновници напустили, јер 
они данас поред своје јадне плате од града, зарађују ра-
дећи и после подне приватно још толико. Све су то разло-
зи о којима мора гр. Савет водити рачуна. У овоме пита-
њу поднеће се израђени предлог пред проширени Савет. 

На примедбу г. Марка Марцикића, да је г. Стеван 
Славнић већ новембра прошле године, када се прорачун 
расправљао у Сенату, предлагао, да се хладњача преустро-
ји. Ово је одбијено због немања новца и одлучено је да се 
изврши само преоправка. Једна табла леда стаје град 10. 
- дин. Кланица није лукративно подузеће града, већ иде 
за тим, да се издатци покрију; то се жели и са градском 
продукцијом леда. Месарима је предложено, да они сами 
предузму и одржавају ледњачу. Сам Бауре је нудио за лед 
10. – дин. по табли. Ако месари желе лед по 6. – дин. да 
ће им се, али се настали мањак мора покрити на други 
начин. Предложио им је, да плате, за ледњаче и за клино-
ве где вешају месо. Изасланицима месара је све ово саоп-
штио и они су отишли с тим, да ће резултат јавити; али 
још до данас нису одговорили. 

У погледу пожара Чабаијеве куће вели, да је према 
писменом извештају командира пож. чете, пожарна чета 
изашла само 15 минута доцније. Позвао је на одговорност 
командира и овај му је писмено изјавио, да је, додуше, 
био у купатилу али је то претходно саопштио Расвајлеру с 
тим, да га овај замењује. Звоњење је обустављено и само 
код великих пожара дозвољено, из разлога, да се публика 
неби одвлачила од својих послова. Бунари се буше по од-
луци одбора. – Данас, поред наших справа за поливање 
није могуће чишћење улица без прашине. Главна улица се 
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чисти пред подне, јер пре није могуће због пијаце, која да-
је особени карактер нашем граду. 

На примедбу г. Јована Ернста да град мало издаје 
на културне установе, мирне душе тврди, да град много 
више троши на културне установе, него што му то његове 
материјалне снаге дозвољавају. Тако, дају се знатне своте 
у име припомоћи културним удружењима, па на основне 
и друге школе. 

За проваљен насип вели, да би се за његову поправ-
ку потребна свота много корисније могла употребити да 
се задолми Дунав од каћске долме ритске задруге до кла-
нице нарочито ако би се у интересну сферу повукли војни 
ерар и општина Петроварадин. Припомоћ поплавом оште-
ћенима је у прорачуну предвиђена и даће се чим се уста-
нови величина штете. 

Кључ гр. приреза је удешен према новој држ. порези. 
У погледу пашњака вели, да су пашњаци подељени 

по квартовима за краве. Услед поплаве се марва и волови 
морали скучити на преосталим пашњацима. Један је паш-
њак, да се сасвим не утуче, затворен на неко време. Ово 
је све учињено споразумно са интересентима. 

Пошто је овим завршена расправа прорачуна у на-
челу, то је председник ставио на гласање устајањем: да ли 
се предложени прорачун за 1924. годину прима у начелу 
и за основу специјалне расправе. 

63 члана проширеног Савета су гласала за предлог, 
да се прорачун прими у начелу и за основу специјалне де-
бате а два члана су гласала против. 

Према томе је већином гласова прорачун гр. домаће 
благајне и фондова, који су под руковањем града, за 1924. 
годину у начелу примљен. 

После овога се прешло на специјалну дебату. 
Прочитане су прорачунске рубрике прихода од 1. до 8. 
Код ових је Радован Вујошевић, члан проширеног 

Савета, приметио, да је један ад хок одбор прегледао, да 
ли се Централни Кредитни Завод придржава услова угово-
ра о експлоатацији гр. земље у сврху печења цигље. Незна 
колико је јутара земље експлатисано, али је утврђено, да 
Централни Кредитни Завод није изравнао експлоатисано 
земљиште. Рупе око цигљане су пуне устајане воде, која је 
легло комараца и разних бацила. Одбор је предложио, да 
се уговор раскине, те до решења тога питања није требало 
унашати овај приход. 

Јован Лакић, гр. сватеник, вели, да Центр. Кред. За-
вод сваке године у јесен пријављује површине, које мисли 
идуће године експлоатисати. То је од прилике 1-2 јутра, 
па је уговорни приход отуда стављен у прорачун. На из-
вештај одбора о цигљанама је и гр. фискал поднео своје 
мишљење, да се уговор може разврћи. Централни Кредит-
ни Завод као закупник поднео је своје примедбе. Цела ова 
ствар изнеће се пред правни одбор на мишљење.  

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, пита, да 
ли је у рубрици приход од гр. земаља узета и закупнина 
потопљеног земљишта, која се има вратити, и да ли је при-
ход од пашњака узет бруто? 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одгова-
ра, да се попаша плаћа по грлу и по простору. Сада се у 
пашњацима кубури. У прорачун унете цифре су реалне. 

Глиша Мирковић, члан проширеног гр. Савета, пита, 
када излази рок Јодном Купатилу д. д. за зидање хотела? 
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Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
је д.д. Јодног Купатила решило, да ће ускоро избушити нов 
бунар и инсталисати нове казане. Рок за изградњу хотела 
је до 1930. год. 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, вели, 
да је још пре 1923. год. приговарао томе, да је мали приход 
од цигљана. И тада је речено, да је то уговор и уговор тре-
ба поштовати. Приход ма колики он био мора се унети у 
прорачун. Може се у осталом и поклонити Центр. Кред. 
Заводу. 

Давид Поповић, члан проширеног Савета, разјашња-
ва као члан одбора за ревизију уговора, да према мишље-
њу правног референта одбора, има тачака према којима 
се уговор може разврћи. Тражи, да се питање цигљане не 
третира на широј основи. Оне не само, да су као барушти-
не нездраве за цео онај крај; него су и препрека спајању 
Клисе са градом. Зато, предлаже, да се питање цигљане 
Центр. Кред. Завода уступи што се тиче техничке стране 
инжињерском удружењу, а што се тиче хигијене гр. фи-
зикату. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета, моли 
дозволу, да може скренути пажњу на неке околности у 
питању цигљана а наиме, да приликом прегледа цигљана 
није био о томе извештен и закупник да би могао такођер 
послати свога изасланика, који би давао потребна обаве-
штења. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одузима 
предговорнику реч пошто је у овом питању као члан Упра-
ве Центр. Кред. Завода заинтересован. 

После овога су рубрике прорачуна код прихода од 1 
до 8 установљене овако: 

1. Закупник од земаља............................Дин. ....747.908. – 
2. Из експлоатације цигљане .................... 〃.......... 1.825. – 
3. Приход од шуме .................................... 〃.........98.200. – 
4. Гр. врт и шеталиште ............................. 〃.......300.000. – 
5. Од закупнине за употребу земљишта у  
унутрашњости града (буде и слично)........ 〃.......134.756. – 
6. Од пашњака .......................................... 〃.......138.000. – 
7. Од станарине ........................................ 〃.......296.425. – 
8. Артеско купатило .................................. 〃.........14.000. – 

Уједно се прихваћа предлог г. Давида Поповића, чла-
на проширеног Савета, да се у питању цигљане у погледу 
техничке стране овог предмета саслуша мишљење инжи-
њерског Удружења у Новом Саду, а с хигијенског гледи-
шта да ово питање проучи гр. физикат. 

Пошто су прочитане рубрике од 9 до 12. Павле Татић, 
члан проширеног Савета, износи, да су баш ове рубрике 
повод, да су се они изјаснили против прорачуна у начелу. 
Порез на земљу је минималан; па и приход од осталих по-
реза није у сразмеру са приходом од регала. Подвлачи, да 
је цео терет пао на сиротињу. Пре неколико година је и 
већина у овом представништву прихватила прогресивни 
порез; али су убрзо затим од тога одустали, јер то ратару 
не годи. Пошто град нема нових извора прихода то ће иду-
ће године бити приморан трошарину и пијачарину опет 
повисити. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник изјављује, 
да таксе изузевши 2. – 4 незнатне ставке, нису повишене 
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већ је само приход према прошлој години повишен. 
После овога су рубрике од 9 до 12 великом већином 

гласова установљене овако: 

9. Од кланице ..........................................Дин. ....859.050. –  
10. Од градски регала ............................... 〃....7.147.000. – 
11. Од права лова и риболова................... 〃.........28.000. - 
12.  Од баждарења .................................... 〃..........20.000.- 
Рубрике од 13 до 33 прихода су једногласно установљене 
овако: 
13. Редарствени приходи........................Дин. ....... 4.000. –  
14. Камате активних главница...............Дин. ....270.000. – 
15. Откупна пристојба кућевласника за  
евентуално уконачење војске..................Дин. ......15.000. – 
16. Здравствени приходи .......................Дин. ......20.000. – 
17. Порез на псе ......................................Дин. ......47.000. – 
18. Накнада овршбених  
трошкова и затезне камате. ...................Дин. ....200.000. – 
19. Накнада грађевинског  
одељка из фонда за путеве .....................Дин. ......60.718. – 
20. Гр. подвоз и улично ђубре.................Дин. ......85.000. – 
21. Од издавања марвених листова .......Дин. ......20.000. – 
22. Гр. преписне пристојбе .....................Дин. ....900.000. – 
23. Од држ. потрошарине.......................Дин. .1.021.000. – 
24. Пристојбе за градњу и  
одржавање јавних канала.......................Дин. ....150.000. – 
25. Разни непредвиђени приходи...........Дин. ......15.000. – 
26. Матрикуларни приходи ....................Дин. ......20.000. – 
27. Приходи од дунавског купатила .......Дин. ......10.000. – 
28. Приход од земаља у  
властитој обради .....................................Дин. ....144.600. – 
29. Услед купљених аутомобила  
уштеда код поливања улица ...................Дин. ......92.000. – 
30. Пристојбе за мерничка поступања ...Дин. ......15.000. – 
31. Приход од истављања записника .....Дин. ....160.000. – 
32. Приход од промета странаца............Дин. ....400.000. – 
33. Приход од опасивања држ. пастуха .Дин. ....... 7.500. – 

Према томе су све рубрике прихода у прорачуну гр. 
домаће благајне за текућу годину примљене па се прешло 
на расправу издатака и то рубрику по рубрику. 

Код прве рубрике Глиша Мирковић, члан прошире-
ног Савета, вели, да је од стране проширеног градског Са-
вета био делегиран један одбор, да прегледа рад, квалифи-
кације чиновника и да их разврста према закону о чинов-
ницима. У име странке којој припада изјављује, да прора-
чун прима само зато, јер смо већ у половини грађанске 
године а без прорачуна. Предлог о разврстању гр. службе-
ника не прима а своту унешену у прорачун за берива гр. 
службеника прима с тим, да већ изаслати одбор изврши 
разврставање у року од месец дана. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одговара, 
да је одбор у два маха позиван и осим једно два члана ни-
је се нико одазвао. Разврставање чиновника је извршио 
један други одбор. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, конста-
тује, да је изаслати одбор од 7 лица за преглед рада чинов-
ника и за разврставање престао био са радом; и тек на 
његово пожуривање после два месца поново је сазват. По-
зиван је за 10 сати а позивнице уручиване су истог дана 
у 9 сати. 
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Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, тражи 
већи кредит за оправку дунавског насипа. Из извештаја 
г. градског начелника у прошлој гл. скупштини дознао је, 
да је на одбрану од поплаве утрошено више но што је бу-
џетом било предвиђено. Пита, како је могао Савет троши-
ти новац, када кредити још нису били одобрени. Уједно 
пита, да ли је већ што урађено, да се оштећенима даде 
накнада. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, изјављу-
је, да ће се отштете исплатити тек онда, када се установи 
штета. 

Тодор Милић, члан проширеног Савета, моли, да се 
са накнадом штете пожури, да би се дала могућност оним, 
чије су куће поплавом порушене, да до јесени дођу до кро-
ва над главом. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
су код њега долазили оштећени и тражили отштету; обећао 
им је да ће им се отштета накнадити чим вода устукне и 
штета буде установљена. 

Код рубрике 13 Павле Поповицки, члан проширеног 
Савета, пита, колико плаћа град за један хектоват елек-
тричне струје. 

Стеван Славнић, гл. инжињер, одговара, да град пла-
ћа за електричну струју по три уговора. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, приме-
ћује, да би према предвиђеној своти стао један хектоват 
7. – дин. што је врло скупо. 

Стеван Славнић, гл. инжињер, вели, да сада незна 
колико троши град електричне струје, али на идућој седни-
ци прош. гр. Савета даће тачнији одговор и обавештење. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета, моли г. 
Глишу Мирковића, да свој предлог разјасни т.ј. да ли да 
се прими свота за чиновничка берива у прорачуну или да 
се одбаци штампани предлог о чиновничким беривима. У 
одборима економ. финансијском и правном је примљен 
предлог о разврставању чиновника. Одбор је извршио раз-
врставање према квалификацијама, што је и штампано 
разаслато. Одбор се трудио, да доведе закон о чиновни-
цима у склад са нашим статутом. Незна шта значи, да се 
кредит прима а предлог о разврставању не. Мишљења је, 
да предлог о разврставању треба примити или га скинути 
с дневнога реда; али ставке условно примити није могуће. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, објашња-
ва, да су чланови одбора седморице изјавили у клубу, да 
нису довршили свој посао, а имали су, да изврше развр-
ставање чиновника. Предлог је, да чиновничке плате оста-
ну по старом, док се разврставање не изврши. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, вели, да је био 
члан тога одбора, па и г. Ђорђе Петровић, који припада 
радикалној странци, је могао то у клубу реферисати. У од-
бору је већина имала три члана па био је присутан и један 
правник; који се бавио чиновничким питањем, Одбор је 
претресао чиновничко питање хумано, никога није хтео 
ускратити. Ако има несугласица, то моли, да се скупшти-
на претвори у конференцију и несугласице отклоне. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета, је ми-
шљења, да се рубрика о чиновничким беривима мора 
усвојити или цео прорачун одбацити, а никако се не може 
ова рубрика условно примити. На извештај одбора седмо-
рице се не може чекати. Као члан одбора зна, да се није 
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нигде установио сувишак, шта више предложено је пове-
ћање броја чиновника. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
је одбор за преглед рада чиновника довршио свој посао 
само нема извештаја, јер се г. г. чланови одбора нису ода-
звали позиву. Одбор за разврставање је посао довршио. 
Напомиње, да је за време свог последњег бављења у Бео-
граду извештен, да ће, ако се прорачун скине с дневнога 
реда, Министарство Унутрашњих Дела наредити, да се 
има за 8 дана установити. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, 
да предлагач није довољно јасно изнео свој предлог. Ранг 
чиновника је одређен статутом, а плата је одређена према 
рангу. По предлогу би један саветник био виши од начел-
ника Министарства. Предлог је, дасе буџет усвоји како је 
изнесен а разврставање нека се изврши накнадно. И до-
несе док се разврставање не доврши имају се исплаћива-
ти берива гр. службеника по старом. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
закон о држ. чиновницима није од речи до речи приме-
њен на гр. чиновнике, већ се само наш статут мења према 
принципима тога закона. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, вели, 
да је предлог радикалне странке тачно и јасно изнео г. 
Глиша Мирковић, а наиме, да се прорачуном предвиђена 
свота за чиновничке плате одобри а разврставање, да се 
изврши накнадно. 

На предлог Павла Татића и др. чланова проширеног 
Савета је г. градски начелник претворио гл. скупштину у 
конференцију. 

Када је гл. скупштина настављена добио је реч Тодор 
Милић, члан проширеног Савета, који је изнео овај зајед-
нички предлог: 

Примају се лични расходи о беривима град. намеш-
теника и бира се Одбор од 9 лица са задатком, да састави 
предлог о измени и допуни Основног град. штатута о при-
мени закона о чинов. грађанског реда, и предлог о личном 
разврставању градских намештеника у року од 30 дана, с 
тим, да се до правомоћности ове одлуке исплаћују берива 
према прошлогодишњем буџету. 

У одбор се бирају: Ђорђе Гајин, Васа Матић, Ђока 
Петровић, Јоца Јовановић, Др. Миливој Поповић, Др. 
Милорад Попов, Павле Татић, Радован Вујошевић, Марко 
Марцикић. 

После овога су рубрике од 1 до 4 прорачуна у делу 
издатака једногласно установљене овако: 

Примају се лични расходи о беривима град. намеш-
теника и бира се одбор од 9 лица са задатком да састави 
предлог о измени и допуни Основног град. штатута о при-
мени закона о чинов. грађанског реда, и предлог о личном 
разврставању гр. намештеника у року од 30 дана, с тим, 
да се до правомоћности ове одлуке исплаћују берива пре-
ма прошлогодишњем буџету. 

У одбор се бирају: Ђорђе Гајин, Васа Матић, Ђока 
Петровић, Јоца Јовановић, Др. Миливој Поповић, Др. 
Милорад Попов, Павле Татић, Радован Вујошевић, Марко 
Марцикић. 
I. Берива гр. чиновника..........................Дин. ...1.419.780- 
II. Берива гр. послуж...............................Дин. ...... 355.326. 
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III. Одело гр. послужитеља ......................Дин. ........ 34.840. 
IV. Бериво гр. дневничара ......................Дин. ...... 463.414. 
Рубрике од 5 до 23 прорачуна у делу издатака су установ-
љене овако: 
Припомоћ намештеницима, који су обавезани на 
осигурање у случају болести....................Дин. ........ 50.000. 
VI. Канцелар. прибори ............................Дин. ....441.620. – 
VII. Пошт. и брзојав. изд ........................... 〃.........23.410. – 
VIII. Шумски издаци ...............................Дин. ......17.760. – 
IX. Град. башта и шеталиште ................... 〃.......254.540. – 
X. Изаслан. издаци.................................... 〃.........80.814. – 
XI. Одрж. гр. зграда .................................. 〃.........92.080. – 
XII. Држ. порез и еквивалент.................... 〃.......365.517. – 
XIII. Осветлење града ................................ 〃.......511.869. – 
XIV. Калдрмисање града ........................... 〃....2.108.540. – 
XV. Чишћење улица .................................. 〃....1.292.025. – 
XVI. Градски мајур .................................... 〃.......130.094. – 
XVII. Одрж. општих бунара и прелаза...... 〃.........90.000. – 
XVIII. Одрж. долми и дунавске обале ....... 〃.......399.000. – 
XIX. Премеравање и реамбулација  
гр. земаља.................................................. 〃.........10.000. – 
XX. Пропуштање воде ............................... 〃.......189.584. – 
XXI. Одвођење баруштина око града........ 〃.......483.133. – 
XXII. Издаци баждарења........................... 〃.........37.730. – 

Код II слова рубрика од 24 до 30 је Глиша Марковић, 
члан проширеног Савета, је подвргао оштрој критици град-
ско редарство. Незна од куда долази лабавост редарства, 
али држи, да је ту и Сенат крив. Већ неколико година се 
тражи, да се редарство преустроји па ни до данас није ни-
шта урађено. Без пријавног звања не може бити осигурана 
лична и имовна сигурност грађана. 

Изгреда има много а полиција је спора. Гаранцију за 
личну и имовну сигурност нам не пруже број редара већ 
добро поучени и дисциплиновани редари. За то треба да 
имају редари једног инструктора. Осим тога је незгодно, 
да се редари узимају из реда Новосађана. Наша полиција 
прегледа реномиране локале а крчме на периферији не – 
оне су у најбољем реду. Набраја неколико злоупотреба ре-
дара, тако случај са Тасом гостионичарем гостионе „Босна”, 
једног руског вишег официра и кола фабрике соде Мила-
на Радонића. Срби из Србије се туже, да Сенат и гр. поли-
ција систематски раде против њих. 

После овога су једногласно примљене рубрике од 24 
до 30 у делу издатака прорачуна гр. домаће благајне за 
1924. год. те су установљене овако: 

XXIII. Берива редарств. чин. и  
дневничара .............................................Дин. ....610.304. –  
XXIV. Пристојбе редара............................. 〃....1.864.722. –  
XXV. Одело редарства ............................... 〃.......224.450. – 
XXVI. Редар. оруђа, писар. прибор ........... 〃.......203.450. – 
XXVII. Издржавање ред. коња .................. 〃.......156.932. – 
XXVIII. Исхрањивање прогоњених  
и привремено затворених ......................... 〃........10. 000. – 
XXIX. Издаци лечничког звања................. 〃.......317.814. – 
XXX. Завод за дезинфекцију у  
сирот. дому................................................ 〃.........90.200. – 

Рубрике од 31 до 50 у делу издатака прорачуна гр. 
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домаће благајне за 1924. годину су установљене овако: 

XXXI. Ветеринарски издаци ..................... 〃.........28.300. – 
XXXII. Милостиње...................................... 〃.........35.252. – 
XXXIII. Припомоћ цркв. општинама ........ 〃............. 855. – 
XXXIV. Припомоћ и добротворни  
дарови ....................................................... 〃.......137.040. – 
XXXV. Општа занат. трг. шк. ................... 〃.......131.188. – 
XXXVI. Отплата дугова и камате .............. 〃.......256.095. – 
XXXVII. Трошкови за рекрутирање  
и попис војне коморе ................................ 〃.........15.000. – 
XXXVIII. Парбени и биљеговни  
трошкови .................................................. 〃.........10.000. – 
XXXIX. Издаци потрошар. звања.............. 〃....1.192.516. – 
X. Издаци кланице .................................... 〃.......950.747. – 
XI.Разни непредвиђени издаци ................ 〃.......442.000. – 
XII. Одржавање пастуха............................ 〃.........27.620. – 
XIII. Прорачунски мањак  
фонда за сиротињу ................................... 〃.......147.955. – 
XIV. Прорачунски мањак  
фонда за сиротињу ................................... 〃.......954.114. – 
XV. Принос миров. фонду ......................... 〃.........50.000. – 
XVI. Изд. земље у властитој обради .......... 〃.......139.350. – 
XVII. Хонорар матичара............................ 〃.........16.800. – 
XVIII. Субвенција народном купатилу ...... 〃.......... 1.250. – 
XIX. На Краљевски дар IV. рата................ 〃.......200.000. – 
Припомоћ незапосленом радеништву ...... 〃.......100.000. – 

Према томе је целокупан издатак прорачуна гр. до-
маће благајне за 1924. год. усвојен са 17.164.630. словом: 
Седамнајстмилијонастошесдесетчетирихиљаде-шестоти-
натридесет динара, приход са 13.441.982. – дин. словом: 
Тринајстмилијоначетрстотинечетрдесетједнахиљадевет-
стотинаосамдесетдва дин. а мањак са 3.722.648. – дин. 
словом: Тримилијонаседамстотинадвадесетдвехиљаде-
шестотиначетрдесетосам динара,  који се мањак има по-
крити општинским прирезом од 98 словом Деведесетосам 
постотака узимајући за основу државни порез од 3.800.000. 
– словом: Тримилијонаосамстотинахиљада динара. 

У вези са прорачуном гр. домаће благајне за 1924. 
год. се усвајају и сви предлози и одлуке градског Савета и 
одбора економског, финансијског и правног које се одно-
се на прорачун гр. домаће благајне за тек. годину а које 
су донесене поводом његове расправе изузев предлога о 
примени одредаба закона о држ. чиновницима и осталим 
службеницима грађанског реда, које се односе на плате, 
остала берива и мировине, гр. чиновника и осталих на-
мештеника. 

Уједно проширени градски Савет установљује про-
рачун градске пожарне чете за 1924. годину са 64.740. – 
дин. издатака и са 642.420. – дин. прихода; а прорачун 
сиротињског фонда за 1924. год. са 213.755. дин. издата-
ка и са 83.800. – дин. прихода а према мањак са 147.955. 
– дин., који се има покрити са 389% приреза. Приход ми-
ровинског фонда са 14.300. – дин. издатак са 968.414. дин. 
мањак са 954.114. дин. Мањци оба фонда мировинског и 
сиротињског су садржани у прорачуну гр. домаће благајне. 

После овога је проширени гр. Савет по саслушању 
свога правозаступника а на основу в.) т. 9 §-а XXI. зак. 
чл. од 1886. год. прогласио прорачун гр. домаће благајне 
и с њом скопчаних фондова за 1924. год. одмах изврше-
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ним без обзира на евентуалне апелате. 
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-

старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б.  
О томе се даљег поступка ради градски Савет изво-

дом из записника обавештава. 

Број: 74. 

Пошто је дневни ред данашње редовне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
редовну главну скупштину и  

за оверовљење записника позива Давида Поповића и 
Берната Ернста, чланове проширеног Савета за 24. јула у 
11. часа пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 24. јула 1924. године у 11 сати пре подне. 

 Клицин с. р. Др Жарко Стефановић с.р. 
 Велики Бележник. Градски Начелник. 

 

 



З А П И С Н И К  

вођен у седници ванредне гл. скупштине проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је држана 5. јула 1924. године. 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ. 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Стеван Бошњаковић, гр. рачуновођа, Радивој Бокшан, гр. саветник, 
Александар Поповић, гр. саветник, Глиша Марковић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, 
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Стеван Славнић, гр. гл. инжињер, Јован Стејић, гл. физик, 
Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. гл. благајник, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Сте-
ван Хабербуш, Андрија Патак, гр. рачуновође, Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Од стране муниципалног већа: Душан Атанацковић, Танасије Белеслијин, Др. Милош Бокшан, 
Др. Миладин Величковић, Радован Вујошевић, Миша Георгијевић, Миша Динић, Аца Евић, Бернат 
Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Јоца Јовановић, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Крендић, 
Гига Латинчић, Марко Марцикић, Др. Милан Матић, Ђока Милић – Шумарев, Миша Милићев, Глиша 
Мирковић, Владислав Миодраговић, Марко Нешић, Др. Бранко Николић, Душан Перлић, Ђока 
Петровић, Давид Поповић, Милан Попић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, 
Ђока Степанов, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Др. Ђорђе Трифковић, Јулије Франк, Леополд 
Франк. 

Бележи: Предраг Клицин, гр. саветник, в.д. вел. бележника. 

Број: 75. 

Председник Др. Жарко Стефановић, градски начел-
ник, у заступству одсутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. 
жупана, поздравља присутну Господу чланове Прошире-
ног Савета и отвара за данас исправно сазвану ванредну 
гл. скупштину проширеног Савета; вођење записника по-
верава Предрагу Клицину, вел. бележнику, а говорнике да 
бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Узето на знање. 

Пре дневног реда пита Павле Поповицки, члан про-
ширеног Савета Г. градског начелника, да ли му је позна-
то, да је издато наређење којим се забрањују мађарске и 
немачке песме у јавним локалима. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одгова-
ра, да нема знања о таквом наређењу. Ствар ће извидети, 
те у наредној седници извештај поднети. 

Одговор Г. градског начелника се узима на знање. 

Број: 76. 
адм. 22180. од 1924. 

Госп. градски начелник подноси свој извештај о по-
плави као и предлог заједничке седнице економско – фи-
нансијског и правног одбора у ствари хитне помоћи оште-
ћенима. 

На гл. скупштини 31. маја о. г. је одлуком под бројем 
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42/скуп. зап. 1924. изаслати одбор са стручњацима 2. јула 
о. г. испитивао узроке ради поплаве и извештај одбора 
гласи: 

„Према решењу проширеног Савета од 31. маја о. г. 
је комисија ради испитивања и утврђивања узрока и одго-
ворности за поплаву једног дела градског земљишта са-
звата за 2. јули у 11 часова. Од позватих стручњака су се 
позиву одазвали: Главна Управа Удружења Југословен-
ских Инжињера и Архитеката у Београду, која је изаслала 
свога члана Госп. Јована Ж. Николића, Министарство Вој-
ске и Морнарице, које је изаслало Госп. Георгија Шретера 
инж. I. Армијске Области; Г. Г. Ђорђе Жакић, инжињер из 
Титела и Михајло Дракулић инжињер из Сенте. Позиву се 
није одазвало Министарство Пољопривреде и Вода и Хи-
дротехнички Завод – Универзитета Београдског је молио, 
да се комисија одреди за пре 1. јула или за после 18. јула 
пошто су оба инжињера завода ангажована у једној струч-
ној екскурзији, која је пројектована за 3. јули а трајаће це-
лих 15 дана. 

Од чланова проширеног градског Савета, који су иза-
брати да приме, воде и дају потребна обавештења струч-
ној комисији нису се уопште позиву одазвали Г. Г. Васа 
Матић и Марко Вилић. 

Комисија се састала заказаног дана у 11 часова и та-
да је прочитан записник гл. скупштине у овом предмету и 
иначе давана су потребна обавештења стручњацима. Исто-
га дана после подне је комисија изашла на лице места, 
прегледала насип Дунава од кланице до места где је про-
ваљен, насип канала и насип Дунава од жељезничког мо-
ста до Дунавског обалног купатила. Идућег дана т. ј. 4. јула 
су стручњаци пре и после подне до 4 сата радили на са-
ставу (мњења) извештаја, који је овде приложен а стојали 
су им на расположењу ради потребних обавештења гр. 
грађевински одељак, гр. рачуноводство и друга одељења. 
Извештај стручњака гласи: 

Према извиђају на лицу места и податцима, које нам 
је градски Савет на расположење ставио, част нам је у 
погледу продора новосадске долме, који се догодио ноћу 
18. – 19. маја о. г. следеће мишљење поднети: 

Прегледали смо место продора, који је сада у дужини 
око 70 – 80 мет. и узели смо профил са долме, који овде 
прилажемо. Димензије садање долме су далеко испод ми-
нималних димензија како су прописане. На приложеном 
профилу је црвеним цртама уцртана долма прописаних 
димензија. Када се упореди прописани профил са посто-
јећим, види се да овај масом ни једну трећину онога не 
изнаша. Висина садање долме тек ако је 10 цм. изнад нај-
веће воде, што се такођер неможе никаквом сигурношћу 
сматрати. 

На месту продора прегледали смо материјал долме. 
Материјал није хомоген. Кроз срце профила протеже се 
слој нечистог и ситног песка. Кора профила је тврђег ма-
теријала те је скривала појаве које су се у том слоју песка 
дешавале. Слој песка имао је моћ јачег проквасивања док 
се није претворио у житку масу, која је изненада попусти-
ла и повод продору дала. 

Истина, дунавске долме су већином од песковитог 
материјала а што поред прописаних димензија ипак своме 
задатку одговарају има се преписати томе што дунавске 
поплаве обично трају дуже од 2 недеље. 
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Код овогодишње абнормалне дуге поплаве Дунава 
вода је већ 4. априла дошла до долме и до 18. маја о. г. 
скоро 7 недеља стално долму притискивала и квасила. 
Услед таких прилика попустиле су много јаче долме него 
што је била новосадска на пр. Апатин, Богојево и Чеб. 

Новосадске долме испод вароши па све до каћске 
долме „Задруге за исушивање шајкашких ритова” по сво-
јим садањим димензијама могу у најсретнијим случајеви-
ма воду од 6 мет. висине издржати. Томе служе доказом 
и велике воде од 1907. год. и 1920. год. када су новосад-
ске ритске земље такођер поплављене биле. 

На долми не може се констатовати никакве занемар-
ности, јер се према околностима у добром стању налази и 
свуда се виде трагови очајне борбе са водом. Према доби-
веним податцима, до данас је град Нови Сад на одбрану 
од поплаве потрошио 501.830.94. дин. која свота далеко 
премаша саразмеру у записнику седнице проширеног Са-
вета наведене штете од 220.000 дин. 

Овогодишњу велику воду на Дунаву, која је толико 
катастрофа својом елементарном силом проузроковала, 
долма дуж новосадскога рита по својим димензијама није 
могла издржати. Прстом се не може на кривца показати, 
јер је реч о једном вис мајору, а и иначе нема правилника 
код града Новог Сада који би тачне прописе за случај ве-
ликих вода и поплава садржавао. 

Прегледали смо односне ставке прорачуна града Но-
вог Сада од 1920. год. па све до 1924. и установили смо, 
да је градско инжињерско звање и гр. рачуноводство сва-
ке године тражило потребни кредит за набавку средстава 
за одбрану од поплаве и упозоравало на важност и хитност 
тога, али се зато у потребној мери покриће није давало. 

Дотле, док град Нови Сад неприступи можда радови-
ма веће концепције за осигурање од даљих поплава, кад 
изиђе вода из рита, требаће на месту продора долму ре-
конструисати и то са круном од барем 80 мет. ширине, са 
косинама на обе стране 1:3 и са висином од 1.0 мет. над 
највишом водом. На тај начин постигла би се на месту про-
дора опет сигурност за воде од 6.0 мет. висине. 

После прегледаног продора обишли смо водоплавно 
подручје, и непосредне околине Новога Сада, и стекли смо 
уверење, да је град у погледу евентуалних поплава у врло 
неповољном положају. 

Тај неповољни положај долази тек сада до јачег из-
раза, када су поплаве последње време некако учестале. 
Највећа висина велике воде била је 1876. год. и то са 6.37 
мет. висине. 

При посматрању метеоролошких и хидролошких при-
лика појединих година могу се установити серије сувих и 
серије у водама обилних година. Серија тако водених го-
дина биле су 70. године прошлога века, када је и највећа 
вода била. 

Какве су ове последње године биле, може се очекива-
ти опет низ тако водених година. На известним деловима 
Дунава велика вода ове године премашила је већ и за 60 
цм. до сада познату највећу воду. 

Од 1876. год. на Дунаву су се прилике много проме-
ниле. Дужом Дунава је много земљишта новијег задолмље-
но, услед чега следи и повишење нивоа великих вода. За 
време светског рата, нарочито у Карпатима, је много шума 
прокрчено, и услед тога, на много места оголићени бре-
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гови изгубили су своју ретенциону моћ у сливању вода, те 
је тако омогућено да реке, барем за једно време, у јачем 
темпу надолазе него предратних година. 

Град Нови Сад требао би те моменте на ум да узме и 
да у интересу сигурности од евентуалних поплава и у инте-
ресу свога даљег напретка осигурање од поплаве на широј 
основи предузме. 

Још 1903. год. покренуто је питање исушења ратног 
острва испод Новога Сада. У ту сврху требала би долма од 
6.8 км. дужине. Почела би од каналског насипа а заврша-
вала би се у долми 6 залива Задруге за исушавање шај-
кашких ритова. Тиме би се осигурало и интензивној по-
љопривреди привело неких 6.000 јутара првокласног зем-
љишта, па међу њима и сада поплављени новосадски рит. 

У место да град Нови Сад појача досадању долму 
новијим инвестицијама, боље би било да покрене акцију 
за исушење ратнога острва путем стварања водне задруге 
заинтересованих власника, па да се таким новијим инве-
стицијама постигне јачи ефекат исушења и сада поплав-
љеног рита. На тај начин дало би се маха јачем развитку 
Новог Сада нарочито у погледу могућности етаблирања 
новијих индустрија низводно од града, недалеко од дунав-
ске обале. Добило би се за пољопривреду новог првоклас-
ног земљишта и то нарочито за баштованлук, за који је 
новосадско становништво тако вично. 

За остварење тога исушења, према приближним по-
датцима, требало би око 500.000 м3 земље за долму, 200.000 
м3 око копања канала. Требало би уређај за пумповање 
од 2.0 м3 воде у секунди што би се дало извести са 2 ма-
шине од по 100 коњских снага. 

Тако би ефекат исушења новосадског рита био већи, 
добило би се новије земље, омогућило би се свађање оста-
лих вода из и око града, дало би се маха јачем развитку 
Новога Сада, престале би баре, које су до сада читаву око-
лину мијазмама кужило. 

Осим тога требало би да се од канала па до жељез-
ног моста изида већ пројектован кеј према регулационом 
плану града Новог Сада, а тако исто да се реконструира 
више жељезничког моста па до Футошкога хатара долма 
по прописаним димензијама и то са висином 1.50 мет. 
изнад највеће воде, и ради веће сигурности, с обзиром на 
песковити материјал, да се са водене стране обложи. 

Приликом поменутог обилажења водоплавног под-
ручја непосредне околине Новог Сада, прегледали смо и 
насипе каналског друштва канала Краља Петра и Краља 
Александра, где се је градски Савет такођер имао борити 
противу поплаве. 

У инжињерском звању града Новог Сада нашли смо 
правилник тога каналског друштва који је прописан за 
случајеве велике воде и поплаве, који је Министарство По-
љопривреде предратне Угарске послало градоначелнику 
града Новог Сада под бројем 59225 од 7. јуна 1915. По том 
правилнику каналско друштво је требало под водостајем 
од 5. мет. затворити, нарочито прописаним начином, ка-
нал од Дунава, и тако продирање велике воде у канал спре-
чити. Пошто то није учињено почела је претити јака опас-
ност поплаве из канала. Колико је та опасност била велика, 
док је вода кулминирала, може се видети, кад се види да 
и данас, где је вода већ за 80 цм. нижа, да се новији изво-
ри још увек показују, који се још увек хватати морају. 
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Овогодишња велика вода је грдних штета нанела. 
Ако подстрекне град Нови Сад на предложену акцију и да 
нове радове заиста и изведе, била је несамо од штете него 
и од огромне користи, јер је била последња од опасних го-
дина. 

Овај извештај донашамо на позив градског Савета 
20236/адм. 1924. Захваљујемо се на том одличном пове-
рењу и остајемо с особитим поштовањем: 

Нови Сад, 3. јула 1924. год. 
Инж. Јов. Ж. Николић с.р. 
Инж. Ђ. Жакић с.р. 
Инж. М. Дракулић с.р. 
Инж. Г. Шретер с.р. 
После поднетог извештаја према одлуци проширеног 

Савета изаслати одбор подноси овај предлог: 
Извештај госп. градског начелника, и ако не потпун, 

послужио је стручној комисији као информативан, а пред-
лажемо, да се извештај стручне комисије узме на знање и 
њен трошковник од 12.900 дин. прихвата и упути на ис-
плату. 

Према стручњачком мишљењу чим водостај Дунава 
дозволи, да се (продор) проваљен и део долњега насипа 
затвори и стручно учврсти, а читав насип у будуће држи 
под сталним надзором и брижном пажњом, даље, да се 
истовремено пошаље реферат стручњака са пропратни-
цом Министарству Пољопривреде и Вода, Министарству 
Војске и Морнарице и Министарству Унутрашњих Дела, 
којим да се извести о стању и будућим намерама града за 
оснивање Водне задруге „Нови Сад – Петроварадин” и за 
подизање нових насипа. 

Да главна скупштина упути градски Савет да изнесе 
на поновни претрес по некадашњем Угарском Министар-
ству Пољопривреде враћени правилник за одбрану од по-
плаве из 1911. год. 

Да гл. скупштина продужи мандат овога одбора док 
се не сачини овај правилник с тим, да овај правилник има 
обухватити и питања о сталним попоравкама и изград-
њама нових насипа и створити за то посебне материјалне 
изворе. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели, да 
из извештаја стручњака упада у очи велика погрешка ин-
жињерског звања града, која су до сада постојала. Прова-
љени насип Дунава је за пола нижи од потребнога. 

После овога је проширени градски Савет узео на зна-
ње извештај стручне комисије и изаслатог одбора. 

После овога је Др. Михајло Продановић, гр. фискал 
прочитао предлог заједничке седнице економског, финан-
сијског и правног одбора у ствари хитне помоћи попла-
вом оштећенима. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се и закупцима градског земљишта иза градске 
кланице, кожарима, цреварима и др. опрости закупнина, 
пошто ни они не могу употребљавати закупљено земљиште 
штете им је починила вода. Уједно напомиње, да једном 
сиромаху – Јоци Рајином, коме је кућа порушена, опрости 
аренда за закупљено земљиште. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, прима 
предлог одбора с тим, да се оштета повиси на 1.000 дин. 
по јутру. 

Миша Георгијевић, члан проширеног Савета, не сла-
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же се са предлогом  Г. Марка Марцикића. Цревари и др. 
нека се с молбом обрате одбору па ће се донети решење. 
Овим предлогом би се ствар комплицирала и све би се мо-
гло довести у питање. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, слаже се са 
предлогом Г. М. Марцикића. Зашто губити времена и так-
се на молбе када се то може и сада решити. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног  Савета, је такођер 
мишљења, да се предлог г. Марка Марцикића не може 
сада усвојити. Сваки предмет пре него што дође пред гл. 
скупштину мора прећи преко одбора. Нека интересенти 
поднесу молбе па ће се решити. 

Пошто су после овога Марко Марцикић и Радован 
Вујошевић одустали од својих предлога, то је изнесен пред-
лог економско – финансијског и правног одбора једноглас-
но примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се 

од поплава оштећенима у великом риту и то онима, који 
су од гр. земљишта у аренди имали, опрости аренда на 
тај начин, да ће исту земљу коју ове године уживају, ако 
би је задржати хтели, догодине безплатно уживати. Даље, 
свима овима се установљава по јутру као накнада за пре-
тпљену штету још по 500. – дин. 

У погледу аграрних интересената град установљава 
отштету у своти од 500. – дин. по јутру такођер са опро-
стом аренде. 

Они оштећени, који од града имају земљу у аренду а 
ову не желе и догодине задржати, на њихов захтев доби-
ће уплаћену аренду натраг с тим, да земљиште имају од-
мах граду вратити. 

Од главног одбора за припомоћ пострадалима од 
поплаве, граду установљена свота има се за покриће ових 
издатака употребити. А ако би што преостало употребиће 
се за помоћ онима, којих су куће од поплаве порушене. 

У погледу штете порушених кућа установљава се 
одбор коме ће задатак бити, да на лицу места установи 
штету и оштећене и предлог у погледу отштете поднесе 
економ. фин. и правном одбору. У овај одбор се бирају 
Ђока Гачулић, Ђура Хаднађев, Др. Бранко Николић, и Др. 
Милорад Попов, чланови проширеног Савета а као струч-
њаци одбора, Андрија Милић, дунђерин и Јоца Перваз 
зидарски мајстор. Председник овог одбора је градски на-
челник или његов заменик. 

Уједно се усваја предлог одбора изаслатог, да са 
стручњацима испита и утврди узроке и одговорности за 
поплаву једног дела градског земљишта настале услед 
провале дунавског насипа ниже кланице те је одлучено: 

1) Извештај госп. градског начелника, и ако не пот-
пун, послужио је стручној комисији као информативан. 
Извештај стручне комисије се узима на знање и њен трош-
ковник од 12.900 дин. се прихваћа и упућује на исплату. 

2) Према стручњачком мишљењу чим водостај Ду-
нава дозволи има се (продор) проваљени део долњега на-
сипа затворити и стручно учврстити а читав насип у бу-
дуће држати под сталним надзором и брижном пажњом. 

Даље се има истовремено послати реферат стручња-
ка са пропратницом Министарству Пољопривреде и Во-
да, Министарству Војске и Морнарице и Министарству 
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Унутрашњих Дела, којом да се известе о стању и будућим 
намерама града за оснивање Водне Задруге Нови Сад – 
Петроварадин и за подизање нових насипа. 

3) Проширени Савет упућује гр. Савет да изнесе на 
поновни претрес по некадашњем Угарском Министарству 
Правде враћени правилник за одбрану од поплаве из 1911. 
год. 

4) Уједно се продужује мандат одбора изабратог од-
луком под бр. 42/скуп. зап. 1924. док не сачини овај пра-
вилник с тим, да овај има обухватити и питање о сталним 
поправкама и изградњама нових насипа и створити за то 
посебне материјалне изворе. 

Пошто је отштета за поплављена земљишта и пору-
шене куће хитна и нетрпи одлагања, то је проширени 
градски Савет по саслушању и уз пристанак свога право-
заступника прогласио ову одлуку хитном и одмах изврш-
ном без обзира на евентуалне апелате. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Б. Б. Б. 

О томе се гр. Савет изводом из записника извршења 
ради обавештава. 

Број: 77 

Госп. градски начелник, подноси свој извештај о пре-
мештају пијаце зеља, воћа и поврћа на велико из Футошке 
у Темеринску улицу. 

У извештају о премештају пијаце вели, да је овопред-
метна одлука прош. гр. Савета до 27. јуна била иставље-
на, да ју је он лично идућег дана однео Министарству 
Унутрашњих Дела. Премештај пијаце ће се извршити у 
понедељак 7. јула о. г.  

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, наводи, 
да су људи из Темеринске улице обећали, да ће за калдр-
мисање пијаце сами потребан подвоз за земљане радове 
дати. Уједно моли, да се од сада не меће камен, него одмах 
асфалт у оном делу улице, где ће се одржавати пијаца. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, одговара, 
да ће калдрмисање доћи прво пред одбор за калдрмисање 
па онда пред скупштину, те ће бити прилике и о томе го-
ворити. 

ОДЛУКА: 
Извештај градског начелника се узима на знање. 

Број: 78. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну гл. скупштину и  

за оверовљење записника позива Ђорђа Петровића и Са-
ву Стојковића, чланове проширеног Савета за 10. јули 
1924. године у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 10. јула 1924. године у 11 сати пре подне. 
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 Клицин с.р. Др Жарко Стефановић с.р. 
 вел. бележник. градски начелник. 

 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада, са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 23. августа 1924. године. 

Председник: ДР. ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ, 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Стеван Бошњаковић, Александар 
Поповић, Предраг Клицин, градски саветници, Раденко Ракић, зам. вел. Капетана, Рудолф Штесл, 
зам. гл. инжињера, Јован Стејић, гр. физик, Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. гл. 
благајник, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, гр. рачуновође, Никола Лебхерц, гр. под-
бележник, Др. Коста Хаџи, поч. фискал, Андрија Патак, гр. рачуновођа. 

Од стране муниципалног већа: Дамјан Асурџић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, 
Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Миша Динић, Мита Ђорђе-
вић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Милан А. Јовановић, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, 
Стеван Летић – Милин, Јосиф Лудвиг, Марко Марцикић, Василије Матић, Тоша Милић, Миша 
Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Андрија Мудрох, Ђока Мунћан, Др. Бранко 
Николић, Душан Перлић, Алимпије Поповић, Давид Поповић, Милан Попић, Глиша Ракић, Ђока 
Степанов, Влада Стефановић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Јулије Фајт, Јулије Франк, Ђура 
Хаднађев, Фрања Цидлик. 

Бележи: Предраг Клицин, гр. саветник, в. д. вел. бележника. 

Број: 79. 

Председник Др. Жарко Стефановић, у заступству од-
сутног Госп. Милана Слиепчевића, вел. жупана, поздравља 
присутну Господу чланове Проширеног Савета и отвара 
за данас исправно сазвану ванредну гл. скупштину про-
ширеног Савета; вођење записника поверава Предрагу 
Клицину, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола 
Лебхерц, гр. подбележник. 

Уједно председник пријављује, да је у прописано вре-
ме накнадо стављен на дневни ред предлог градског Саве-
та у предмету молбе 54 грађанина ради продаје плацева у 
сврху подизања индустријских подузећа. 

Даље пријављује г. председник, да је Др. Коста Хаџи, 
адвокат и поч. гр. фискал, умољен, да на данашњој гл. 
скупштини заступа гр. фискала г. Др. Михајла Продано-
вића, који је на допусту. 

Узето на знање. 

Број: 80. 
адм. 25811. од 1924. 

lГрадски савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси указ Његовог Величанства Краља о именовању 
Нове Владе. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, 
је на Указ Његовог Величанства Краља о постављању Нове 
Владе прочитао ову изјаву месне организације радикалне 
странке: 

„Господине председниче и господо представници! 
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На отпис Краљевске Владе, којим се извештава ово 
тело о указу Његовог Величанства Краља о именовању но-
ве Владе, част ми је у име својих једномишљеника чланова 
проширеног градског Савета дати изјаву: Указ Његовог 
Величанства узимамо са дужним поштовањем на знање, 
а уколико нам је могуће да као чланови овога тела дамо 
израза својим осећајима и становишту према новој Кра-
љевској влади част ми је у име својих једномишљеника 
изјавити, да ми са зебњом гледамо на политички развој 
догађаја у нашој држави, и да се бојимо да ће нови курс 
и поред најбоље воље данашње владе довести до немили 
заплета у нашој држави и да ће настале трзавице бити од 
тешких економских и националних последица, за целу 
државу па и наш град, о коме смо ми дужни да водимо 
посебну бригу. – Као представници онога Новог Сада, ко-
ји је у одсудном моменту бистро и јасно изрекао мушку 
реч којим путем жели Војводина у новој ери да греде, ми 
са зебњом гледамо у будућност посматрајући деструктив-
ни рад једнога дела наше браће, и наших суграђана, који 
под плаштом борбе за равноправност и тобоже угрожених 
својих интереса хоће из темеља да пољуљају нашу зајед-
ничку домовину и да на тај начин развргну оно што је по 
цену толиких наших жртава и једнодушном вољом Срба, 
Хрвата и Словенаца створено. 

Према томе, ако данашња Краљевска Влада жели сво-
јим, овде прочитаним, отписом да конзултира представ-
нике града Новог Сада и да чује наше мишљење о новом 
политичком режиму, то нам је част изјавити да ћемо, до-
кле год будемо на овом месту, савесно вршити своју дуж-
ност око унапређења нашег града и штитити интересе 
својих суграђана, да на тај начин и у будуће будемо до-
следни програму странке којој припадамо, а никад се 
нећемо солидарисати са људима, који својим деструктив-
ним радом сметају консолидовању прилика у нашој земљи 
и тиме ометају напредак и стварање повољнијих услова 
за живот у целој држави као целини, а тако исто и у на-
шем граду као саставном делу те целине. – Предлажемо 
прост прелаз на дневни ред.” 

Др. Бранко Николић, члан проширеног Савета, у име 
демократске и немачке странке изјављује, да са радошћу 
и весељем узима на знање Указ о постављању Нове Владе. 
Ова Влада иде за тим, да уклони деструктивне елементе и 
да уведе свуда стрпељивост а нарочито у Војводини. Вој-
водина, која је склопљена из 2/3 нашег елемента није де-
структивна. Нова Влада ће да сузбије корупцију и да закон 
има прву силу и моћ. Наглашује, да је тежња, да се и у 
Војводини одреде општински избори, који су једина га-
ранција, да ће завладати мир и воља грађана. Узима на 
знање Указ и поздравља Нову Владу, која ужива повере-
ње оба уставна фактора – Његовог Величанства Краља и 
2/3 парламента. 

ОДЛУКА: 
Узима се на знање. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 
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Број: 81. 
адм. 25604. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси  - на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету припомоћи На-
родном Позоришту у Новом Саду. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета мисли, 
да се је на седници екон. финан. и правног одбора пот-
крала погрешка у томе, што барови нису опорезовани. 
Предлаже, да се и барови опорежу у корист Народног По-
зоришта. Уједно предлаже, да се у одбор ради употребе 
изгласане припомоћи изабере и Василије Матић, члан про-
ширеног Савета. 

Михајло – Хаџи Динић, члан проширеног Савета, ве-
ли, да су барови по његовом предлогу а наредбом Мин. 
Унутрашњих Дела опорезовани са 15 % од добити у ко-
рист позоришта. Ту су таксу барови до јула 1922. године 
и плаћали. После тога времена су барови у свима местима 
као по договору престали, да плаћају ову таксу. Наредбу 
о наплати ове таксе је тражио у канцеларији Позоришта, 
ред. вел. Капетанији, Обл. Фин. Дирекцији и нигде је није 
могао наћи, доли код Министарства Унутрашњих Дела и 
то само један примерак а других је нестало. Предлаже, да 
се барови опорежу, да се неби смејали другима. Уједно 
предлаже, да се за Народно Позориште, које постоји у 
Новом Саду већ 64 године а нема своје зграде за канце-
ларије, сагради једна зграда са 2 -3 собе за канцеларије 
са трошком од 60.000. – дин. Канцеларија Позоришта је 
до сада била у Матици Српској и отказано јој је од 1. сеп-
тембра о. г. Зна, да су тешке финансијалне прилике, али 
је незгодно, да наше најстарије позориште нема своје кан-
целарије. Нека град изађе у сусрет Позоришту па макар 
само и позајмицом. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета 
је мишљења, да би се овој потреби Позоришта удовољити 
могло на тај начин, што ће се замолити Влада, да Позори-
шту уступи једну мању бараку. Ово би било најбрже реше-
ње овога питања. Матица Српска је отказала просторије, 
у којима је била смештена канцеларија позоришта не из 
тесногрудости већ из разлога да нема ни сама места. От-
казано је Позоришту са 1. септембром али је тај рок про-
дужен још за три месеца, да за то време нађе себи просто-
рије за канцеларију. Предлаже, да се предлог предговор-
ника о изградњи куће, за канцеларију прими, али држи, да 
ће се најпре доћи до цељи ако се затражи једна барака. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, зна из прак-
се, да држава неће дати никакву бараку. Тако је њему 
обећано прошле године, да ће дати за Нови Сад бараке са 
40 станова, па ни до данас их нема. Град нека учини, ако 
има могућности, али се од државе не може очекивати. 

Василије Матић, члан проширеног Савета, је такођер 
мишљења као и предговорници, те предлаже, да се у хоте-
лу „Краљице Марије” за канцеларије Позоришта реквири-
рају 2 – 3 собе у којима је пређе била Српска Читаоница; 
кирију за ове просторије, да плаћа град. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, није за 
то да град сагради зграду за канцеларију Позоришта, јер 
земљиште на којем би се имала саградити ова зграда је 
приватно. Реквирирати се не може. Предлаже, да се овај 
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део предлога скине с дневнога реда и он мисли, да ће за 
канцеларије Позоришта наћи потребне просторије било у 
градској или у којој приватној кући. Прихваћа предлог, 
да се и барови опорежу. 

Марко Вилић, члан проширеног Савета, је мишљења, 
да се са канцеларијом позоришта не може чекати. Нека ово 
г. градски начелник узме у своје руке, али да се не отегне 
већ ако неби за две недеље нашао згодне просторије од-
мах да отпочне зидати. Из љубави према овој старој уста-
нови треба да зажмури и на ових 60.000. – динара. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, обећава, 
да ће наћи згодне просторије, те нека му се ова ствар усту-
пи. 

Др. Коста Хаџи, поч. гр. фискал, изјављује, да се у 
врло важном интересу Народног Позоришта и то у инте-
ресу његовог опстанка и даљег рада а тиме и у јавном ин-
тересу може припомоћ Народном Позоришту од 214.225. 
– динара одмах без обзира на евентуалне апелате изврш-
ном прогласити. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада увиђа велики 

просветни и национални значај како драме тако и опере 
и оперете, те установљује за најнужнију оправку Позо-
ришне зграде, за феријалне гаже глумцима и за набавку 
најпотребнијег декора свега 214.225. динара стим, да се 
утрошња ове своте повери Управнику Народног Позори-
шта и одбору, у који се бирају: Милан А. Јовановић, Ђока 
Петровић, Др. Бранко Николић, Давид Поповић, Васили-
је Матић, и Павле Татић, чланови проширеног Савета. На 
крају извршених радова и набавке ће изаслати одбор 
поднети извештај и обрачун о утрошку ове своте. Горња 
свота се има покрити из уштеде постигнуте у прорачуну 
гр. домаће благајне за 1923. годину. 

Градски Савет ће путем ред. вел. Капетаније поку-
шати, да власник куће у предрачун за оправку позориш-
не зграде под ставкама А 1. е – С III 1 – В I. 4 и В III 1. 
наведене радове гледе рушења садашњег и постављања 
новог нужника, као и поправка свих олука на згради и 
степеница у здравственом и јавном интересу сам спрове-
де. Уколико власник куће буде ове радове сам спровео то 
ће се смањити припомоћ Народном Позоришту са 19.000. 
динара. 

У име припомоћи Народном Позоришту у Новом 
Саду за одржавање опере и оперете град обавезује управе 
биоскопа, да на карте најниже цене по ½ дин. а на све 
остале карте по 1 динар уберу. 

Убирање овог прихода и контрола над њим спада у 
дужност благајне Народног Позоришта. 

Исто тако се препушта Управнику Народног Позо-
ришта, да заједно са овом одлуком изаслатим одбором 
установи и начин, да ли да се дневно или у дужим разма-
цима ова такса наплаћује. 

Уједно се обавезују управе барова, да у корист На-
родног Позоришта у Новом Саду осигурају 15% од бруто 
прихода. 

Проширени градски Савет уз пристанак свога поч. 
фискала проглашује ову одлуку у погледу исплате припо-
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моћи Народном Позоришту од 214.225. – динара одмах 
извршном без обзира на евентуалне апелате. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барњу. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Референт: Стеван Бошњаковић, градски саветник. 

Број: 82. 
адм. 26854. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси предлог ад хок одбора у ствари разврсатавања 
гр. службеника према закону о држ. чиновницима и т. д. 
грађанског реда са предлогом својим и предлогом зајед-
ничке седнице економско, финансијског и правног. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се Александар Ђаков уврсти у II. кат. 2 групу а с 
обзиром, да је он дуже време шеф пријавног и политич-
ког одељења. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, протестује са 
овога места, да је ад хок одбор отезао са радом. Радује се 
да је од одбора потекла иницијатива ради побољшања чи-
новничких плата. Да би и нижи службеници имали мини-
мун за егзистенцију, то предлаже, да се свима онима, ко-
ји имају више од 2.000. – дин. месечно плате исто повисе 
са 15%, а онима испод 2.000. дин. ова повиси са 30%. 
Уједно моли, да се поведе рачуна и о раденицима и њима 
плате повећају. 

Василије Матић, члан проширеног Савета, као члан 
ад хок одбора, одбија приговор, да је са радом на развр-
ставању чиновника одуговлачио. Одмах после прошле гл. 
скупштине је морао отићи, а одбору је препоручио свога 
чиновника, који је у закон о чиновницима добро упућен. 
Одбор се је стрикте држао закона и где је одустао од тога 
учинио је само у интересу побољшања плата, чиновника. 
Са предлогом Павла Татића би се могао сложити, да има-
мо неодређен буџет из кога би могли потребна матери-
јална средства црпети. Нама су средства ограничена те 
предлаже, да се чиновницима I. и II. категорије повиси 
садашња берива са 10% а осталим службеницима са 15%. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, разлаже, 
да изнесени предлог о сређивању берива гр. службеника 
не значи дословну примену чиновничког закона. Ад хок 
одбор је у овај рад уложио много труда и већ у екон. фи-
нан. одбору му је изражено признање. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, је 
такођер за то, да се чиновницима са платом изнад 2.000. 
– дин. иста повећа са 10% а онима испод 2.000. – дин. по-
већа са 15%. 

Ђура Хаднађев, члан проширеног Савета, не схваћа 
зашто је први елаборат о беривима чиновника раздељен 
свима члановима прош. гр. Савета а овај други који је на-
водно рецизиран, није. Он хоће да зна шта сваки чинов-
ник добија, па шта добијају надничари? 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
раденицима наднице регулише гр. Савет и то преко годи-
не више пута, дочим чиновницима се регулишу плате са-
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мо на основу решења гл. скупштине. Најбољи је доказ, да 
су гр. раденици добро наплаћени тај, да ни један не на-
пушта град. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, када 
говори о чиновничком питању, осећа га и сам. Да би се 
чиновници што боље наградити могли, треба интензивно 
да раде. Данас је требао једну сведоџбу, и морао је да 
прође кроз више канцеларија. Пита неби ли се могла упро-
стити администрација. Наглашује, да би потребно и со-
лидно чиновништво требало наградити. Последицу ове 
повишице осетићемо тек догодине, када старији чинов-
ници отиду у мировину. Сва срећа да имамо пијачарину, 
јер би нам иначе прирез био врло велик. 

Ђура Хаднађев, члан проширеног Савета, моли, да 
се и за заменика гр. начелника одреди једна свота у ре-
презентативне сврхе, пошто и он мора да учествује у раз-
ним дочецима, банкетима и т. д. 

Стеван Бошњаковић, гр. саветник, вели, да је заме-
ник гр. начелника постављен за један ранг више од сена-
тора, па је тиме већ добио неку отштету. Г. гр. начелнику, 
је овај репрезентативни додатак укинут. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада усваја предлог 

ад хок одбора за извршење разврставања градских служ-
беника према приложеном исказу и предлогу. 

Свима оним градским службеницима који услед раз-
врставања добијају мања берива него што су добијали до 
сада се имају допунити берива на досадашњу плату, те се 
диференција установљава као ванредни лични доходак. 
Осим тога се овима на досдашња целокупна берива уста-
новљава градски додатак 15%. Ових 15% припадају и 
свима онима гр. чиновницима који услед разврставања 
нису дошли до побољшања плате, које побољшање би изно-
сило бар 15%-а целокупних досадашњих њихових берива. 

Ово разврставање гр. службеника као и перцентуал-
но повишење њихових берива се има рачунати од 1. ја-
нура о. г. односи се само на оне гр. службенике који су 
данас у служби града. 

Шефу гр. потрошаринског звања се у име ванредног 
личног гр. додатка установљује 30 дин. дневно и развр-
става се у III. кат. 1. групу, а свима осталим службеници-
ма трошаринског звања, који врше спољну службу и то: 

главном контролору, винским надзорницима, уби-
рачима места, кантарџијама и капиџијама свега њима 21 
– норици пак 20 дин. на дан. 

Да се Раденко Ракић, зам. вел. Капетана разврста у 
II. кат. 1. групу. 

Припомоћ на одело, која је већ исплаћена градским 
службеницима за ову годину не враћа се. 

Упућује се гр. Савет да градски организациони ста-
тут и статут о мировини измени односно надопуни одред-
бама ове одлуке. 

И док се нов организациони статут не донесе за 
поједина звања важиће ове категорије и групе: 
У I. категорију спадају: 
4. групу: Гр. начелник, 
5. групу: заменик гр. начелника 
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Велики капетан 
6. групу: Сенатори, 

Велики Бележник, 
Гл. Мерник, 

7. групу: Заменик вел. Капетана, 
гл. физик 
заменик гл. мерника, 
заменик вел. бележника, 
Ветеринар. 

8 групу: Полицијски Капетан, 
мерници фишкал, 
лекари. 

9. групу: Полицијски конципијент. 
У II. категорију: 
1. групу: Главни рачуновођа, 
2 групу: Заменик гр. рачуновође, 

Главни благајник, 
Главни архивар (ако има архиварски испит) 

3 групу: Рачуновође, 
архивар 
Сирочадски стараоц; 
Благ. контролор, 
Економ, 
Вртар (баштован) 

4. групу: Рачунарски официјал, 
Порезни 〃  
Благајнички 〃 
Водитељ катастра, 
Технички официјал, 

5. групу: Вежбеници са матуром, 
У III. категорију 
1. групу: Протоколиста, 

Екседитори, 
Шеф потрошарине, 

2. групу: Писари, 
чиновници и контролори потрошарине, 
чиновници грађ. одељка, 
Оврховодитељи 

3. групу: Надзорник путева, 
Командир пожарне чете, 
Баждар. 

У групу званичника: 
Дневничари, 
Детективи, 
Полицијски подофицири, 
Вински Надзорници. 

Ови службеници деле се на три групе према година-
ма службовања т. ј. који имају најмање 15 год. службе 
ефективног трајања, која им се рачуна у пензију, долазе у 
Прву групу. 

Они који имају најмање 7 година ефективне службе 
долазе у другу групу. Најзад они, који имају испод 7 годи-
на службе, долазе у трећу групу. 
У групу служитеља: 

Прикупљачи пијачарине, 
Редари, 
Проценитељи, 
Уручитељи, 
Канцеларијски служитељи, 

Ови службеници деле се на две групе према година-
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ма службовања т. ј. у прву групу улазе они, који имају 12 
год. службе, која им се рачуна у пензију. У другу групу 
улазе они, који имају испод 7 година службе, која им се 
рачуна у пензију. 

И док се нов пензиони статут не донесе за пензију 
службеника града важиће ове одредбе закона о држав-
ним чиновницима и службеницима и т. д. 

1) Основ за рачунање пензије је плата основна и по-
ложајна и редовна станарина. 

2) Од пензијског основа припада за 10 год. службе 
50% а за свако даље пола године 1% тако да до 35 година 
добије потпун пензијски основ као пензију. 

3) За рачунање породичне пензије основ је лична 
пензија службеника, коју је имао у часу смрти или би 
имао, да је у томе часу пензионисан. 
Породична пензија одређује се овако:  

једно лице добије ..................................... 50% 
двоје ......................................................... 65% 
троје ......................................................... 75% 
четири или више ..................................... 85% 

од основа породичне пензије. 
Градским чиновницима и намештеницима поред 

редовних принадлежности предвиђени према овој одлуци 
припадају још и додаци на скупоћу по одредбама одлуке 
Министарског Савета. 

Додатци на скупоћу су ови: лични и породични до-
датци који припадају према прописима о додатцима на 
скупоћу који су одређени према Службеним Новинама 
број 90 – XX 1924. од 19. априла. 

Градским чиновницима се укида путни паушал те се 
према томе 225. § гр. организационог статута укида. 

У погледу покрића ових берива служи изгласана сво-
та приликом претреса гр. прорачуна за год. 1924. у своти 
од 464.400. – дин. у име 15% гр. скуп. доплатка потребна 
свота од 364.501. дин. одређује се за покриће 270.419. 
дин. из уштеде т.ј. ангажовањем кредита постигнут у год. 
1923. а преостала свота од 94.082. дин. има се ангажова-
ти из вишкова потрошаринског прихода из овогодишњег 
буџета. 

Александар Ђаков, ред. Капетан се изузетно постав-
ља у II. категорију 2 групу. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се гр. Савет изводом из записника обавештава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 83. 
адм. 18096, 27847. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице екон. фи-
нан. и правног одбора – свој предлог у ствари установљења 
отштете онима којима су куће оштећене услед поплаве. 

Др. Коста Хаџи, поч. гр. фискал, предлаже, да се ова 
одлука у важном јавном интересу прогласи одмах изврш-
ном без обзира на евентуалне апелате. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет упућује гр. Савет да упу-

ти допис одбору за припомоћ пострадалима од поплаве 
(чији је председник Др. Коста Хаџи) у коме да се умоли 
тај одбор, да из сакупљених прилога на град Нови Сад 
отпадајућу своту изволи издати граду ради расподеле на 
оштећене.  

У име помоћи поплавом оштећеним власницима ку-
ћа се вотира свота у износу од 95.390. динара с тим, да 
се према стручном елаборату ад хок одбора расподели на 
следећи начин: 
1) Петру Веселиновићу.......................................4.300. дин. 
2) Игњату Мунћану ............................................7.168. 〃 
3) Стевану Лучићу ..............................................2.500. 〃 
4) Јовану Станковом..........................................6.088. 〃 
5) Николи Недићу...............................................4.572. 〃 
6) Васи Дракулићу .............................................5.856. 〃 
7) Јоци Максићу............................................3.227. 50 〃 
8) Мити Владовићу.............................................4.255. 〃 
9) Јоци Владовићу..............................................4.295. 〃 
10) Душану и Влади Бранковом ........................5.540. 〃 
11) Имри Егри ....................................................2.280. 〃 
12) Аркадије Черкезу .........................................4.850. 〃 
13) Славку Поповићу .....................................7.092.50  
14) Илији Пајиновом ..........................................1.150. 〃 
15) Богдану Милићу ...........................................3.910. 〃 
16) Антуну Лакаји ..............................................6.225. 〃 
17) Ђоки Танкосићу ...........................................4.650. 〃 
18) Катици Јакшић ...............................................400. 〃 
19) Павлу ...............................................................500. 〃 
20) Кати Гајинов ...................................................750. 〃 
21) Тоши Милутиновићу .......................................750. 〃 
22) Пери Станојевићу ...........................................500. 〃 
23) Васи Станојевићу.........................................3.050. 〃 
24) Владимиру Брзаку .......................................3.050. 〃 
25) Сави Балтовићу............................................1.860. 〃 
26) Удови Боже Петровића ................................2.220. 〃 

Ова свота има се оштећенима у року од 8 дана 
исплатити. 

Плацеви за изградњу кућа оних, који су поплавом 
пострадали имају се одредити на Сланој Бари и на пла-
цевима у продужењу Темеринског друма, који плацеви су 
од првобитно пријављених рефлектаната напуштени. Ово 
се односи само на оне, којима плацеви још нису додељени. 
Додељивање плацева ће се вршити путем вучења коцке. 

Из истих разлога из којих се премешта насеобина 
грађана дуж десне стране Темеринског друма на Слану 
Бару, односно на продужење Темеринског друма с леве 
стране, премештају се и цигани са темеринског друма на 
Слану Бару, где ће да им се одреди одговарајући комплекс, 
на коме ће морати себи подићи само ушорене куће. За 
поједине породице цигана предвиђа се површина од ма-
ксимум 50 кв.хв.  

Премештај ове циганске насеобине има се извршити 
у року од 30 дана. 

Коначно се одлучује, да се цреварима и другима не-
установи отштета, јер они нису пострадали продором 
долме него високом водом изван задолмљене површине 
на местима, која су себи сами с обзиром на њихов обрт 
тражили и што су појединци од ових употребили додеље-
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на им земљишта не за тражене сврхе него у друге цељи. 
Проширени гардски Савет на предлог и уз приста-

нак свога поч. фискала проглашује ову одлуку у важном 
јавном интересу одмах извршном без обзира на евентуал-
не апелате. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава, ради извршења. 

Број: 84. 
адм. 28427. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског од-
бора – свој предлог у предмету преноса кредита (вирмана) 
у оквиру прорачуна гр. домаће благајне за год. 1923. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет одобрава, да се на ру-

брикама I дела потребе, код мањка прихода и вишка код 
издатака у исказу гр. рачуноводства изврши пренос до 
4.797.910. дин. 50. п. и за покриће тога се означавају 
уштеђене своте издатака и вишак прихода у рубрикама 
назначеним у исказу потреба под II до своте од 4.799.894. 
Д. 20 п. у којој се своти налази дин. 768.644. – уштеде 
целокупног кредита која се као уштеда целокупног кре-
дита има употребити и то: Дин. 270.419. на допуну чи-
новничких берива дин. 208.000. – на калдрмисање града 
214.225. – дин. на припомоћ Народном Позоришту у Но-
вом Саду, и 76.000. – дин на одело гр. редара. Према томе 
остаје још вишак од 1983. дин. 70 п. 

Ова се одлука има на одобрење подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника обавештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број:85. 
адм. 23241. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси мњењем заједничке седнице економског, финан-
сијског и правног одбора прорачун друмаринског фонда 
града Новог Сада за 1924/25. год. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада усваја прора-

чун издатака за градњу, руковање и одржавње јавних пу-
тева града Новог Сада и приходе за покриће тих издата-
ка у годинама 1924/25 који је прорачун Управни одбор 
града Новог Сада на својој седници од 14. јула о. г. пре-
тресао и усвојио и против којег прорачуна за време зако-
ном прописане иставе од 15 дана није поднешен ни један 
приговор, те установљује потребу овог прорачуна за 1924. 
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са 801.410.29. дин. – за 1925. годину са 858.673.84. дин. 
дочим приход за 1924. год. са 790.092. – дин. а за 1925. 
годину са 830.482. – дин. Овај приход потиче од приноса 
гр. домаће благајне за градњу и одржавање унутрашњих 
прихода, те од откупа кулука – данка а највећим делом од 
путног пореза избаченог на своту изравних држ. пореза, 
који у смислу 23 §-а I. зак. чл. од 1890. служе као основ 
путног пореза, и то у 1924. години на своту од 3.800.000. 
дин. а у 1925. години на своту од 4.002.000. – дин. који 
се порез како за 1924. тако и за 1925. годину са 20% уста-
новљује. 

Овим прорачуном предвиђена изградња новог пута 
и то камендинског друма у дужини од 1 км. има се у овој 
години извршити. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Референт: Стеван Бошњаковић, градски саветник. 

Број: 86. 
адм. 24845. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу заједничке седнице економског, фи-
нансијског и правног одбора – свој предлог у предмету 
измене статута гр. пожарне Чете. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада усваја поднесе-

ни предлог о измени организацијоног статута гр. пожарне 
чете. Овим престаје важити пређашњи статут о организа-
цији гр. пожарне чете.  

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барњу. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника обавештава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 87. 
адм. 368, 29640. од 1922. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, финансијског и правног одбора – свој предлог у пред-
мету молбе гр. баждара Фрање Бутера да и он постане 
члан мировинске установе града Новог Сада. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет уважава молбу молитеља 

као оправдану а нарочито с обзиром, да готово сви баж-
дари самоуправних тела где су они стално а не само за 
време сезоне запослени, имају права на мировину а и с 
обзиром на то, да је баждарско место стално и да је за 
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вршење овога посла потребно нарочито оспособљавање те 
одлучује, да се имају гр. статут о баждарењу и 1 §-а миро-
винског статута изменити односно надопунити. 

У статуту о баждарењу се изостављају: друга алинеја 
2 §-а, 4-5 6 §,§ друга алинеја 8 §-а и прва алинеја 11 §-а; 
мењају се 7 и прва алинеја 8 §-а, који да гласе; „§ 7. Дисци-
плинарна власт пре доношења одлуке по кривицама град-
ског баждара је дужна затражити и мишљење државног 
баждара.” 

„§ 8. Баждарско место у погледу положаја је уврштено 
у III кат. 3. групу.” 

1 § мировинског статута се надопуњује са речи „и 
баждар” а „и” се између речи манипулант и два надзор-
ника брише. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника обавештава. 

Број: 88. 
адм. 20353. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету измене 110 §-а 
гр. грађ. статута. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, сматра, 
да је предложено повећање таксе од 0.60 дин на 0.12 дин. 
не сразмерно мало према губитку времена чланова гра-
ђевинске комисије. Чланови комисије кваре и своје одело, 
те предлаже, да се ова такса повиси. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, приме-
ћује, да повишење није незнатно. Грађевна Комисија оба-
ви једно после подне по 10 и више извиђаја, те у име днев-
нице од ових такса добијају по 100. – и више динара. Град 
би према овим таксама могао бити индиферентан, јер ни-
ти отуда што добија нити издаје, већ се морају овде шти-
тити интереси грађана. Ако би се ове таксе још већма по-
висиле биле би узрок оправданим приговорима и тужбама. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на молбу чланова гра-

ђевинске Комисије а с обзиром, да су таксе у 110 §-у гр. 
грађевинском статуту означене те повисују исте овако: 

1) код високих градњи за сваких започетих 1.000 
м3 основна такса се повисује на 30. – дин. 

2) такса по запремини за сваки м3 зграде се пови-
сује на 0.12 дин. 

3) минимум таксе по запремини се повисује на 40. 
– дин. 

4) основна такса за преглед водовода и канала се 
повисује на 20. дин. 

5) а за сваку славину водовода и решетку канала се 
повисује на 6. дин. 

6) Основна такса за дозволу о расподели земљишта 
се повисује на 20. динара. 

7) а такса за поступак за сваку нову парцелу се по-
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висује на 40. дин. 
Други део молбе да се основна такса од које су до 

сада наплаћивни фијакери, таксе за грађ. комисије и која 
припада гр. благајни уступи њима, те би они отуда напла-
ћивали фијакерске таксе, као неосновани, не може ува-
жити.  

Уједно се упућује градски Савет да поднесе предлог 
о измени 110 §-а гр. грађ. статута, који говори о таксама 
за копирање и оверовљење планова која такса да буде 
довољна за покриће трошкова око држања у евиденцији 
плана града Новог Сада. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се гр. Савет изводом из записника обавешта-
ва, извршења ради. 

Број: 89. 
адм. 9704. од 1924.  

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, финансијског и правног одбора – према отпису Ми-
нистарства Унутрашњих Дела под бројем 4210/1923. ис-
прављен нацрт статута о пристојбама за примање у зави-
чајност града Новог Сада, који је нацрт статута био пре-
тресен и усвојен на гл. скупштини прош. гр. Савета од 29. 
децембра 1922. године. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада установљује ста-

тут о пристојбама за примање у завичајност града Новог 
Сада у овоме: 

1. На основу 14. §-а XXII. зак. чл. од 1886. год. град-
ски Савет одређује за примање у завичајност града Новог 
Сада и за издавање сваке сведоџбе о завичајности у ко-
рист сиротињског фонда пристојбе по ниже изложеним 
категоријама. 

2. 
1. За примање у завичајност по 12.  
§-у XXII. зак. чл. 1886 ............................................. 5000. д. 
2. За одржање завичајности по последњем  
ставу 10 §-а наведеног закона................................ 5000. – 
3. За примање у завичајности након сталног становања 
до једне године........................................................ 4000. – 

3. 
За примање у завичајност по 10 §-у XXII. зак. чл. од 

1886. год. плаћа се такса према имовном стању поједина-
ца, а као основа за одмеравање има служити целокупан 
редован државни порез избачен у години када се пријем 
тражи односно одмерен прошло годишњи целокупан др-
жавни порез – ако у години, када се пријем тражи није 
прописан, а ако ни тога нема онда а конто до одмере 
држ. пореза у години, када се пријем тражи а у сразмеру 
према држ. пореза лица истога занимања и имања и то: 
1. Изнад 10.000 д. год. пор. 2.500. 
2. Од  8.000 〃 〃 〃 2.000. 
3. 〃 6.000 〃 〃 〃 1.500.  
4. 〃 4.000 до 6.000. дин 1.000. 
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5. 〃 2.000 〃 4.000. 〃 500. 
6. 〃 1.000 〃 2.000. 〃 250. 
7. 〃 500 〃 1.000. 〃 200. 
8. 〃 400 〃 500. 〃 150. 
9. 〃 300 〃 400. 〃 125. 
10. 〃 200 〃 300. 〃 100. 
11. 〃 100 〃 200. 〃 75. 
12. 〃 80 〃 100. 〃 50. 
13. 〃 60 〃 80. 〃 25. 
14. 〃 40 〃 60. 〃 15. 
15. Испод 40 дин.        5. 

За примање у завичајност на основу 11 §-а XXII. зак. 
чл. од 1886. год. плаћа се за 25% већа пристојба него што 
је установљена за примања по 10 чл. зак. о општинама. 

5. 
За сваку сведоџбу о завичајности се плаћа осим др-

жавне таксе и за покриће издатака за папир први пут 5. 
дин. а за свако даље издавање сведоџбе у истој години по 
5. дин. више. 

6. 
Сиромашна лица, као и сви јавни чиновници и служ-

беници се ослобађају од плаћања ових пристојби. 
7. 

Сведоџба о завичајности се издаје после наплате од-
мерене пристојбе. 

8. 
Пристојбе по 2 и 4 чл. ове одлуке установљује град-

ско представништво (проширени градски савет) истодоб-
но са примањем у завичајност, а пристојбе по 3. и 5. чл. 
градски Савет приликом издавања сведоџбе о завичајности. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Одлењу за Бант, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника обаве-
штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 90. 
адм. 28549. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора -   свој предлог у предмету молбе столара 
Браће Маречко ради продаје гр. земљишта код фабрике 
Гаса за столарску радионицу. 

Пошто се нико није пријавио да говори а реч је о про-
даји гр. земљишта, то председник одређује поименично 
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гла-
сају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Дамјан Асурџић, Стеван Бахингер, Фрања Бауер, Јован Башић, 

Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, Аца Евић, Васа Јовановић Вакин, 
Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Владислав Миодраговић, Ђока 
Мунћан, Глиша Ракић, Урош Ружић, Ђока Степанов, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђура Хаднађев. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Александар Поповић, Предраг 
Клицин, Андрија Варићак, Јован Стејић, Алек. Нађ, Стојан Стакић, Александар Тришлер, Ђула Киш, 
Стеван Хабербуш, Никола Лебхерц, Андрија Патак. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 
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примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет усваја молбу молитеља 

Браће Маречко, овдашњих столара из у молби изнесених 
разлога те им даје у замену за 28 кв. хв. земљишта, које 
су морали да уступе граду ради проширења радничке 
улице исто толику површину од парцеле број топ. бр. 
2533/2 као што је у прикљученом нацрту означено. Но 
пошто тражену површину држе за сада у закупу Браћа 
Шварц, то ће молитељ ступити у посед истог тек онда, 
када овопредметни закупни рок истекне. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству 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: 91. 
адм. 22328. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора – свој предлог у предмету молбе Беле Про-
фуме, умировљеног градског начелника ради надопуне 
мировине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет надопуњује мировину уми-

ровљеног градског начелника Беле Профуме од 8.824. дин. 
годишње на 18.000. – дин годишње. Ова разлика се уста-
новљује од 9.176. – дин. годишње у облику припомоћи и 
то почев од 1. јула 1924. год. а из разлога, да је молитељ 
Бела Профума био 27 година од 1892 – 15. VI до 1919. 18. 
VI. у непрекидној служби града и да је поред свог незнат-
ног иметка упућен једино на своју мировину. 

Ова надопуна мировине је уједно и израз признања 
за молитељев непристрастан рад као првог чиновника 
овога града а нарочито за лојално понашање према срп-
ском елементу за време рата. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 92. 
адм. 19717. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси молбу гр. дневничарке Маре Илкић, ради одо-
брења двомесечног допуста у сврху лечења. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељици Марији Илкић, гр. дневничарки, се на 

основу приложеног лечничког уверења одобрава двоме-
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сечни допуст ради лечења почев од 15. јула о. г. 
О овоме се молитељка и гр. Савет изводом из запис-

ника извештавају. 

Број: 93. 
адм. 23240. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси молбу гр. дневничара Фрање Дирбека ради четир-
недељног допуста у сврху лечења и ради припомоћи. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељу Фрањи Дирбеку, гр. дневничару се на осно-

ву приложене лекарске сведоџбе одобрава четир недељни 
допуст ради лечења с тим, да дан наступања допуста од-
реди г. градски начелник. 

Молба ради припомоћи не може се уважити, пошто 
би то био председан за будуће случајеве. О овоме се изво-
дом из записника обавештавају гр. Савет и молитељ. 

Број: 94. 
адм. 22876. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси молбу Саве Станковића, ред. каплара ради одо-
брења четир – недељног допуста у сврху лечења. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељу ред. каплару Сави Станковићу се на осно-

ву приложене лечничке сведоџбе, одобрава допуст од че-
тир недеље у сврху лечења с тим да дан наступања допу-
ста одреди г. градски начелник. 

О томе се изводом из записника извештавају градски 
Савет и молитељ. 

Референт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број: 95. 
адм. 37743, 41096. од 1923. 

Градски Савет из своје седнице од 23. августа о. г. 
подноси – на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора те ад хок одбора – свој предлог у предме-
ту молбе Саве Ковачевића и другова новосадских станов-
ника, да им се додели Четири крајцаре пашњаку земљи-
шта за изградњу радионица и кућа за становање.  

Др. Миладин Величковић, члан пршоширеног Савета 
тражи, да се у одлуци изрече забрана спекулативне про-
даје плацева. 

Пошто се није нико више пријавио, да говори, а реч 
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује поиме-
нично гласање тако, да они, који примају предлог гр. Са-
вета гласају са „да” а они који га не примају да гласају са 
„не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Фрања Бауер, Јован Башић, Др. Миладин Величковић, Аца 

Евић, Васа Јовановић – Вакин, Васа Крендић, Стеван Летић – Милин, Јован Максимовић, Марко 
Марцикић, Тоша Милић, Владислав Миодраговић, Ђока Мунћан, Глиша Ракић, Урош Ружић, Ђока 
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Степанов, Павле Татић, Јулије Фајт, Ђура Хаднађев. 
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Александар Поповић, Предраг 

Клицин, Раденко Ракић, Јован Стејић, Александар Нађ, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, 
Стеван Хабербуш, Никола Лебхерц, Андрија Патак. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет по саслушању ад хок 

одбора, који је делеговао економско – финансијски одбор 
ради расподеле ових плацева, продаје: 

1) Сави Ковачевићу, 
2) Петру Ђаковићу, 
3) Петру Јаротићу, 
4) Ђоки Степановићу и Стевану Огњановићу, 
5) Сави Топаловићу, 
6) Алекси Микићу, 
7) Велимиру Бугарском, 
8) Јоци Влашкалићу, 
9) Светиславу Мијатовићу, 

10) Лазару Микшићу, 
11) Јоци Максимовићу, 
12) Миливоју Мрђанину, 
13) Ђури Зимањи, 
14) Дамјану Поповићу, 
15) Васи Ипићу, 
16) Јоци Загорчићу, 
17) Јовану Рајверу, 
18) Илији И. Ђомпарићу, 
19) Лази Дотлићу, 
20) Васи Рутонском, 
21) Мити Стојановићу, 
22) Славку Лучићу, 
23) Јоци Пришићу, 
24) Андрији Рафаелу, 
25) Васи Јелкићу, 
26) Милошу Дотлићу, 
27) Константину Чавићу, 
28) Стевану Бугарском, 
29) Стојану Ђ. Продановићу, 
30) Зорки уд. Цвете Михаловића, 
31) Лујзи Шнидерић, 
32) Младену Стојановићу, 
33) Јулки Нералић. 

на четири крајцаре пашњаку сваком по једну парцелу за 
изградњу радионице и куће за становање под следећим 
условима: 

1) Куповна цена се установљава у своти од 50.000. 
– дин. по катастралном јутру 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави за сада барем у оном обиму, како 
је у приложеном техничком опису означено и да запосли 
радну снагу исказану тамо. 

3) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има да 
служи кауција од 2.000. – дин. словом: Двехиљаде динара 
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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 са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту про-
јектоване зграде тако изградити, да се услљед 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 циљу 
изградње пројектоване радионице, и не сме се власниш-
тво истога на друго лице пренети. 

5) Ако купац не удовољи предњим обавезама ове 
одлуке као и онда ако без разлога рад у радионици обу-
стави биће град властан, да продато земљиште уз враћа-
ње 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 разли-
ке 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 која 
власт из здравствених разлога или из обзира јевне сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт 
приликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7) Ограничења права власништва садржана у тачка-
ма 1, 2, 3 и 4 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8) Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9) Сви трошкови овога купа односно продаје уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

10) Све спорове из овога купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова одлука се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

Додељивање плацева извршиће се вучењем коцке и 
то на тај начин, да ће се за сад од целог пројектованог 
комплекса додељивати само онима плацеви, којима се 
буде одобрило и то почевши од парцеле 1. редом. 

Вучење коцке спровешће гр. Савет. 
Вучење коцке образлаже се праведношћу и том окол-

ношћу, што ће град постићи знатне уштеде, тиме, што за 
сада неће морати да изгради путеве на целом овом блоку. 

Молитељи: 
1) Михајло Дамјановић, 
2) Лаза Продановић, 
3) Пера Пашћан, 
4) Мита Шкомац, 
5) Драгутин Мијатовић, 
6) Мирослав Губаш, 
7) Светислав Ђорђевић, 
8) Стеван Јерић, 
9) Јован Дотлић, 
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10) Сава Перваз, 
11) Тоша Поповић, 
12) Јоца Дивјаковић, 
13) Никола Ердељан, 
14) Сима Крстоношић, 
15) Милош Јовановић, 
16) Васа Парипов, 
17) Ђурица Милак. 

се нису могле узети у претрес пошто се они и по други 
пут позвани ради давања података о својим имовним 
одношајима те се тако у погледу оправданости или не-
оправданости молбе, није могао овамо поднети предлог. 

Молбе молитеља: 
1) Косте Максимовића, 
2) Милана Павлице, 
3) Стевана Манојловића, 
4) Стевана Малетића, 
5) Николе Петровића, 
6) Лазе Мунћана, 
7) Николе Мутибарића, и 
8) Живка Стојшића 

се одбијају с молбом ради додељивања плацева пошто они 
имају сваки своју кућу а некоји од њих и више кућа где 
имаду довољно простора за изградњу пројектованих ра-
дионица. 

Изјаве молитеља: 
1) Антуна Дајчмана, 
2) Васе Максимовића, 
3) Драгутина Цакића, 
4) Антона Ремели, 
5) Саве Фелбаповог, и  
6) Лазара Радовановића. 

да одустају од првобитне поднете молбе ради додељивања 
плацева узимају се у обзир те им се молбе сматрају бес-
предметним. 

Вучење коцке има градски Савет да обави у року од 
8 дана по правомоћности ове одлуке. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 96. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну главну скупштину и  

за оверовљење записника позива Марка Марцикића и 
Ђуру Хаднађева, чланове проширеног Савета за 25. ав-
густ 1924. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 25. августа 1924. год. у 11 сати пре подне. 
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 Клицин с.р. Др Ж Стефановић с.р. 
 вел. бележник градски начелник. 

 

 Марко П Марцикић с.р. 
 Ђура Хаднађев с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 22. новембра 1924. год. 

Председник: ДР ЖАРКО СТЕФАНОВИЋ 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Радивој Бокшан, Александар 
Поповић, Глиша Марковић, градски саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Александар 
Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. гл. благајник, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, 
Андрија Патак, гр. рачуновође, Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Од стране муниципалног већа: Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, 
Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Васа Јовановић – Вакин, Васа 
Крендић, Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, 
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Коста Миросављевић, Јован Милак – Кузманов, Ђока Мунћан, Душан 
Перлић, Ђока Петровић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Милутин 
П. Стојковић, Ђура Хаднађев. 

Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 97. 

Председник Госп. Др. Жарко Стефановић, градски 
начелник у заступству именованог вел. жупана Госп. Ми-
лана Слиепчевића, који услед званичне спречености није 
могао председавати данашњој главној скупштини – поз-
дравља присутну Господу чланове проширеног градског 
Савета и отвара за данас прописно сазвату гл. скупшти-
ну; вођење записника поверава гр. подбележнику Николи 
Лебхерцу. 

Уједно пријављује, да су накнадно стављена на днев-
ни ред два предмета и то: 

Предлог гр. Савета у предмету молбе Милана Сарат-
лића, ради продаје гр. земљишта у сврху проширења сво-
је столарске радионице. 

Предлог гр. Савета у предмету молбе шест јавних 
чиновника ради додељивања гр. земљишта у сврху изград-
ње куће. 

Оба ова предмета ће се у смислу 15§-а гр. организа-
ционог статута расправити на крају дневног реда. 

Узето на знање. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 98. 
адм. 39067. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси допис вел. жупанског звања у Новом Саду под бр. 
1934/в.ж. 1924. у ствари именовања нове Владе. 
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ОДЛУКА: 
Узима се на знање. 

Број: 99. 
адм. 18301, 24299, 24306, 39399. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси предлог да се на место пок. Јована Храниловића, 
члана проширеног гр. Савета у окр. шк. одбор изабере 
други члан прош. гр. Савета. 

Ђорђе Петровић, члан прош. гр. Савета предлаже, да 
се на упражњено место изабере Душан Ружић, члан про-
ширеног Савета. 

Предлог Ђорђа Петровића је једноглано примљен те је 

ОДЛУЧЕНО: 
У окружни школски одбор се на место пок. Јована 

Храниловића члана проширеног гр. Савета бира Душан 
Ружић, члан проширеног Савета. 

О томе се гр. Савет изводом из записника обавештава. 

Број: 100. 
адм. 18301, 24299, 24306, 39399. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси свој предлог, да се у разне одборе на место умрла 
два члана проширеног гр. Савета Јоце Антоновића и Јова-
на Храниловића и на место за гр. гл. физика именованог 
Др. Јована Стејића изаберу други. Уједно предлаже, да се 
за 1925. год. изабере нов одбор за станове. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, предла-
же, да се на место Др. Јована Стејића, изабере у одбор за 
здравље и у управу гр. убогог дома Др. Миладин Величко-
вић, члан проширеног Савета; на место Јоце Антоновића 
у одбор за одбрану од поплаве Јоца Милак а у одбор за 
попис војних обвезника Ђока Гачулић; на место Јована 
Храниловића у одбор за финансије и прорачун, у одбор за 
управу гр. убогог дома, у одбор за отварање нове улице 
према сталном Дунавском мосту и у одбор за назив улица 
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета – у одбор 
економски Васа Крендић, члан проширеног Савета и за 
приседника сирочадског стола Ђока Петровић, члан про-
ширеног Савета. У одбор за станове предлаже, да се и за 
идућу годину изаберу они исти који су били и ове године 
једино, да – се кућевласницима дода Јосип Лудвиг. 

Предлог Павла Поповицког је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на место Др. Јована Сте-

јића бира у одбор за здравље и у управу гр. убогог дома 
Др. Миладина Величковића, члана проширеног Савета; 
на место Јоце Антоновића у одбор за одбрану од поплаве 
Јоцу Милака а у одбор за попис војних обвезника Ђоку 
Гачулића; а на место Јована Храниловића у одбор за фи-
нансије и прорачун, у одбор за управу гр. убогог дома, у 
одбор за отварање нове улице према сталном Дунавском 
мосту и у добор за назив улица Др. Јована Латинчића, 
члана проширеног Савета, - у одбор економски Васу Крен-
дића, члана проширеног Савета, а за приседника сиро-
чадског стола Ђоку Петровића, члана проширеног Савета. 
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У одбор за станове се и за 1925. годину бирају они 
исти, који су били чланови одбора ове 1924. год. Из реда 
кућевласника се бира још Јосип Лудвиг, члан прошире-
ног Савета. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 101. 
адм. 18301, 24299, 24306, 39399. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси предлог, да се на место 5 чланова Управног одбо-
ра, који према 4§-у VI. зак. чл. од 1876. год. крајем ове 
године испадају, изаберу других пет чланова и да се пре-
ма 53 §-у цит. зак. чл. одреди за 1925. год. један заменик 
гр. правозаступника. 

Пошто се чланови Управног Одбора према 4§-у VI. 
зак. чл. од 1876. год. бирају тајним гласањем листићима, 
то је председник именовао одбор за прикупљање гласни-
ца и то за председника Тодора Милића, члана прош. гр. 
Савета а за чланове Глишу Мирковића и Фрању Цидлика, 
чланове проширеног гр. Савета. 

Гласнице су предали: 
Од стране муниципалног већа: Фрања Бауер, Јован Башић, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, 

Др. Миладин Величковић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Васа Јовановић – Вакин, Васа 
Крендић, Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марцикић, 
Тоша Милић, Глиша Мирковић, Јован Милак – Кузманов, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петро-
вић, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Глиша Ракић, Душан Ружић, Милутин П. Стојковић, Ђура 
Хаднађев. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Радивој Бокшан, Александар 
Поповић, Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Александар Нађ, Стојан Стакић, Аладар Триш-
лер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Никола Лебхерц, Андрија Патак. 

По обављеном гласању је одбор пребројао гласнице, 
којих је било свега 40 а председник одбора је објавио овај 
резултат избора: 

Др. Јован Латинчић је добио 22 гласа 
Др. Александар Моч, добио је 40 гласова, 
Тодор Милић 〃 〃 40 〃 
Др. Милорад Попов, 〃 〃 40 〃 
Милан Попић, 〃 〃 40 〃 
Др. Милан Ћирић, 〃 〃 18 〃 
Према томе су у Управни Одбор за 1925. годину 

изабрати: 
Др. Јован Латинчић, Др. Александар Моч, Тодор 

Милић, Др. Милорад Попов, и Милан Попић, чланови 
проширеног Савета. 

За заменика гр. правозаступника се за 1925. год. 
одређује Др. Ђурица Недељковић, адвокат. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Стеван Бошњаковић, рач. саветник. 

Број: 102. 
адм. 23841. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења одбора за финансије и прора-
чун, свој предлог у предмету закључног рачуна сирочадске 
благајне за 1923. годину. 
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет пошто је од стране сиро-

чадског стола и одбора за преглед рачуна претходно пре-
гледане закључне рачуне сирочадске благајне за 1923. год. 
у целини и подробно надпрегледао, ставке благајничког 
дневника о примању и издавању како по правном насло-
ву тако и по свотама документално исправним нашао, о 
тачном вођењу књига о потраживањима и дуговима се 
уверио: биланцију сирочадске благајнице од 1923. год. са 
1.740.329.13 покрића, потраживање под старатељством и 
скрбништвом стојећих са 1.665.354.38 а резервни фонд 
сирочадске благајнице са 74.974.75. установљава и одо-
брава. 

Уједно се пак у смислу 5 §-а XXI. зак. чл. од год. 1901. 
као каматни приход резервног фонда сирочадске благај-
нице од 1923. год. установљују са 2042.55 као прилог 
припомоћном фонду напуштене деце испод 7 година и 
одређује да се та свота у корист поменутог фонда из сир. 
благајнице на исплату упути. 

На послетку се одређује, да се ова одлука са свима 
списима подастре Министарству Унутрашњих Дела – Оде-
лењу за Банат, Бачку и Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Др. Глиша Марковић, гр. саветник. 

Број: 103. 
адм. 17289, 40791. од 1924. г. 

Градски Савет подноси из своје седнице од 22. новем-
бра о. г. – на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун – свој 
предлог у предмету установљења школског приреза за те-
кућу 1924. годину. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, пре него 
што би прешао на критиковање самог предлога хоће да 
прочита резолуцију новосадских учитеља упућену проши-
реном гр. Савету, која гласи: 

„Проширеном Градском Савету 
НОВИ САД . 

Новосадско учитељство, на својој конференцији, одр-
жаној 20. новембра 1924. г. донело је ову 

РЕЗОЛУЦИЈУ: 
Новосадско учитељство, које је до сада уживало огре-

варину и пре рата и за време после рата, сматра, да је то 
стечено право његово, што доказује и та околност, да је г. 
Министар Просвете свагда Буџете са огреварином одобра-
вао, што је најбољи доказ, да учитељство има право на ту 
огреварину.  И сам Закон каже: „Учитељи задржавају сва 
права на принадлежности по Закону о народним школа-
ма, само што се по чл. 39. зак. о чиновницима станарина 
задржава од државне станарине.” 

Учитељство новосадско је уверено, да грађанство, па 
и проширени градски Савет неће дозволити, да се учитељ-
ству ускрати стечено право и да ће одбити предлог Град-
ског Савета, и одобрити решење Окружног Школског Од-
бора. 
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Молимо Градски Савет, да не подноси представку 
Мин. Просвете, која крњи права учитељска. 

Умољава се г. Шк. Надзорник, да ово становиште у 
Проширеном Градском Савету у име учитељства новосад-
ског изнесе. 

Нови Сад, 20. новембра 1924. год. 
 Лазар Димић с.р. 
 Ђока Гајин с.р.” 
Огреварина учитеља се не може узети према пропи-

су од пре рата. Ни плате гр. чиновника нису оне које су 
предратним статутом установљене, него се повисују добром 
вољом по овога проширеног Савета по Министарства 
Унутрашњих Дела. Предлаже, да се други део предлога, 
који говори о представци, која се има упутити Мин. Про-
свете у ствари огреварине учитеља не усвоји. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, прихваћа 
предлог предговорника, јер су прорачуном установљену 
огреварину учитељи, који се могу сматрати народним му-
ченицима, заиста и заслужили. Треба да се учитељима 
изађе на сусрет у погледу огрева ако им се другим не мо-
же помоћи. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, хоће пре 
свега, да изјави, да он није ни најмање против учитеља. У 
прорачун окр. школског одбора за идућу годину предви-
ђена огреварина је већа од у законом предвиђене, те сма-
тра, да му је дужност, да о томе извести овај проширени 
Савет. Сви градови су поднели Мин. Просвете представке 
ради регулисања овога питања па то предлаже и економ-
ско – финансијски – правни одбор. Представком се неће 
ништа друго него само да се расчисти питање огреварине 
учитеља. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, 
да молба гр. чиновника ради 13 месечне плате, која се 
сваке године износи није на закону заснована као ни 
повећана огреварина учитеља. Предлаже, да се предлог 
Ђорђа Петровића усвоји. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета 
наглашује, да је грађанима од силних пореза и даћа до-
шла душа у подгрлац. Више се порез плаћа него што је 
приход. Код нас важе мађарски закони о порези, који су 
донесени за време и који ни у Мађарској више не важе, 
па тиме су додати још и нови намети. Апелује, на пред-
ставнике, да имају у виду грађане, који стењу под порезом. 
Учитељима ће се дати када буде било могуће. Зато пред-
лаже, да предлог гр. Савета се усвоји. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета изјављу-
је, да прима предлог Ђорђа Петровића, те моли, да се оба 
предлога ставе на гласање. 

После овога је председник одредио гласање устаја-
њем. Прво је ставио на гласање предлог градског Савета, 
за који је гласало 20 чланова а затим предлог Ђорђа Петро-
вића за који је гласало 18 чланова проширеног гр. Савета. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет прима прорачун Окр. 

Школског Одбора за покриће потребе држ. основних и 
грађанских школа у 1924. год. који је прорачун гр. књи-
говодство прегледало а Мин. Просвете потврдило с тим да 
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ужи гр. Савет упити Окр. Шк. Одбору у Новом Саду да 
при саставу буџета за 1925. год. саобрази своје ставке 
прописима чл. 16. зак. о народним школама из 1904. као 
и чл. 299. финан. закона од 1922/923 и чл. 265. финан. 
зак. од 1924/25. а уједно да једном представком умоли Г. 
Министра Просвете да у колико се Шк. Одбор не буде при-
државао горњих прописа такав буџет у будуће не потврди. 

1.) Проширени гр. Савет установљује за покриће по-
треба држ. основних школа и држ. грађ. школа шк. при-
рез у 1924. год. од 30 (у округлом броју) постотака узи-
мајући за базу држ. порез у износу од 3.000.000. дин. који 
се прирез има убирати накнадно од 1. јануара 1924. год. 

2.) Извршење ове одлуке поверава се градском Са-
вету. 

3.) Ова се одлука има одобрења ради подастрети Ми-
нистарству Унутрашеих Дела – Оделењу за Банат, Бачку 
и Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 104. 
адм. 33322. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе новосадског удружења берберских и фри-
зерских обртника ради измене 3 §-а гр. статута о осигу-
рању промета на тротоару односно, да им се дозволи, да 
могу њихово традиционално обележје (тањир) 35. – 40 цм. 
од зида извесити. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет уважава молбу удружења 

берберских и фризерских обртника ради измене 3 §-а 
статута о осигурању промета на тротоару и дозвољава им 
да могу њихово обележје (тањир) 30 цм. од зида а 2.50 м. 
од тротоара извесити с тим да овај мора бити учвршћен 
да се љуља. 

Ова се одлука има одбрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О овоме се извештавају изводом из записника мо-
лиоц и градски Савет. 

Референт: Раденко Ракић, зам. ред. вел. Капетана. 

Број: 105. 
адм. 24426. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун – свој 
предлог у предмету молбе фијакерског удружења у Новом 
Саду, ради измене 8 §-а статута о фијакерском обрту т. ј. 
ради повишења фијакерских такса. 

Јован Башић, члан проширеног Савета, подноси мол-
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бу неколико фијакериста, да се таксе не повисе. 
Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета је тако-

ђер против повишења такса за фијакере, јер се тиме по-
већава скупоћа. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се предложено повишење усвоји. Од фијакериста се 
тражи, да имају уредне фијакере а такса им се не повису-
је. Њихов приход није баш сјајан. Нема моста те не возе 
преко у Петроварадин; за сватове се обично употребе при-
ватни фијакери а на села се узимају аутомобили. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета је тако-
ђер за предлог гр. Савета, који значи незнатно повишење 
такса о чему није вредно ни губити време. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет на предлог Градског Са-

вета те саслушавши мњење финансијског економског 
одбора повисује 2 ставке у фијакерским таксама и то: 

1.) Такса за вожњу на сат, се повисује од 30 динара 
на 40. дин. и такса за вожњу од или са жељезничке или 
паробродарске станице од 15 динара на 20. дин. 

2.)  Ове таксе се повисују из разлога што се показа-
ло, да су према данашњим приликама премалене. 

Остали ставови остају у важности према решењу 
Проширеног Градског Савета од 18/VI. 1923. год. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 106. 
адм. 33323. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету измене 16 §-а статута о пристојби на досељени-
ке. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто још увек постоје они разлози, због којих је 

1920. год. установљен статут о пристојби на досељенике а 
наиме још увек а вероватно ће још за коју годину град 
бити приморан, да сноси личне и материјалне издатке 
око издржавања одбора за станове, и још увек је потреба 
за изградњу нових градских зграда, те одлучује, да се 16 
§ овога статута измени овако: 

„Овај статут важи до даљег наређења до 31. децем-
бра 1926. год. у 1925. и 1926. год. се има поступити као 
што је прописано за 1920. и 1921. године.” 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се гр. Савет изводом из записника извештава. 
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Број: 107. 
адм. 9000. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун молбе коман-
дира гр. пожарне чете ради повишења таксе за дежурну 
службу гр. пожарника из 11 §-а статута о забавама и т. д. 
као и о таксама за дозволу ових на 15. –дин. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета 
је против повишења такса за гр. позивне пожарнике, који 
за своју службу добијају од града редовну плату. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета, је тако-
ђер против предлога за повишење таксе. Данас без мало 
цео приход од забава отиде на разне таксе. Мишљења је 
да би хумана друштва, када приређују забаве у опште свр-
хе, требало опростити од наплате такса, јер она својим 
радом врше једну државну задаћу. 

После овога је предлог Др. Миладина Величковића, 
члана проширеног Савета једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молба командира гр. позивне пожарне чете ради 

повишења таксе за дежурну службу пожарника из 11 §-а 
статута о забавама и.т.д. као и о таксама за дозволу истих 
се као неоснована одбија. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника извештавају. 

Број: 108. 
адм. 39523, 39749. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету проду-
жења важности погребнине за гр. службенике од 1924. год. 
и за 1925. годину. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет продужује важност одлу-

ком под бројем 7/адм. 4465. од 1923. год. установљене 
погребнине за активне и умировљене службенике града и 
за 1925. годину а с обзиром, да се цене погребних ствари 
нису или бар нису у толикој мери променуле, да би по-
требно било повећање и смањење исте. 

Према томе и за 1925. годину се установљује погреб-
нина: 

1.) за чиновнике од VI. до IX. плат. разреда са 5.000. 
– дин. (петхиљада) динара. 

2.) за чиновнике X. и XI. плат. разреда са 3.500.- 
(трихиљадепетстотина) динара. 

3.) за све остале намештенике града, који нису у пла-
тежне разреде уврштени са 2.000  (двехиљаде) динара. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 
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Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 109. 
адм. 32307, 35980, 37809. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе Дирекције Државних Жељезница у Су-
ботици, да јој се за грађење ложионице и осталих постро-
јења уступи 5 кат. јут. 7 кв. хв. гр. земљишта у Доњој шуми 
поред теретне станице. 

Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, изра-
жава бојазан, да ће град једном остати без земље и новца. 
Пита, на чега се употребљава новац добивен од продаје 
некретнина. Стари су нам оставили земље, па треба да и 
ми што оставимо нашим потомцима. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
је аграрна реформа одузела од града сву земљу без 500 
јутара. Град иде за тим, да исушењем великог рита добије 
нових 1500 јутара земље. Новац добивен од продаје не-
кретнина се рукује у засебном т зв. основном фонду и 
може се употребити само у некретнине. Новцем из овога 
фонда је саграђена зграда где је смештена Поштанска 
Дирекција, откупљена кућа Игњата Марковића, насипа 
се Лиман па отуда су отплаћени и дугови, који су терети-
ли градске некретнине. 

Пошто се више није нико пријавио да говори а реч 
је о продаји гр. земљишта, то председник одређује поиме-
нично гласање тако, да они који примају предлог гр. Саве-
та гласају са „да” а који га не примају, да гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног већа: Фрања Бауер, Јован Башић, Имре Вахтл, Ђока Гачулић, Миша 

Георгијевић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, 
Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јован Милак – Кузманов, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Др. 
Милорад Попов, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Ћирић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Александар Поповић, Др. 
Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Александар Нађ, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула 
Киш, Стеван Хабербуш, Никола Лебхерц, Андрија Патак. 

Са „не” није нико гласао. 
После овога је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет продаје Дирекцији Држ. 

Жељезница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за из-
градњу ложионице и осталих постројења 5 кат. јут. 7 кв. 
хв. градског земљишта које се налази у доњој шуми поред 
теретне станице и то парцеле 5028/13 и 5029/8. 

1.) Откупна цена се установљава у своти од 30.000. 
– (тридесетхиљада) динара по кат. јут. 7 кв. хв. 150.131.25. 
(једнустотинупедесетхиљадастотридесетједан) динар 25. 
пара. 

2.) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави у оном обиму, како је у приложе-
ном нацрту означено. 

3.) Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке. 

4.) Купљено земљиште има да служи једино за изград-
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њу ложионице и осталих постројења и не сме се власниш-
тво истог пренети на друго лице. 

5.) Ако купац не удовољи овим обавезама прописа-
ним у тачкама 2, 3 и 4 ове одлуке биће град властан, да 
продато земљиште уз враћање куповне цене без камате 
одузме од власника и позове га, да оданде уклони и од-
несе у року од 1 године дана све зграде и инсталације јер 
ће у противном случају све то без икакве отштете прећи у 
власништво града Новог Сада. 

6.) Купац и правни наследник његов дужан је тачно 
о свом трошку извађати све ове наредбе, које му буду вла-
сти из здравствених разлога или из обзира јевне сигурно-
сти или сигурности од пожара као и грађевна власт при-
ликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7.) Ограничења права власништва садржана у тач-
кама 4, 5 и 6 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8.) Купац и правни његов наследник дужни су одго-
варати за сву ону штету коју би град Нови Сад имао да 
претрпи из неодржавања или прекорачења овим угово-
ром постављених услова. 

Ови услови важе само онда, ако државна Жељезница 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца до дана склапања 
овој одлуци одговарајућег купопродајног уговора преда 
граду Новом Саду 1914. год. бесправно окупираних 10 
кат. јут. 65 кв. хв. гр. земљишта на коме су изградиле 
споредну жељезничку пругу која води од станице до ду-
навске обале а које је уведено у новосадском грунтовном 
улошку број 4298. топ. бр. 4788/ 4-7; 4789/2-в; 4789/3-а; 
4794/1-в-1-с; 4788/5-в-2-в-1-д. 

Уколико Државне Жељезнице Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца не предаду граду Новом Саду до горе 
одређеног рока ових 10 кат. јутара 65 кв. хв. градског 
земљишта, град Нови Сад ће установити за тражену 
земљу куповну цену одговарајућу њезиној фактичној 
прометној вредности. 

Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

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 Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Рудолф Штесл, гр. инжињер. 

Број: 110. 
адм. 38226. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету изра-
де пројекта за изградњу приступа мосту. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Скупштина проширеног градског Савета прима 

предлог финансијског и економског одбора и решава, да 
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се за проучавање питања приступа на нови мост изашље 
ужи одбор из чланова: Др. Стевана Адамовића, Тоше 
Милића, Павла Поповицког, и Косте Миросављевића и 
Др. Александра Моча, који одбор има скупштини у нај-
краћем року предлог да стави. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 111. 
адм. 21421. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе уд. Шандора Бечкехази и другова њих 
22 – ице власника кућа на непарној страни Жељезничке 
улице да им се без лицитације прода сваком поједином од 
њих њиховом садањем земљишту одговарајућа, а са истим 
се сучељавајућа исто тако широка површина градског 
земљишта и то у правцу према бари, а у дужини до нове 
улице, која се према регулационом плану има отворити 
поред тих земљишта. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет предмет скида с дневно-

га реда и издаје једном одбору с тиме, да овај предмет на 
лицу места испита и проучи и о том поднесу градском Са-
вету извештај. 

У овај одбор се бирају: Марко Марцикић, Ђока Пе-
тровић, и Др. Милан Матић. Чланови овог одбора су на-
даље референт овога предмета и један градски инжињер, 
а председник одбора градски начелник. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник. 

Број: 112. 
адм. 35172. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету накнадног узимања на знање исплате своте од 
3.271. динара за дочек Спорт Клуба „Беласице” из Стру-
мице. 

20. октобра 1923. год. посетило је Нови Сад спортско 
друштво „Беласица” из Струмице. Циљ његовог путовања 
је био да приређује спортске утакмице и позоришне пред-
ставе пропутују нашу Краљевину и да је упознају. Овај 
њихов потхват је био од стране Министарства Унутраш-
њих Дела најтоплије препоручен. 

У Новом Саду њихова спорстска утакмица и позо-
ришна представа претрпела је финансијски неуспех, те 
нису могли да исплате хотелски рачун. 

Тај рачун у износу од 3271. дин. је гр. Савет својом 
одлуком бр 16811/1924. упутио на исплату у нади да ће 
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од Прош. гр. Савета накнадно зато добити овлашћење. 
Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет накнадно узима на знање 

исплату рачуна у износу од 3271. дин. за дочек спорт Клу-
ба „Беласице” из Струмице. 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 113. 
адм. 18611. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету накнадног узимања на знање исплате рачуна 
од 1.200. – дин. за дочек ђачких излетника из Охрида. 

21. маја 1923. год. посетили су Нови Сад професори 
и ђаци Охридске гимназије исти су требали бити смеште-
ни код својих другова, но пошто су раније стигли него што 
је било јављено, то гости нису могли одмах бити смештени 
на одрђена им места то су их овдашњи професори у крај-
њој неприлици одвели на ручак у „Белу Лађу”. 

Тиме је проузрокован рачун од 1200. – дин. који је 
Гр. Савет својом одлуком бр. 18611/1924. већ упутио на 
исплату у нади да ће за ово добити накнадно одобрење од 
Прош. гр. Савета. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет накнадно узима на знање ис-

плату рачуна у износу од 1200. – дин. за ручак гостију из 
Охрида. 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Одлењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број:114. 
адм. 36138. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе Новосадског Удружења Трговаца и Ин-
дустријалаца – Секције Трговаца Дрвима и Угљем у пред-
мету додељивања појединим дрварама земљишта предви-
ђених за премештај дрвара из унутрашњости града. 

Проширени градски Савет, у чијим је скупштинским 
седницама стално наглашавана потреба, да се имаду да 
преместе све оне дрваре, које се налазе у унутрашњости 
града на места где оне не би значиле сталну опасност од 
пожара – закључио је у скупштинској седници одржаној 
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24. I. 5/798 1922 да се дрваре преместе из унутрашњости 
града у становивши им термин до 31. XII. 1922. имаду да 
се преселе. У овом смислу упућена је представка Минист. 
Унутрашњих Дела под бројем 4532/1923. г. 

На ову представку донело је Мин. Унутрашњих Дела 
решење, у том смислу, што је за све дрваре – без обзира, 
када им истиче рок закупа – фиксирао дан 31. децембар 
1927. год. као трајни термин, докле се имаду дрваре из 
града преместити. 

Градски Савет налазећи, да су ови услови и сувише 
тешки по њега стално је водио од времена доношења спо-
менутог Министарског решења са овдашњим дрварама 
преговоре и наглашавајући еминентне градске интересе, 
који се везују за премештај дрвара утицао је на њих, да 
се и пре термина постављеног од стране Министарства 
Унутрашњих Дела преселе одредивши им истовремено и 
подесно земљиште на дунавској обали а лево од пута који 
води на Штранд изградивши им и пут до овога земљишта. 

Резултат ових преговора је конкретна молба Секције 
Дрвара у којој Секција у име свију дрвара изјављује, да су 
они вољни да се преселе и пре термина постављеног од 
стране Министарства и то највећим делом на простор по-
ред Дунава а с леве стране пута који води према Штранду. 

Овој молби су приложени детаљни нацрти о конач-
ном смештању појединих дрвара. Секција уједно тражи, 
да се до маја месеца 1925. год. већ изграђени главни пут, 
који води на дрваре прошири са 3 на 5 метара и да се 
што пре изгради и предвиђени фронтални пут. Сама зем-
љишта тражи да им се на вечито продаду нудећи у име 
откупне цене 20.000 дин по кат. јутру. Коначно обећава-
ју, да ће се до јуна месеца 1925. године отпочети селити а 
само пресељење би се извршило, до новембра 1925. год. 
уколико би град Нови Сад испунио горе изнесене њихове 
услове у погледу путева. 

Предлог градског Савета је једногласно усвојен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче, да у погледу сме-

штања појединих дрвара на места одређена за премештај 
истих а то је дунавска обала с леве стране пута, који води 
према Штранду усваја ону и онакву расподелу земљишта 
како је то закључено на конференцији одржаној 3. окто-
бра 1924. год. на којој су били заступљени представници 
града и представници Секције Дрвара као и сами дрвари 
у потпуном броју. Према томе градски Савет не може, да 
одобри ону накнадну коректуру у погледу смештања 
Српске Задружне Банке на блок предвиђен за градски 
парк. Српска Задружна Банка добија парцелу број 1 и 2 
као што је то и на малочас споменутој конференцији 
споразумно закључено. 

Према томе се размештају у блоку предвиђеном за 
премештај дрвара поједини дрвари на следћи начин: 

1.) Српска Задружна Банка добија парцелу број 1 
и број 2 у површини од свега 1 кат. јутра и 1220. кв. хв. 

2.) Фирма Душан Глоговац и Леополд Шварц доби-
ја парцелу број 3 у површини од 1 кат. јутра. 

3.) Фирма Браћа Винковић добија парцелу број 4 
у површини од 1 кат. јутра. 

4.) Фирма И. Мојзес парцелу бр. 5 у површини од 
1 кат. јутра. 
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5.) Фирма Димитрије Бјелић парцелу бр. 6. у повр-
шини од 1 кат. јутра. 

6.) Чиновничка Набављачка Задруга парцелу број 
7-ц и број 7-д обе по 400 кв. хв. свега 800. кв. хв. 

7.) Самујло Волф и син добијају парц. 7/а, 7/б, 8 и 
9 у површини свега 2 катастр. јутра 800 кв. хв. 

8.) Фирма Шенбергер и друг парцелу број 10 у по-
вршини од 1 кат. јутра. 

9.) Фирма Сам. Холендер и син добијају парцелу 
број 11. и парцелу бр 12/а свега у површини од 1 кат. јут. 
800 кв. хв. 

10.) Фирма Игњат Келер добија парцелу број 12/б и 
13 свега у површини од 1 кат. јут. 800 кв. хв. 

11.) Виша Гложанска добија парц. број 14/а у повр-
шини од 800 кв. хв. 

12.) Фирма Браћа Крајачевић добија парцелу број 
14/б 15 и 16 у површини свега 2 кат. јут. 800 кв. хв. 

Град Нови Сад није вољан, да на вечито прода горе-
означена земљишта предвиђена за смештај дрвара. Али је 
вољан да их изда под закуп на десет година. 

У име закупнине одређује по кат. јутру у нарави 
плаћених 8 (осам) хвати првокласних тврдих горивих 
дрва сечених у цепаницама; с том напоменом, да свако 
започето јутро рачуна у погледу плаћања закупнине као 
потпуно јутро. И само под тим условима ће приступити 
град Нови Сад изградњи тражених путева ако се дрвари 
дефинитивно преселе до 1. новембра 1925. год. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 115. 
адм. 31728. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Боже Машића, столара и Михајла Бактаји, ћурчије даље 
Људевита Сечкара, колара, којима је градски Савет у сед-
ници Проширеног град. Савета од 9. августа 1923. год. 
продао у близини фабрике гаса земљиште за изградњу 
одговарајућих радионица, да им градски Савет продужи 
рок до ког су обавезни изградити ове радионице за једну 
годину дана. 

Молитељи, који су у смислу гореспоменуте одлуке про-
ширеног градског Савета имали у року од једне године 
дана – рачунајући од 19. новембра 1923. год. када је од-
лука постала правомоћна, да изграде своје радионице 
образлажу потребу продужења термина општом економ-
ском и финансијском кризом, која је снашла све привред-
не и обртне кругове и повукла собом велику беспослицу у 
њиним струкама те која је онемогућила, да они одговоре 
њиховим датим обавезама. Но надајући се, да ће идућа 
пословна година донети финансијског и економског поле-
та, који ће створити повољније услове за развитак инду-
стрије и заната те ће они према томе бити у могућности, 
да одговоре постављеним условима. Предлог градског Са-
вета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет усваја разлоге у молби 

изнесене и решава, да се Божи Машићу столару и Михај-
лу Бактаји ћурчији, даље Људевиту Сечкару, колару про-
дужује рок за изградњу радионица и то за 1 годину рачу-
најући од дана правомоћности ове одлуке а најдаље до 1. 
јуна 1925. год. До овога дана имаду именовани, да из-
граде радионице сваки на свом купљеном земљишту и то 
онако као што је то фиксирано у првобитним одлукама 
број 79/адм. 24154. од 1923. и 84/адм.23596. од 1923. 
које говоре о купопродаји ових плацева. 

У име гаранције, да ће учинити задоста овим одред-
бама служи као кауција од 2000. – дин. коју имаду при 
склапању накнадног уговора да депонују у градску бла-
гајну. Не извршели ову обавезу т.ј. ако не изидају до од-
ређеног рока своје радионице губе кауцију осим тога ће 
им се одузети продато земљиште без враћања куповне 
цене и без икакве отштете. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 116. 
адм. 38031. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету жалбе Вел. Ц. Ивановића, арт. пуковника у 
Зајечару против одлуке гр. Савета бр. 34538/адм. 1924. 
којом му је одбијена молба ради одобрења продаје неиз-
грађеног кућног плаца. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет жалбу жалиоца Велимира 

Ц. Ивановића, артиљеријског пуковника одбија и то из 
следећих разлога: 

У тачци в.) одлуке проширеног градског Савета број 
69/адм. 17076. од 1922. одобрено од стране Министар-
ства Унутрашњих Дела под бројем 9129. од 18. јула 1922. 
јасно је речено, да се продаја празних плацева не одобра-
ва. Продаја празних плацева може да се одобри једино у 
изнимним случајевима и ванредно оправданим случаје-
вима. Жалитељ није ничиме доказао, да постоје овако 
изнимни и ванредни случајеви ради којих би се требало 
да одступи од горњих наређења. 

О овоме се жалитељ извештава, с том напоменом, да 
имаде права да се жали против ове одлуке на Министар-
ство Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Ба-
рању у року од 15 дана рачунајући од дана уручења ове 
одлуке. 

О томе се градски Савет и Велимир Ц. Ивановић из-
водом из записника извештавају. 
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Број: 117. 
адм. 21978. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету жалбе Густава Најара против решења гр. Са-
вета под бр.18896/адм.1924. којим је Леополд Франк одби-
јен с молбом, да своју некретнину може продати жалиоцу. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет одбија уток Августа На-

јара, градитеља из разлога тога, што неће да статуише 
прецеденс евентуалним злоупотребама а на штету града. 

О овоме се извештавају заинтересовани овом одлу-
ком с тиме, да против овога решења могу поднети у за-
конитом року путем градског Савета жалбу на Министар-
ство Унутрашњих Дела. 

О томе се градски Савет, Август Најер и Леополд 
Франк изводом из записника извештавају. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 118. 
адм. 24304. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси свој предлог ради установљења мировине Др. Кар-
лу Вагнеру, градском главном физику. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, вели, да 
је овде предлог, да се све мировине, које су данас на днев-
ном реду скину с дневнога реда. 

Др. Милан Ћирић, члан проширеног Савета је проти-
ван предлогу, јер нема никакве законске основе. 

Глиша Ракић, члан проширеног Савета, пита зашто 
се умировљује ред. десетник Кузман Станков, када је још 
за рад способан. 

Др. Жарко Стефановић, градски начелник, на при-
медбу првог говорника, вели, да предлог ради скидања с 
дневног реда није баш необразложен. Одлука о регулиса-
њу плата по новом се односи на све, који су тада били у 
служби, што је случај и са овде свима, те би се након по-
тврде односно одлуке проширеног Савета мировине мора-
ле поново установљавати. Кузман Станков је умировљен 
из разлога, који спадају једино у дисциплинарну власт 
шефа полиције. Ни он као градски начелник се много у то 
не меша, јер би тиме нарушавао дисциплину. После овога 
је једногласно примљен предлог, да се све мировине, које 
су данас стављене на дневни ред скину с дневнога реда. 

ОДЛУКА: 
До потврде одлуке проширеног градског Савета под 

бројем 82/адм. 26854/1924. од 23. августа о. г. у погледу 
новог уређења берива гр. службеника се установљења 
мировине Др. Карлу Вагнеру, гр. гл. физику, Др. Виктору 
Фење, гр. физику, Ерне Штајгеру, гр. инжињеру, Кузману 
Станковом, ред. десетнику и уд. Павла Капша скидају с 
дневнога реда. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
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штава. 

Број: 119. 
адм. 35605. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси свој предлог у предмету молбе Ненада Ланцоша, 
вишег инжињера II. кл. Грађевинске Дирекције, у Новом 
Саду ради примања у завичајност града Новог Сада. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
С обзиром, да је молитељ инж. Ненад Ланцош домов-

ницом општине Госпић под бројем 3 од 21. I. 915. дока-
зао, да је онде завичајан и с обзиром, да као државни 
чиновник има толико прихода, да неће пасти граду на 
терет, то га проширени Савет прима у општинску зави-
чајност града Новог Сада. 

За ово примање у општинску завичајност молитељ 
као државни чиновник према 7 §- статута о пристојби за 
примање у завичајност опроштен је од наплате градске 
пристојбе. 

О овоме се извештавају изводом из записника град-
ски Савет и инжињер Ненад Ланцош. 

Број: 120. 
адм. 30150. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси молбу Милана Зорића, судије Апелационог Суда 
у Новом Саду ради примања у завичајност града Новог 
Сада. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
С обзиром, да је молитељ Милан Зорић, судија Апе-

лационог Суда у Новом Саду рођен и завичајан у Брувно 
(Лика) и с обзиром, да као државни чиновник има толико 
прихода, да може себе и своју породицу издржавати и да 
неће пасти граду на терет, то га проширени Савет прима 
у општинску завичајност града Новог Сада. 

За ово примање у општинску завичајност је молитељ 
као државни чиновник према 7 §-у статута о пристојби 
за примање у завичајност опроштен од наплате градске 
пристојбе. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и Милан Зорић, судија Апелационог Суда у Но-
вом Саду. 

Број: 121. 
адм. 36573. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Људевита и Теодора Вагнера ради месног кафанског пра-
ва, у кући на Тргу Ослобођења број 3. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу 7. члана пра-

вилника Министарства Унутрашњих Дела под бројем 
30817/1923. даје своје мишљење и предлаже молбу Браће 
Људевита и Теодора Вагнера ради месног кафанског пра-
ва у властитој кући на Тргу Ослобођења број 3 с препору-
ком на одобрење. 

Разлози: 
да је зграда према извештају стручне комисије у ко-

јој намеравају молитељи отворити кафану управо бифе 
више од 10 метара удаљено од просветних зграда, да ло-
кал одговара свима санитетским прописима и омогућена 
је и полицијска и финансијска контрола.  

Намеравани бифе – кафана ће бити модеран локал, 
који ће удовољити жељама публике да дође до једног прво-
класног локала те врсте. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Број: 122. 
адм. 28198. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Варваре Стојановић ради месног кафанског права, у Ње-
гушевој улици број 3. коју молбу подноси с одобрењем 
власника куће Државне Хипотекарне Банке. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада према 7 чл. 

правилника Министарства Унутрашњих Дела под бројем 
30817/1923. да даје своје мишљење и предлог у погледу 
нових механско – кафанских права је узео у разматрање 
молбу, коју је поднела Варвара Стојановић, у име куће-
власника Државне Хипотекарне Банке ради месног ка-
фанског права у Његушевој ул. бр. 3. и на предлог зајед-
ничке седнице економског, правног и одбора за финан-
сије и прорачун молбу молитељице не препоручује из 

Разлога: 
да у непосредној близини преко пута већ има гости-

она те на овом месту у центруму града никако није по-
требна једна нова кафана у стилу као што је ова. 

О овоме се изводом из записника извештава градски 
Савет. 

Број: 123. 
адм. 32189. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финанисије и прорачун – свој предлог у предмету мол-
бе Катарине Пере Костића ради месног кафанског права 
у улици Шумадијској број 15. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада према 7. чл. 

правилника Министарства Унутрашњих Дела, под бројем 
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30817/1923. позван, да даје Министарству Унутрашњих 
Дела своје мишљење и предлог у погледу нових механско 
– кафанских права је узео молбу Катарине Пере Костића 
рођ. Пап ради месног кафанског права у властитој кући у 
Шумадијској улици број 15. у разматрање и на предлог 
заједничке седнице економског, правног и одбора за фи-
нансије и прорачун не препоручује молбу из  

Разлога: 
да је муж молитељице био као фијакериста више пу-

та полицијски кажњаван због свађе и увреда, услед чега 
му је и ускраћен фијакерски обрт, па је оправдана пред-
ставка, да ће ово и на даље под фирмом жене чинити. 
Ову предпоставку поткрепљује и та околност, да је муж 
молитељице већ једном кажњен ради држања отворене 
гостионе (кафане) преко дозвољеног времена и точења 
пића без претходно добивеног права на то. 

О овоме се ради даљег поступка градски Савет изво-
дом из записника обавештава. 

Број: 124. 
адм. 18052. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
жене Фрање Дропке ради месног кафанског права за вла-
ститу кућу на Виноградском насељу (Дарањијевом насељу) 
III. број 54. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет позват према 7 члану 

правилника Министарства Унутрашњих Дела под бројем 
30817/1923. да даје своје мишљење и предлог у погледу 
нових механско – кафанских права је узео у разматрање 
молбу жене Фрање Дропка ради месног права у властитој 
кући на Виноградском насељу (Дарњијевом телепу) III. 
број 54. и на предлог заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун препоручује 
молбу молитељице из  

Разлога: 
да у близини куће за коју моли месно кафанско пра-

во нема ни једне гостионе и да је према записнику струч-
не комисије како финансијска тако и редарствена кон-
трола омогућена а у близини нема никакве јавне зграде. 

О овоме се изводом из записника извештава. 

Број: 125. 
адм. 31079. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Јована Љубојевића, пореског чиновника I. класе ради при-
помоћи за лечење. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет одобрава изнимно молите-

љу Јовану Љубојевићу, пореском чиновнику I. класе 5000. 
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– дин. у име припомоћи за лечење а с обзиром, да је моли-
тељ ревносан чиновник, да је већ више година у служби 
града, да му је болест такове природе, да је потребно спе-
цијално дуже лечење у бањама и да је потпуно сиромаш-
ног стања.  

Одобрена припомоћ се има покрити из ставке „не-
предвиђених издатака” у прорачуну град. домаће благај-
не за о. г.  

Ова се одлука има одобрења ради подастрети. 
О томе се изводом из записника градски Савет изве-

штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број: 126. 
адм. 18744. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе 
Милана Саратлића, столара из Новог Сада, да му градски 
Савет прода у приложеном нацрту означених 274. кв. хв. 
градског земљишта у сврху проширења постојеће столар-
ске радионице. 

Пошто се није нико пријавио да говори, а реч је о 
продаји гр. земљишта, то је председник одредио поимени-
чно 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: Фрања Бауер, Јован Башић, Имре Вахтл, Ђока Гачулић, Миша 

Георгијевић, Васа Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, 
Иван Малешевић, Марко Марцикић, Јован Милак Кузманов, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Др. 
Милорад Попов, Рацко Поповић, Павле Поповицки, Др. Милан Ћирић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Стеван Бошњаковић, Радивој Бокшан, Александар 
Поповић, Др. Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Александар Нађ, Стојан Стакић, Аладар 
Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет продаје Милану Сарат-

лићу столару у суседству гасфабрике са налазећих 274 
кв. хв. градског земљишта уведеног у новосадском грун-
товном улошку под бр. у сврху проширења постојеће сто-
ларске радионице. 

1.) Куповна цена се установљава у своти од 50.000 
(педесетхиљада) дин. по кат. јутру т.ј. за продатих 274. 
кв. хв. 8562. дин. 50.п. словом: осамхиљадапетстотина-
шестдесетдва динара 50 пара. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања по-
ловине улице испред његовог земљишта. 

2.) Купац има на купљеном земљишту зграде и ин-
сталације да успостави у оном обиму, како је у приложе-
ном нацрту означено и да запосли радну снагу исказану 
тамо. 

3.) Пројектоване зграде и инсталације имају се ус-
поставити у року од 1 (једне) године дана рачунајући од 
правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу 
има да служи кауција од 2.000. – динара, која се свота 
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има приликом склапања уговора да депонује у градску 
благајну и то или у готовом новцу или у уложној књижи-
ци, која гласи на ову своту а коју књижицу призна град-
ски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корист града. 

4.) Купљено земљиште има да служи једино за про-
ширење већ постојеће столарске радионице и не сме се 
власништво истог пренети на друго лице. 

5.) Ако купац не удовољи овим обавезама прописа-
ним у тачкама 1, 2, 3, и 4. ове одлуке као и онда ако без 
разлога рад у радионици обустави биће град властан, да 
продато земљиште уз враћање куповне цене без камате 
одузме од власника и позове га, да оданде уклони и од-
несе у року од 1 године дана све зграде и инсталације јер 
ће у противном случају све то без икакве отштете прећи у 
власништво града Новог Сада. 

6.) 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 грађевне власти приликом 
издавања грађевне дозволе издале. 

7.) Ограничења права власништва садржана у тач-
кама 1, 3 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8.) Купац и његов правни наследник дужни су одго-
варати 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 (уго-
вор, биљеге и пристојбе) терете купца. 

10.) Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова продаја се образлаже тиме, што је на темељу 
грађевне дозволе добивене под бројем 8790/адм. 1922. 
морао молитељ Милан Саратлић на купљеном земљишту 
поред гас фабрике столарску радионицу да сазида 5 мет. 
50 сантиметара удаљено од суседне зграде (гасфабрике) 
да би се оставио слободан пролаз између његове радио-
нице и гасфабрике у случају пожара. 

Исто тако је морао и на стражњем делу земљишта, 
да остави ширину од 4 метра неизграђену. 

Усљед оваког непрактичног размештаја зграда је цео 
простор врло слабо искоришћен и не да се боље искори-
стити; што би значило спречити овој индустрији даљи 
развитак. Продаја се образлаже и тиме, што је сама сто-
ларска радионица тесна и препуна материјала те такођер 
и хигијенски и технички разлози захтевају више просто-
ра, тим пре ако се има у виду да ова индустрија која се 
лепо почела да развија не би требала, да се осуди на стаг-
нацију. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 
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Број: 127. 
адм. 9760. од 1924. године. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе Ђоке Паланачког, градског економа, да 
му се накнадно додели један од расположивих чиновнич-
ких плацева. 

Молбу своју образлаже молитељ следећим разлозима: 
Своју дужност као градски економ преузео је после 15. 
маја 1923. год. – који дан је одлуком проширеног гр. Са-
вета бр. 36/адм. 17598. од 1923. установљен као рок за 
усвајање молби поднесених до тог дана – и ако је своју 
молбу ради постављења за гр. економа куди камо пре го-
ре наведеног рока поднео и молба му из разлога њему не-
позната месецима је лежала нерешена. 

Образлаже молбу и тиме што се оженио и намерава 
чим пре да зида кућу, да би дошао до одговарајућег ста-
на. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изнимно усваја молбу мо-

литеља Ђоке Паланачког гр. економа града Новог Сада из 
разлога у молби наведених те му накнадно додељује један 
од расположивих плацева у Великом Лиману. Земљиште 
ово додељује се молитељу с том обавезом, да на истом има-
де да изгради кућу најкасније до конца 1925. год. који се 
термин ни у ком случају неће продуживати. 

Плац ће се молитељу доделити путем вучења коцке 
сходно одлуци проширеног градског Савета бр. 36/адм. 
17598. од 1923. год. о чему ће накнадно бити извештен. 

Уједно решава проширени градски Савет, да ова од-
лука неће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 128. 
адм. 37596. од 1924. год. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе Дра Душана Медаковића, судије Окруж-
ног Суда у Новом Саду, да му се накнадно додели један од 
расположивих чиновничких плацева. 

Молитељ мотивише своју молбу следећим разлозима: 
Одлуком градског Савета од 27. јула 1922. год. бр. 

20700/ адм. 1922. била му је додељена парцела број 3. иза 
старе чиновничке насеобине. Ту парцелу није својевреме-
но преузео, јер је због личних и породичних одношаја та-
да био намеравао, да се одсели из Новог Сада. 

Како је међутим своју одлуку изменуо, те намерава 
од сада стално да остане у Новом Саду, зашто му пружа 
гаранцију уставом заштићена сталност и непокретност то 
моли поново, да му се додели један плац. 
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изнимно усваја молбу мо-

литеља Дра Душана Медаковића, судије Окружног Суда у 
Новом Саду из разлога у молби наведених те му накнадно 
додељује један од расположивих плацева на Великом Ли-
ману. Земљиште ово додељује се молитељу с том обаве-
зом, да на истоме имаде да изгради кућу најкасније до 
конца 1925. год. који се термин ни у ком случају неће 
продуживати. 

Плац ће се молитељу доделити путем вучења коцке 
сходно наређењу садржаном у одлуци проширеног гр. Са-
вета број 36/адм. 17598. од 1923. 

Уједно решава, проширени градски Савет, да ова 
одлука неће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

Број: 129. 
адм. 7419. од 1924. г.  

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун – свој 
предлог у предмету молбе Милана Мазалина, професора, 
да му се накнадно додели један од расположивих чинов-
ничких плацева. 

Молбу своју образлаже молитељ следећим разлозима: 
Од 1. септембра 1912. год. до 20. марта 1923. год. био је 
указни новосадски чиновник а на раду у Сомбору. Дакле 
баш у време када је у току била код градског Савета акци-
ја за додељивање чиновничких плацева био је службом из-
ван Новог Сада и вратио се тек онда, када је ово додељи-
вање извршено. Из истих ових разлога пропустио је због 
необавештености у овој ствари и термин за накнадно под-
нашање молбе. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изнимно усваја молбу мо-

литеља Милана Мазалина професора из разлога наведе-
них у молби те му накнадно додељује један од расположи-
вих плацева на Великом Лиману. 

Земљиште ово додељује се молитељу с том обавезом, 
да на истоме имаде да изгради кућу најкасније до конца 
1925. год. који се термин ни у ком случају неће продужи-
вати. 

Плац ће се молитељу доделити путем вучења коцке 
сходно одлуци проширеног градског Савета број 36/адм. 
17598/од 1923. о чему ће накнадно бити извештен. 

Уједно решава проширени градски Савет, да ова од-
лука неће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 
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Број: 130. 
адм. 32103. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог 
у предмету молбе Ане Баљц рођене Суха, наставнице му-
шке грађанске школе у Новом Саду, да јој се накнадно до-
дели један од расположивих чиновничких плацева. 

Молбу своју образлаже молитељица следећим разло-
зима: Године 1908. је као Ческиња прешла као наставни-
ца у гимназију у Србију а касније у Маћедонију и од тог 
времена је стално у државној служби у томе својству. 

У време додељивања чиновничких плацева није била 
наша поданица, јер је удајом за Руса Ивана Баљца, капета-
на на државном багеру (Дунав) изгубила поданство. Сада 
је опет наша поданица јер јој је муж положио заклетву вер-
ности Краљевини С. Х. С. 

Из ових разлога се није обраћала молбом ради доде-
љивања плаца. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче да изнимно усваја 

молбу молитељице Ане Баљц рођ. Суха наставнице мушке 
грађанске школе у Новом Саду из разлога наведених у 
молби те јој накнадно додељује један од расположивих 
чиновничких плацева у Великом Лиману. 

Земљиште ово додељује се молитељу с том обавезом, 
да на истоме имаде да изгради кућу најкасније до конца 
1925. год. који се термин ни у ком случају неће продужи-
вати. 

Плац ће се молитељу доделити путем вучења коцке 
сходно одлуци проширеног градског Савета број 36/адм. 
17598/адм. 1923. о чему ће накнадно бити обавештена. 

Уједно решава проширени градски Савет, да ова 
одлука неће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 131. 
адм. 38669. од 1924. г. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе Др. Вере Недељковић, наставнице женске 
гимназије у Новом Саду, да јој се накнадно додели један 
од расположивих чиновничких плацева. 

Своју молбу образлаже молитељица следећим разло-
зима: Молбу ради додељивања плаца благовремено је под-
нела и то заједнички са њезиним братом Др. Ђурицом Не-
дељковићем, овдашњим адвокатом, Министарство није 
одобрило молбу, не мотивишући своју одлуку. Вероватно 
ради тога, што је претпостављало, да је она супруга адво-
ката, не знајући, да је наставница држ. гимназије. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и  
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изнимно усваја молбу мо-

литељице Др. Вере Недељковић наставнице женске гим-
назије у Новом Саду из разлога у молби наведених те јој 
накнадно додељује један од расположивих плацева у Ве-
ликом Лиману. 

Земљиште ово додељује се молитељици с том обаве-
зом, да на истоме имаде да изгради кућу најкасније до 
конца 1925. год. који се термин ни у ком случају неће 
продуживати. 

Плац ће се молитељици доделити путем вучења коц-
ке сходно одлуци проширеног градског Савета број 36/адм. 
17598. од 1923. у чему ће накнадно бити обавештена. 

Уједно решава проширени градски Савет, да ова од-
лука неће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број: 132. 
адм. 31881. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 22. новембра о. г. 
подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Драге Димитријевић, наставнице држав-
не женске грађанске школе, да јој се накнадно додели је-
дан од расположивих чиновничких плацева. 

Своју молбу образлаже молитељица следећим разло-
зима: Молбу за додељивање чиновничког плаца поднела је 
молитељица благовремено и то заједнички са тадањим јој 
супругом Др. Радивојем Илићем адвокатом. Министарство 
је молбу одбило без мотивације. Вероватно зато, јер је др-
жало, да молитељица као супруга адвоката није уједно и 
наставница државне женске грађанске школе. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче да изнимно усва-

ја молбу молитељице Драге Димитријевић наставнице 
женске грађ. школе у Новом Саду из разлога у молби на-
ведених те јој накнадно додељује један од расположивих 
плацева у Великом Лиману. 

Земљиште ово додељује се молитељу с том обавезом, 
да на истом имаде да изгради кућу најкасније до конца 
1925. год., који се термин ни у ком случају неће продужи-
вати. 

Плац ће се молитељици доделити путем вучења коц-
ке сходно одлуци проширеног градског Савета број 36/адм. 
17598. од 1923. о чему ће накнадно бити обавештена. 

Уједно решава прош. град. Савет, да ова одлука не-
ће служити као прецеденс. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела – Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 
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Број: 133. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну главну скупштину и  

за оверовљење записника позива Др. Милана Ћирића и 
Ђоку Гачулића, чланове проширеног Савета за 25. новем-
бра о. г. у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 25. новембра 1924. год. у 11 сати пре подне. 

 Лебхерц с.р. Др Жарко Стефановић с.р. 
 гр. подбележник. градски начелник. 
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З А П И С Н И К  

вођен у гл. скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада муниципалног већа, 
која је одржана 29. јануара 1925. год. 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ, 
велики жупан. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Милан Слиепчевић, вел. жупан, Јован Лакић, в.д. градског начел-
ника, Стеван Бошњаковић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Глиша Марковић, градски 
саветници, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, 
гл. инж. Јован Стејић, гр. гл. физик, Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. гл. благај-
ник, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, градске рачуновође, Ранко Славнић, 
гр. гл. архивар, Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован Вујошевић, Ђока 
Гачулић, Аца Евић, Никола Ивковић, Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Милан Каћански, 
Васа Крендић, Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Марко Марци-
кић, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, Фрања 
Цидлик, Јоца Сивачки, Филип Богдановић. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, Велики Бележник. 

Број: 1. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, велики жупан, 
поздравља присутну господу чланове проширеног Савета 
и отвара за данас сазвану редовну главну скупштину, во-
ђење записника поверава Бранку Ђурђевићу, вел. бележ-
нику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, гр. подбе-
лежник. 

Уједно пријављује, да је на дневни ред као последња 
тачка стављена и благовремено поднесена интерпелација 
Марка Марцикића, члана проширеног Савета у предмету 
поступка полиције приликом изгреда на Св. Стевана у Рус-
кој улици и у предмету фијакерских такса. 

Узима се на знање. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број: 2. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи отпис Министарства Унутрашњих Дела – Оделења за 
Банат, Бачку и Барању под бр. 29089. 24. децембра 1924. 
године у предмету именовања двају чланова проширеног 
Савета. 

ОДЛУКА: 
Горњи отпис узима се на знање, те се о томе даљег 

поступка ради извештава градски Савет изводом из запис-
ника. 

Референт: Јован Лакић, в.д. градског начелника. 
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Број: 3. 

Госп. Јован Лакић, в.д. гр. начелника подноси свој 
извештај о раду градског Савета за време од последње гл. 
скупштине т.ј. од 23. августа 1924. год. 

Др. Миладин Величковић-Свињарев, члан прошире-
ног Савета, жели, да скрене пажњу гр. Савета на тротоар. 
У многим улицама се асфалт на тротоару излизао, и неста-
ће га па има у њему и рупа, да би човек могао сломити но-
гу. Власник куће, пред чијом кућом је тротоар покварен, 
дужан је оправити, то не може да учини, пошто би га ску-
по стало да само за себе да исти оправити. Град би могао 
то јефтиније оправити на тај начин што ће позвати поду-
зимаче, да и тротоаре оправи по већ утврђеној цени и онда 
све издатке наплаћивати од појединих власника кућа код 
наплате пореза, као што се то и пређе практиковало. 

Још 1919. год. је предлагао да се оснује фонд за одр-
жавање дунавске долме. Овај свој предлог понавља данас 
с тим, да се већ у овогодишњи буџет унесе извесна свота 
у ову сврху. Из овога фонда би се могла попраљати садаш-
ња долма или нова дизати. 

Са поднесеном представком о смењивању гр. чинов-
ника од стране Мин. Ун. Дела се слаже. И ако садашњи 
проширени гр. Савет није √састављен изборан√ већ међу-
страначким споразуман, ипак су дошли нечијим повере-
њем, те је управо апсурдно, да 2-3 чиновника у Мин. Унутр. 
Дела без питања прош. Савета именују и пензионишу гр. 
чиновнике. Ако у Министарству мисле, да је Нови Сад са-
трапија њихова или Крњешевци и да са нама могу играти 
шегу, онда ћемо им показати, да то није. 

Што се тиче куће за сиротињу, вели да садашња сиро-
тиња неће одустајати од добивене земље од Аграрне Ре-
форме ради тога, да би им се дала мања површина за ку-
ћиште, све дотле док се велики рит не исуши и урбарним 
начини. За то одлучно тражи, да се рит очисти и пумпа у 
погон стави и то наравно онда, када се од Мин. за Аграр. 
Реформу добије обећање, да неће бити одузет у сврхе спро-
вађања аграрне Реформе. Урбарни рит би могао много ви-
ше породица обскрбити, него данас сточарством. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, моли, да се у 
будуће градоначелнички извештаји отштампају бар у то-
лико примерака, да би један примерак могао добити по је-
дан представник у прош. гр. Савету представљених група. 
Овако када се једампут чује тешко је дати свој пристанак. 

Код ред. капетаније је организовано место капетана, 
који ће се једино бавити спровађањем закона о сузбијању 
скупоће. Од како је отпуштен капетан Нотарош није чуо 
да је на томе пољу што урађено. Моли, да се то оделење 
побрине, да се публика не пљачка. Кашње, да вредност 
нашем динару скаче, и да подузетници позивајући се на 
то већ смањују наднице раденицима а овамо лебац бива 
све скупљи. 

Предговориник се дотакао једног болесног питања, 
Мин. Ун. Дела јуриша на нашу автономију а сматра нас 
мумијама, који треба да на сваки њихов акт климнемо 
главом. Ово је злочин, што Мин. Унутрашњих Дела ради, 
пензионише младе људе на наш терет. Код некојих по-
стављања се иза Мин. Унутр. Дела крије и Мин. Народног 
Здравља. Доћи ће још и Мин. Руда, па ће тражити, да се 
у Новом Саду створи каква синекура и за руде. Боде му 
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очи нарочито именовање Др. Ђорђа Ђеремова. Он има ви-
ше позиције и неће моћи свуда стићи. Ред. капетан Но-
тарош, који је био вредан и пун амбиције је смењен без 
икаквог разлога. Чиновници нису шоркапа, да се бацају 
и они се несму употребити да вуку партијске таљиге. Ту 
би требао прош. гр. Савет мушки да устане и не да се 
задовољи само са представком, већ ако треба и напусти 
ово место, па нека пошаљу комесара. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, моли, 
да се сразмерно према пијаци чешће и јаче осветле и спо-
редне улице. Тако је например на Рибњој пијаци која је у 
непосредно близини центрума, готово мрак, исто је тако 
слабо осветљен и мали Лиман, да се сазове одбор за освет-
љење, који ће претрести и ово питање. Пита чему служе 
рупе које су ископане пре 4 месеца од лончарске ул. прама 
фабрици гаса. Овај крај града није осветљен, те може чо-
век врат сломити. 

Глиша Марковић, члан проширеног Савета, вели, да 
је за време инж. Стевана Славнића питање електричног 
осветљења било питање у које се није смело дирати. Онда 
смо добили на пијаци приближно осветљење. Док је био 
инж. Стеван Славнић, било је осветљење испод сваке 
критике - ретко и слабо. Села су боље осветљена од Новог 
Сада. Што се тиче цене електричне јединице примећује, 
да Нови Сад има нај скупљу струју. Моли, да се град боље 
расветли и да се набаве цене електричних јединица у 
другим местима. Скреће пажњу ред. вел. капетанији да је 
Пашићева улица најужа, да ју по велики промет кола и 
школске деце, та да том улицом иду транваји јаком брзи-
ном. У јодном купатилу је учињено нешто, али то нису но-
ве инвестиције. Воду би требало дати прегледати да се 
констатује, да-ли је лековита. 

Такођер моли, да се у будуће извештаји гр. начелни-
ка умноже на машини и члановима прош. гр. Савета раз-
деле. Прихваћа предлог, да се прош. гр. Савет огради про-
тив именовања и пензионисања гр. чиновника, али не у 
онако оштрој форми, како предлаже Павле Татић. 

Др. Стеван Адамовић, члан проширеног Савета, се 
слаже са Др. Миладином Величковићем, град мора жели-
ти, да бира своје чиновнике, јер догод буду именовани, 
Министар их може смењивати према начелу: ја сам дао, 
ја сам одузео. Статутом је одређено када се може који чи-
новник пензионисати. Да би се створило једно начелно 
решење предлаже, да се прош. гр. Савет жали против 
пензионисања Стевана Бошњаковића, рач. Саветника, на 
Државни Савет а дотле његова пензија скине с дневнога 
реда. 

Бернат Ернст, члан проширеног Савета, моли, да се 
и донде док нова долма не буде готова садашња појача 
тако, да се не бојимо продора. Прихваћа предлог о осно-
вању фонда за одржавање и подизање долме. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета слаже 
се са Павлом Татићем, да се градоначелнички извештај 
умножи и са позивницама раздели. 

Одбор за ревизију уговора је једно време радио и већ 
има неколико месеци, да је рад прекинуо. Пита зашто се 
на сазива. Сада је на реду уговор са електричном центра-
лом. Наш је град најгоре осветљен и ми најскупље плаћа-
мо електрично осветљење. По новом нестручњачком ми-
шљењу електрична централа не вреди више од 200.00. дин. 
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па би је требало откупити. 
Пита, шта је уређено са уговором склопљеним са 

центр. кред. заводом у погледу цигљане. По решењу одбо-
ра и мишљењу гр. фискала могао би се овај уговор развр-
ћи. Уједно пита дали су сви поплављени дошли до своје 
отштете а нарочито, дали су добили плац сви који су оста-
ли без куће. Прихваћа идеју, да се створи један фонд за 
долму, али да се употреби за постепену изградњу дунав-
ског кеја. 

Јован Лакић, гр. саветник и в.д. градског начелника, 
одговарајући на поједина питања вели, да ће се тротоари 
оправити на терет власника кућа. Гр. Савет ће прво по-
писати све куће власника испред којих кућа је потребна 
оправка тротоара и кад се установи потребна количина 
изнеће се на решење прош. гр. Савету. Основање фонда 
за долму ће се решити у вези са овоградским прорачуном. 
У погледу исушења великог рита је град поднео жалбу 
Мин. за Аграрну Реформу и вољан је приступити исушењу 
његовом чим добије од Министарства гаранцију, да неће 
бити узиман под удар аграрне реформе бар док се инвес-
тиције не накнаде. Касније тачке градоначелничког из-
вештаја ће се отштампати и разделити. О осветљењу води 
надзор један одбор, а биће о томе говора и приликом рас-
праве прорачуна. Позваће се капетанија, да пореди на 
сузбијању скупоће. Ставиће се у дужност линијским ре-
дарима да пазе на брзину транваја у Пашићевој улици. 
Вода добивена у новом бунару артељског купатила је пре-
ма анализи лековита. Одбор за ревизију уговора са елек-
тричном централом треба проширити стручњацима и да 
му буде референт један инжињер. Што град није добио 
ништа у име удела од електричне централе је крив уговор. 
Цент. кред. завод је на решење одбора за ревизију угово-
ра поднео жалбу, јер приликом извода на лицу места није 
био позиван. Оштета за поплавом пострадале је свима 
оправданим рефлектантима исплаћена. Кућиште су доби-
ли сви, који су хтели, али им је речено, да се [на] пролеће 
морају отуда иселити. 

ОДЛУКА: 
Извештај в.д. градског начелника се узима на знање 

и уједно се умољава, да према изнесеним примедбама по-
ступи. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број. 4. 
адм. 

Председник Господин Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
јавља тужну вест, да је одлични грађанин града Новог Са-
да и првак нашега друштва Пречасни Господин Јован 
Храниловић, грко католички прота парох и члан прошире-
ног Савета и т. д. преминуо, усто предлаже, да се успомен 
записнички овековечи. 

Предлог Госп. великог жупана је једногласно устаја-
њем и ускликом „Слава му” усваја и 

ОДЛУЧУЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада пригодан смрти 

Пречасног Господина Јована Храниловића, грко католич-
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ког проте-пароха изражава своје искрено саучешће на тај 
начин, што ће његов спомен записнички овековечити. 

Број. 5. 

Председник Господин Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
јавља тужну вест да је одличан грађанин града Новог Сада 
и првак нашега друштва Андрија Варићак, редарствени 
велики капетан, преминуо, па усто предлаже, да се његов 
успомен записнички овековечи. 

Предлог Гос. великог жупана је једногласно устајањем 
и ускликом „Слава му” усваја и 

ОДЛУЧУЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада пригодом смрти 

Госп. Андрије Варићака, изражава своје искрено саучеш-
ће на тај начин, што ће његов спомен записнички овеко-
вечити. 

О томе се породица преминулог изводом из записника 
извештава. 

Број. 6. 
адм. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
јавља тужну вест, да је одлични грађанин града Новог 
Сада и првак нашег друштва Др. Имре Марцековић, за-
меник градског начелника и велики бележник, преминуо, 
те предлаже, да се његов успомен записнички овековечи. 

Предлог Госп. вел. жупана је једногласно устајањем 
и ускликом „Слава му” усваја и  

ОДЛУЧУЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада пригодом смрти 

Др. Имра Марцековића, зам. градског начелника и вел. 
бележника изражава своје искрено саучешће на тај на-
чин, што ће његов спомен записнички овековечити. 

О томе се породица преминулог изводом из записни-
ка извештава. 

Број. 7. 
адм. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
јавља тужну вест да је одлични грађанин града Новог 
Сада и првак нашег друштва Госп. Јоца Антоновић, члан 
проширеног Савета преминуо, те предлаже да се његов 
успомен записнички овековечи. 

Предлог Госп. великог жупана је једногласно устаја-
њем и ускликом „Слава му” усваја и 

ОДЛУЧУЈЕ 
Проширен Савет града Новог Сада пригодом смрти 

Госп. Јоце Антонића чл. прош. Савета изражава своје ис-
крено саучешће на тај начин, што ће његов спомен запис-
нички овековечити. 

О томе се породица преминулог изводом из записника 
извештава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 
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Број. 8. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о. г. 
подноси предлог да се одреде 10 заменика председника 
бирачких одбора и 10 одборника и 10 заменика одборни-
ка бирачких одбора. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада одређује: I. за 

заступнике председницима бир. одбора у смислу ал. 4. чл. 
53. изб. закона следећа лица: 

1/ Стеван Бошњаковић, I. a/ 
2/ Рада Бокшан, I. б. 
3/ Александар Поповић, II. a. 
4/ Никола Лебхерц, II. б. 
5/ Дака Поповић, III. a. 
6/ Иван Малешевић, III. б. 
7/ Др. Јован Стејић, IV. a. 
8/ Радован Вујошевић, IV. б. 
9/ Никола Плавшић, V. а. 

10/ Др. Глиша Марковић, V. б. 
II. за одборнике односно њихове заменике по чл. 54. истог 
закона следећа лица: 
Одборници: 

1/ Дамјан Асурџић, I. а. 
2/ Ђока Гачулић, I. б.  
3/ Фрања Бауер, II. а. 
4/ Јосип Лудвиг, II. б. 
5/ Танасије Белеслијин, III. а. 
6/ Јоца Максимовић, III. б. 
7/ Филип Богдановић, IV. а. 
8/ Аца Евић, IV. б. 
9/ Милан Каћански, V. а. 

10/ Васа Јовановић-Вакин, V. б. 
Заменици: 
Јован Башић, I. а. 

1/ Милан Антонић, I. б. 
2/ Љубомир Ђукић, II. а. 
3/ Миша Динић, II. б. 
4/ Јован Милак, III. а. 
5/ Ђока Степанов, III. б. 
6/ Андрија Мудрох, IV. а. 
7/ Светозар Ивић, IV. б. 
8/ Урош Ружић, V. а. 
9/ Петар Савић, V. б. 

О томе се интересовани у смислу означених чланова 
изб. закона на реверс обавештавају. 

Референт: Стеван Бошњаковић, рач. саветник. 

Број. 9. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету продужења важности прорачуна гр. домаће 
благајне и с њом скопчаних фондова од 1924. год. и за 
прву четврт 1925. год. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, не може 
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да уважи разлоге због којих није до сада одобрен прорачун. 
Већ на данашњој седници има више умировљења, која ни-
су предвиђена у прошло годишњем прорачуну. Предлаже, 
да се реши, да се у будуће прорачун определи тако, да већ 
од 1. јануара буде и одобрен. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, уважава пред-
лог о продужењу прошлогодишњег прорачуна са напоме-
ном, да се позиција припомоћи на одело гр. службеници-
ма и ове године исплати. Чиновници су разврставањем и 
скупоћом погођени па им треба ово одобрити. Припомоћ 
на одело добијају чиновници свих градова Војводине па 
се нада, да ће наћи добру вољу и код прош. Савета. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели, да 
су гр. чиновници разврставањем добили. Предлог предго-
ворника је дошао изненада те се не може прихватити. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, вели, да је та 
ставка у прошлогодишњем буџету, и одобрењем продуже-
ња буџета се и она одобрава. Ово износи само зато, да би 
прош. гр. Савет знао, шта ће се употребити. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, на ово при-
мећује, да је припомоћ за одело прошле године приликом 
разврставања изричито укинута. 

Стеван Бошњаковић, рач. саветник, разјашњава, да 
је прошле године прво било речено, да ће се припомоћ на 
одело прибити плати, затим пошто је разврставање гр. 
службеника уследило и тиме плате донекле повишене да 
сви већ исплаћену припомоћ на одело врате гр. благајни, 
што је доцније опроштено. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета зна, 
да је прошле год. ставка о припомоћи на одело брисана, 
али му није познато, да је решено онако како је то Г. Сте-
ван Бошњаковић, изнео. Исплата припомоћи за одело за 
ову годину није правилна већ ни зато, јер се прошло годиш-
њи прорачун продужује само за четвртину ове године. 
Прихваћа предлог о продужењу прорачуна с тим, да се 
ставка припомоћи за одело не искористи. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, поновно ис-
тиче, да су чиновници разврставањем погођени, те да би 
им требало бар четвртину припомоћи на одело исплати. 

После овога је председник Госп. Милан Слиепчевић, 
вел. жупан ставио на гласање прво предлог гр. Савета до-
пуњен предлогом Радована Вујошевића за који је гласало 
11 чланова прош. Савета а затим предлог Павла Татића 
за који су гласала 4 члана прош. гр. Савета. 

Према томе је предлог градског Савета допуњен пред-
логом Радована Вујошевића већином гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто претрес прорачуна за 1925. год. још није до-

вршен, те се нов прорачун моментално не може утврди-
ти, то проширени градски Савет решава, да се прорачун 
од 1924 рачунске год. привремено продужује до 31. III 
1925. год. док се нов прорачун домаће благајне и са овим 
скопчаног мировинског и сиротињског фонда за год. 1925. 
не утврди. Ставка из прорачуна гр. домаће благајне од 
1924. год. о припомоћи за одело гр. службеницима не сме 
се искористити. 

О томе се градски Савета изводом из записника из-
вештава. 
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Број. 10. 
адм. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан на 
молбу већине прекида данашњу седницу и продужење за-
казује за сутра 30. јануара о. г. у 4 сата после подне. 

Узето на знање. 

З А П И С Н И К  

вођен у наставној редовној гл. скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 29. јануара 1925. год. 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ. 
Велики жупан. 

Били су 
Од стрене градског Савета: Милан Слиепчевић, вел. жупан, Јован Лакић, в.д. градског начел-

ника, Стеван Бошњаковић, гр. рач. Радивој Бокшан, Александар Поповић, Глиша Марковић, гр. 
саветници, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, 
гл. инж. Јован Стејић, гр. физик, Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. гл. благ. 
Аладар Тришлер, гр. рачун. Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рач. Ранко Славнић, гр. 
архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Андрија Патак, гр. рачуновођа. 

Од стране муниципалног већа: Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован Вујошевић, Ђока 
Гачулић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Милан 
Каћански, Васа Крендић, Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Мар-
ко Марцикић, Тоша Милић, Глиша Мирковић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Марко Нешић, 
Душан Перлић, Ђока Петровић, Глиша Ракић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, 
Фрања Цидлик, Јоца Сивачки, Филип Богдановић. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, велики бележник. 

Број. 11. 
адм. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, по-
здравља присутну господу чланове проширеног Савета и 
отвара за данас одгођену редовну гл. скупштину проши-
реног градског Савета; вођење записника поверава Бран-
ку Ђурђевићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Ни-
кола Лебхерц, I. подбележник. 

Узима се на знање. 

Референт: Др. Глиша Марковић, гр. саветник. 

Број. 12. 
адм. 45316 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о. г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе сликара А. Боцарића ради припомоћи 
за довршење историјске панораме „Трагедија и Слава Ср-
бије” 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 



30. ЈАНУАР 1925. 

 

145 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савета града Новог Сада ценећи уложе-

ни труд и жељу, да се своје стране допринесе извршењу 
слике А. Боцарића „Трагедија и Слава Србије” и да на тај 
начин помогне нашег познатог националног сликара у 
извођењу своје патриотске и уметничке идеје, која ће би-
ти изражена у слици „Трагедија и Слава Србије” након 
саслушања мишљења економског и финансијског одбора 
одлучује: да се А. Боцарићу за извршење историјске па-
нораме „Трагедија и Слава Србије” вотира помоћ у износу 
од 2500 /двехиљадепетстотина дин. 

За покриће горње своте има се унети у буџет гр. дом. 
благајне за 1925. год. свота од 2500 дин. 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Мин. Ун. 
Дела Оделењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника извештавају. 

Број. 13. 
адм. 37141. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
паравног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Зорке Лазић ради припомоћи за „Дечје 
новине” 

Предлог градског Савета је једногласно усвојен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет увиђајући тешкоће с којима 

има, да се бори Зорка Симе Лазића, власник и уредник 
„Дечијих новина” око издржавања истих као и корисност 
њеног изналажења овог листа, на основу мишљења еко-
номског и финансијског Одбора установљује Зорки Симе 
Лазића власнику и уреднику „Дечјих Новина” припомоћ у 
циљу омогућавања даљег излажења тога листа у износу од 
2500. /двехиљадепетстотина динара. 

За покриће горње своте има се унети у буџет градске 
дом. благајне за 1925. год. свота од 2500. дин. 

Ова одлука има се одобрења ради поднети Мин. Ун. 
Дела Од. за БББ. 

О томе се гр. Савет и молиља изводом из записника 
извештавају. 

Референт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број. 14. 
адм. 43050. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Бранка Карановића, Марка Јанића, Јо-
вана Лучића и Димитрија Коладзинског ради продаје гр. 
земљишта у близини фабрике гаса. 

Бранко Карановић трговац, Димитрије Коладзински 
бравар, Марко Јанић и Јован Лучић, столар поднели су 
током лањске године молбу, да се сваком од њих додели 
по један плац за изградњу пројектованих радионица. 

Од четворице молитеља међувремено је одустао Бран-
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ко Карановић, од молбе пошто му овај плац за пројекто-
ване инсталације не одговара. 

Пошто је за сада око гасфабрике расположив један 
једини плац и то парцела означен са топ. бр. 4821/БО а у 
површини од 152. кв. хв. то има да се одлучи, коме од 
молитеља да се додели упутни плац. 

Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о про-
даји гр. земљишта, то је председник поименично гласање 
и то 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: 
Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован Вујошевић, 
Ђока Гачулић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, 
Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Васа Крендић, 
Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван 
Малешевић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Глиша Мир-
ковић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Марко Нешић, 
Душан Перлић, Ђока Петровић, Алимпије Поповић, Глиша 
Ракић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, 
Фрања Цидлик, Јоца Сивачки, Филип Богдановић. 

Од стране градског Савета: 
Јован Лакић, в.д. градског начелника, Стеван Бош-

њаковић, Радивој Бокшан, гр. саветник, Александар По-
повић, гр. савет. Глиша Марковић, гр. савет. Бранко Ђур-
ђевић, вел. Бележник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, 
Никола Плавшић, гл. инж. Јован Стејић, гр. физик, Алек-
сандар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, гр. благ. Ђула 
Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рач. Ранко 
Славнић, гр. архивар, Никола Лебхерц, гр. подбележник, 
Андрија Патак, гр. рачуновођа. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једноглано 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет према предлогу економ-

ског, финансијског и правног одбора решава да овај за 
сада расположиви плац топ. бр. 4821/БО у површини од 
152 кв. хв. продаје оном од молитеља, који је у Новом Са-
ду рођен и ту стално борави. 

Од молитеља располаже са овим условима Јован Лу-
чић, столар. 

Према томе проширени градски Савет продаје Јова-
ну Лучићу, столару из Новог Сада гореозначено земљиште 
у површини од 152. кв. хв. за подизање столарске радио-
нице и куће за становање под следећим условима: 

1/ Куповна цена се установљава у своти од 50.000. 
дин. по кат. јутру т. ј. за продатак 152. кв. хв. 4750. /сло-
вом четирихиљадеседамстопедесет/ динара. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2/ Купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у 
приложеном техничком спису означено и да запосли рад-
ну снагу исказану тамо. 

3/ Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 године дана рачунајући од правомоћ-
ности ове одлуке а као гаранција, за ову обавезу има да 
служи кауција од 2000. дин. /словом двехиљаде динара/ 
која се свота има приликом склапања уговора у градску 



30. ЈАНУАР 1925. 

 

147 

благајну да депонује у готовом новцу или у уложној књи-
жици, која гласи на ову своту а коју уложену књижицу 
призна градски савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац 
у корис града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту про-
јектоване зграде тако изградити, 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 земљилште има да служи једино и циљу 
изградње столарске радионице и не сме власништво ис-
тог на друго лице пренети. 

5/ Ако купац не удовољи обавезама садржаним у тач-
кама 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 слу-
чају све то без разлике и без икаквога права на оштету 
прећи у власништво града Новог Сада. 

6/ Купац и правни насљедник његов дужан је тачно 
о свом трошку извађати све наредбе, које му буде ма која 
власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевне власт 
приликом издавања грађевне дозволе издала буде. 

7/ Ограничења права власништва садржана у тачка-
ма 1, 3. и 5. ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8/ Купац и правни насљедник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град [имао] да претрпи 
из неодржавања или прекорачења овим уговором постав-
љених услова. 

9/ Сви трошкови овог купа односно продаје/ уговор, 
бељега и пристојбе терете купца. 

10/ Све спорове из овог купа односно продаје/ уго-
вор, бељега и пристојбе терете купца. 

11/ Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова одлука има одобрења ради подастрети Мин. Унут. 
Дела. Оделењу за Банат, Бачку и Барању. 

О томе се градски Савет ради даљег расположења 
изводом из записника извештава. 

Број. 15. 
адм. 44433. од 1924, 1191 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Јована Живојновића, инспектора Мин. 
Просвете, да му се путем замене додели један чиновнич-
ки плац на Малом Лиману. 

Јован Живојновић, инспектор Мин. Правде,2 бивши 
градоначелник и вел. жупан новосадски моли, да му се одо-
бри да свој плац поред штрандског пута замени са једним 
од оних плацева у мостобрану, које је у своје време проши-

                                                 
2 Вероватно грешка у куцању. 
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рени градски савет доделио појединим чиновницима, ко-
ји не спадају у категорију државних и градских чиновни-
ка а којих плацева продају Мин. Унут. Дела није одобрило 
него је наредило да се сви имаду да продаду путем јавне 
лицитације. 

Отпис Минист. Унут. Дела број 27313 од 1924. којим 
враћа молбу Јована Живојновића инспектора Мин. Просвете 
уз наредбу, да се молба изнесе пред скупштину прошире-
ног Савета ради повољног решења, непомињући,3 да за по-
вољно решење ове молбе даје предодобрење те у том погле-
ду чини изнимку у примени свога решења број 13660/1924. 

Молитељ образлаже своју молбу тиме, што му је пу-
тем вучења коцке додељено земљиште, које ниско лежи те 
није у могућности, да зида на њему. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет према једногласном пред-

логу економског, финансијског и правног одбора, изриче, 
да није у могућности да уважи молбу молитеља, Јована 
Живојновића, ин. Мин. Просвете и то из следећих раз-
лога: 

У Одлуци својој број 36/адм. 17598 од 1923. одре-
дио је проширени градски Савет као крајни термин за 
уважавање молбенице ради додељивања чиновничких 
плацева 15. мај 1923. године. Свима чиновницима, који 
су до тога дана поднели молбе - дакле и молитељу Јовану 
Живојновићу додељен је путем вучења коцке један од 
расположивих плацева поред пута, који води на Штранд. 
У истој овој одлуци наглашено је и то да се једино у том 
блоку могу доделити плацеви молитељима, који су до од-
ређеног рока поднели молбе. 

Ово се решење има строго решпектовати. 
Са овим у свези изриче проширени градски Савет, 

да се од сада имаду у најдрагоценијем делу града по тако 
огромне и тешке жртве купљеном мостобрану једино пу-
тем јавне дражбе само онда, ако се за тражено земљиште 
плати одговарајућа вредност, што треба званично, да се 
утврди. Једино на овај начин може град накнадити ба-
рем један део оних огромних жртава, које је поднео, када 
је откупио мостобран. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника извештавају. 

Број. 16 
адм. 43114, 43443, 44388 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Живка Јовандића и др. овдашњих вола-
ра, да им се поврати половина закупнине за поплављени 
пашњак т. зв. „топалик” 

Молбу своју образлажу молитељи тиме, што су им 
усљед поплаве сва три по њима заједнички закупљена 
пашњака и то „Врбак”, „Четир крајцаре” пашњак и „То-
полик” поплављени и то баш у оном времену, када би се 
пашњак могао и требао најбоље, да искоришћава. 

                                                 
3 Требало би „напомињући”. 
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Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
С обзиром на то, да су у молби садржани наводи ис-

тинити, што је констатовано извештајем градског еконо-
мата, то проширени градски Савет према предлогу еко-
номског, финансијског и правног одбора, уважава молбу 
молитеља Живка Јовандића и другова му овдашњих во-
лара и враћа им од годишње закупнине плаћене за паш-
њак „Тополик” половину што чини 4000 /четирхиљаде/ 
динара. 

Уједно наглашава проширени градски Савет, да ова 
одлука не може служити као преседан. 

Ова се одлука има одобрења ради да подастре Мин. 
Унут. Дела. Оделењу за Банат, Бачку и Барању. 

О томе се градски Савет ради даљег поступања из-
водом из записника извештава. 

Број. 17. 
адм. 40155, 43724, 45267, од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - уток Михајла 
Васкова, руског избеглице, против одлуке гр. Савета под 
бројем 38028/адм.1923. којом му је ускраћено пренашање 
права закупа. 

Поднесени предлог економског и др. одбора је једно-
гласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет према предлогу економ-

ског и правног одбора изузетно усваја уток Михајла Вас-
ковог и одобрава му пренос права закупа на земљиште у 
Кисачкој ул. и то из разлога што ће се усвајањем утока, 
молитељу осигурати сигурна егзистенција, што је како из 
социјалних тако и хуманих обзира пожељно. 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава. 

Број. 18. 
адм. 42114, 42907, од 924, 1382 од 1925 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Драгиње Манојловић ради продаје гр. 
земљишта у сврху изградње јавне куће. 

Према извештају градске редарствене капетаније, у 
Великој Кикинди, број 278/1924. од 17. маја 1924. је мо-
литељица Драгиња Манојловић беспрекорног и доброг 
владања а према извештају ов[о]градске редарствене ка-
петаније број 8367. од 1924 против подизања радње не 
постоје никакве запреке. 

Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о про-
даји гр. земљишта, то је председник одредио поименично 
гласање и то тако; да они који примају предлог градског 
Савета, гласају са „да” а који га не примају гласају са „не” 

Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: 
Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Радован Вујошевић, 
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Ђока Гачулић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, 
Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Васа Крендић, 
Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван 
Малешевић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Глиша Мир-
ковић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Марко Нешић, 
Душан Перлић, Ђока Петровић, Алимпије Поповић, Глиша 
Ракић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, 
Фрања Цидлик, Јоца Сивачки, Филип Богдановић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, в. д. град-
ског начелника, Стеван Бошњаковић, гр. рач. Радивој Бок-
шан, Александар Поповић, Глиша Марковић, гр. саветни-
ци, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Др. Михајло Прода-
новић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инж. Јован Стејић 
гр. физик, Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Стакић, 
гр. гл. благ. Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, 
гр. рач. Ранко Славнић гр. архивар, Никола Лебхерц, гр. 
подбележник, Андрија Патак, гр. рачуновођа. 

Са не није гласао нико. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет у смислу проширеног 

градског Савета под бројем 6/адм. 1912 од 1921. продаје 
на вечито Драгињи Бранка Манојловића, власници јавне 
радње у Вел. Кикинди за подизање јавне куће 375. кв. 
хвати градског земљишта која је у прикљученом нацрту 
означена са број 8. а лежи у гореспоменутој новој улици. 

1/ Куповна цена се установљава у своти од 250.000 
динара по кат. јут. Осим ове своте купац сноси трошкове 
насипања и калдрмисања половине улице испред његовог  
земљишта. 

2/ Пројектована зграда има да се подигне у року од 
једне године дана рачунајући од правомоћности ове од-
луке а као гаранција за ову обавезу има да служи кауција 
од 5000. /петхиљада/ динара, која се свота приликом 
склапања уговор има да депонује у градску благајну, у го-
товом новцу или у уложној књижици, а коју уложну књи-
жицу призна градски Савет. 

Кауција се враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у овој тачци у противном случају губи ју купац у 
корист града. 

3/ Купљено земљиште има да служи једино за из-
градњу јавне куће. Употреба истог у друге цели и пренос 
права власништва истог на друго лице може, да усљеди 
само у изванредним и оправданим случајевима на изри-
читу дозволу градског Савета. 

4/ 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 по-
лицијских било из санитарних обзира или пак у општем 
интересу. 

5/ Обавезује се купац, да ће у пројектованој згради 
успоставити станицу за лечнички преглед и да ће ову 
снабдети са потребним прибором, који му пропише град-
ски физик. Ове приборе дужан је купац одржавати у ис-
правном и добом стању а просторије све дотле стављати 
граду на бесплатну употребу, докле год зграда служи ци-
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љима јавне куће. 
6/ Купац има да прикаже приликом склапања уго-

вора концесију, добивену од надлежне власти, да може да 
врши овај посао. 

7/ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у 
тачкама 2 и 3 ове одлуке биће град властан, да продато 
земљиште уз враћање куповне цене без икакве отштете и 
камате одузме од власника, без икаква права на отштету. 

8/ Ограничења права власништва садржава у тач-
кама 2 и 3 ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

9/ Купац и његов правни насљедник 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. 

10/ Сви трошкови око овога купа односно продаје - 
уговор, пристојбе и таксе терете једино купца. 

11/ Све спорове, који потичу из ове купопродаје ре-
шава срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова се одлука има одобрења ради да подастре Мини-
старству Унутрашњих Дела. Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се изводом из записника извештава гр. Савет 
ради даљег поступка. 

Број. 19. 
адм 1988 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Николе Барака ради продаје чиновнич-
ког плаца. 

Своју молбу образлаже молитељ тиме, што се је још у 
оно време када је било одређено за поднашање молбени-
ца разболео, пао у кревет и лежи све до данашњег дана; 
даље тиме, што је рођени новосађанин и што је инвалид 
са установљених 100 % инвалидитета. 

Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о про-
даји гр. земљишта; то је председник одредио поименично 
гласање и то 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, Имре Вахтл, Радован Вујошевић, 
Ђока Гачулић, Аца Евић, Бернат Ернст, Никола Ивковић, 
Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Васа Крендић, 
Гига Латинчић, Јосиф Лудвиг, Јован Максимовић, Иван 
Малешевић, Марко Марцикић, Тоша Милић, Глиша Мирко-
вић, Ђока Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Марко Нешић, 
Душан Перлић, Ђока Петровић, Алимпије Поповић, Глиша 
Ракић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић, Леополд Франк, 
Фрања Цидлик, Јоца Сивачки, Филип Богдановић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, в.д. гр. на-
челника, Стеван Бошњаковић, гр. рач. Радивој Бокшан, 
Александар Поповић, Глиша Марковић, гр. саветници, 
Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Др. Михајло Продано-
вић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инж. Јован Стејић 
гр. физик, Александар Нађ, прис. сир. стола, Стојан Ста-
кић, гр. гл. благ. Ђула Киш гр. рачуновођа, Стеван Хабер-
буш, гр. рач. Ранко Славнић гр. архивар, Никола Лебхерц, 
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гр. подбележник, Андрија Патак, гр. рачуновођа. 
Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет према предлогу економ-

ског, финансијског и правног одбора, молбу молитеља 
Николе Барака на темељу оправданих молбених разлога 
изузетно одобрава, те му према томе додељује један од 
расположивих плацева поред пута, који води на „Штранд”. 

Спровађа овога додељивања ће се извршити пред 
делегованим одбором путем вучења коцке. 

Ова се одлука има одобрења ради да подастре Ми-
нист. Унут. Дела. Оделењу за Банат, Бачку и Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, велики бележник. 

Број. 20. 
адм. 694. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења мировинског одбора отпис Мини-
старства Унутрашњих Дела - Оделење за Банат, Бачку и 
Барању под бројем 200 од 6. I 1925. у ствари умировљења 
Др. Жарка Стефановића, градског начелника. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, зна да се мно-
ге молбе шаљу Министарствима ради пензионисања и на 
њих падне прашина а ова је неочекивано брзо и то брзо-
јавно решена. Изгледа, да [је] Госп. градски начелник зао-
колним путем приморан, да тражи пензију. Човек који је 
био пун полета и воље; човек, који му је доскора говорио 
о великим плановима на подизању и улепшавању нашега 
града; човек, који је неколико десетина година провео у 
служби града, изненада моли пензију и молба му се ува-
жава. Није имао ни времена да нам каже зашто одлази. 
Моли Госп. великог жупана, да изнесе разлоге, пензиони-
сања градског начелника, ако су му ови познати. 

Милан Слиепчевић, вел. жупан, вели, да му је говорио 
градски начелник, да подноси молбу ради пензионисања, 
јер се он код именовања гр. чиновника мимоилази. То га 
је огорчило и није био вољан под оваквим околностима, 
да служи даље, када има потребан број година службова-
ња за пуну пензију. Главни разлог његовом одласку је, да 
га нису подпомагали сви елементи, који су требали, и да 
није хтео, да прими одговорност за рад других. То се тако 
без питања - ради већ од ослобођења. Ни он није био чес-
то питом, па се покорава. 

Павле Татић, члан проширеног Савета се задовољава 
одговором. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, пред-
лаже, са се све мировине, које су на дневном реду издају 
претходно економском одбору, да овај утврди године служ-
бе и припадајуће мировине. По предлогу би градски на-
челник имао више пензије него активне плате. 

Глиша Марковић, члан проширеног Савета, вели да 
је госп. вел. жупан изнео своје мишљење о разлозима, који 
су приморали Госп. градског начелника да поднесе молбу 
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ради пензионисања. Ту се ћутке мислило на радикалну 
странку. Он се у име радикалне странке најенергичнчије 
ограђује против сумњичења, да је радикална странка ра-
дила на уклањању Др. Ж. Стефановића са градоначелнич-
ког места. Што се тиче рачунања година мисли, да треба 
нарочито изнети пред проширени градски Савет дали же-
ли хонорисати дупло рачунање година у пензију. 

Милан Слиепчевић, велики жупан, вели да код нава-
ђања разлога за поднашање молбе ради пензионисања од 
стране Госп. Др. Ж. Стефановића није мислио на ради-
калну странку већ на Министарство Унутрашњих Дела. 
Што се тиче дуплог рачунања година милениума, народ-
ног отпора и ратних година је засновано на законима. 

Тодор Милић, члан проширеног Савета моли да се 
изнесе на основу каквих чињеница је установљена ова 
пензија Госп. градског начелника. 

Стеван Бошњаковић, рач. саветник, образлаже, да 
је Госп. градском начелнику у име исплате установљено 
месечно 6.000.- Приликом разврставања је уврштен у I. 
кат. 3. група а с обзиром, да је био начелник Министар-
ства Исхране. I. класе па пошто би да је остао у државној 
служби исто тако био разврстан, проширени гр. Савет га 
је разврстао у I. кат. 3. групе, а у будуће градоначелник 
града Н. Сада, може бити само у I. кат. 4. групе разврстан. 
Даље на истој главној скупштини решено је још и то, да 
се свима оним градским службеницима који услед развр-
ставања нису дошли до побољшане плате, које побољша-
ње би износило бар 15 % целокупних досадањих њихових 
берива, да се истима бериво са 15.% повисе у облику град-
ског додатка. Ту је добио и 15. % више. 

Дакле месечно 6000.- 72000 .- 
на ову плату 15% 10500 
свега. 82800 
Према закону о додатцима на скупоћу чл. 28 Д. Р. 

бр. 42300/924. припадају они лични и породични додаци 
на скупоћу пензионерима који су у пензију стављени, по-
што су навршили потпуни број година службе, које доби-
јају и активни службеници положаја са кога су дотични 
пензионери пензионисани. 

Рачунање дуплих година милениума, народног отпо-
ра ратних година и 7 месеци за 8 се оснива на закону и 
гр. мировинском статуту. Мировна градском је установље-
но гр. рачуноводство и оно би у првом реду било одговор-
но, ако неби одговарало. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, вели да 
је сам у своје време предлагао, да се берива градског на-
челника установе са 6.000.- месечно, и то тако да овој 
своти буде садржана плата и остала берива према закону 
а вишак до 6.000 дин. да буде додатак на репрезентаци-
ју, који се не може узети за основу рачунања мировине. 
Изјављује, да је пријатељ чиновника, јер је и сам чиновник, 
али је и велики противник свих неправилности. Изнесени 
предмет неби никако данас решио, што је уосталом у ин-
тересу и самог Госп. Др. Ж. Стефановића гр. начелника. 
Предлаже, да се предмет упути економском одбору, да се 
нађе покриће за ову мировину. 

Павле Татић, члан проширеног Савета, да се пред-
мет неби враћао у економски одбор предлаже, да се Госп. 
Др. Жарку Стефановићу изгласа потпуно поверење и по-
зове на дужност. 
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Марко Марцикић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се против пензионисања Госп. Др. Ж. Стефанови-
ћа, гр. начелника, уложи жалба на државни Савет. Пен-
зионера има град много, тако, да већ сада изнаша 45 % 
гр. приреза и са данашњим ће се повисити гр. прирез са 
још 45 %. Ово је врло велики терет за грађане. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, вели, да 
град нема већ мировинског фонда. Ако се тако даље буде 
радило, онда ће држава нам слати ислужене људе, да код 
нас након неколико година службе буду пензионисани. 
Примећује, да је и допринос, који чиновници плаћају мали. 
Државни чиновници су плаћали за пензиони фонд 50 % 
своје плате. Што се тиче изгласања поверења гр. начел-
нику, вели, да њега радикална странка није терала, кад 
би га молили, да се врати на свој положај значило би, да 
смо ми погрешили. Госп. градски начелник, ако је учинио 
погрешку поднашањем оставке нека сноси и последице. 

Стеван Бошњаковић, рач. саветник, на примедбу 
предговорника вели, држ. чиновници по новом чиновнич-
ком закону не уплаћују никакве доприносе мировинском 
фонду а градски уплаћују 20% своје плате у почетку а за-
тим 2%. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, је зато да 
се у будуће - ако се садашње већ неможе поправити - па-
зи приликом пензионисања. 

Ђорђе Петровић, члан проширеног Савета, остаје при 
своме предлогу, да сва пензионисања, која су данас на днев-
ном реду издаду економском одбору, да нађе покриће. 

Јован Лакић, в.д. градског начелника није за пред-
лог предговорника већ ако се хоће да се скине с дневнога 
реда онда да се решава индивидуално. На данашњем днев-
ном реду има пензионисања, која су већ више пута ски-
дана с дневнога реда само ради тога да се пензионишу са 
већим пензијама. То је сада постигнуто па предлаже, да 
се реши. 

После овога је на захтев већин Госп. вел. жупан гл. 
скупштину претворио у конференцију. 

Након довршења конференције и пошто је госп. вел. 
жупан отворио гл. скупштину дао реч Госп. Ђорђу Петро-
вићу, члану проширеног Савета, који је изнео да је спо-
разуман предлог изнесен на конференцији тај, да се Госп. 
градском начелнику изгласа пензија условно с тим, да се 
поднесе представка Г. Мин. Унутрашњих Послова са мол-
бом, да одлучи, да ли се могу у опште, градским чиновни-
цима у Војводини рачунати у мировину, године, проведене 
у војсци бивше монархије, године миленијске и године от-
пора чиновника при спору између Мађарске и Аустрије. 

Пошто су била три предлога, то је после овога Госп. 
вел. жупан ставио на гласање устајањем и седањем прво 
предлог градског Савета за који је гласало 16. чланова, 
затим предлог Ђорђа Петровића за који је гласало 23 чла-
на и напослетку предлог Павла Татића за који су гласали 
2 члана проширеног Савета. 

Према томе је предлог Ђорђа Петровића, већином 
гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је Госп. Др. Жарко Стефановић, градски на-

челник решењем Госп. Министра Унутрашњих Дела раз-
решен дужности и стављен у стање мира, то му се према 
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извештају гр. рачуноводства а на основу 39 у мировину 
урачунљивих година установљује мировина целокупним 
његово платом и осталим беривима. Почевши од 1. феб-
руара 1925. год. и то: 

положајна плата I. гр. 3 кат. 36000 дин. 
станарина 3.600 〃 
увећана станарина 1.080 〃 
лични скуп. доплатка 13.200 〃 
градски ванредни додатак 14.320 〃 
15% градског скуп. доплатка 10.800 〃 
стари лични функц. доплатак 2.000 〃 
породич. скуп. доплатак на  
жену Зорку рођ. Вучетић 1.800 .- 
са укупно годишње 82.800 .- 

/осамдесетдвехиљадеосамстотина/ динара на терет гр. 
мировинског фонда. 

Овако израчуната мировина се условно одобрава с 
тим, да се поднесе представка Г. Мин. Унутрашњих По-
слова са молбом, да одлучи, дали се могу у опште, град-
ским чиновницима у Војводини рачунати у мировину, 
године, проведене у војсци бивше монархије, године ми-
ленијске, и године отпора чиновника при спору између 
Мађарске и Аустрије. 

О томе се градски Савет и Госп. Жарко Стефановић, 
ум. градски начелник изводом из записника извештавају. 

Број. 21. 
адм. 423 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе Стевана Бошњаковића, рач. саветника, 
ради разрешења дужности и установљења мировине. 

Милан Слиепчевић, вел. жупан, извештава [...] месец 
дана поднео представку Мин. Унут. Дела у којој је изнео, 
да нема разлога пензионисању Ст. Бошњаковића, да је он 
бар за сада ненакнадив и у којој је молио, да се реактиви-
ра. На ову представку још није добио одговора, те пред-
лаже, да се до решења овај предмет скине с дневнога реда. 
Тврдо је уверен, да ће се повољно решити када буде оти-
шао лично Госп. Министру Унутрашњих Дела. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се Стевану Бошњаковићу изгласа пензија и да се 
одмах реактивира. 

После овога примљен је предлог Госп. вел. жупана те је 

ОДЛУЧЕНО: 
Проширени градски Савет скида с дневнога реда 

молбу Стевана Бошњаковића, рач. саветника, ради раз-
решења дужности и установљавања мировине из разлога, 
да је Госп. вел. жупан поднео представку Министарству 
Унутрашњих Дела, којом је умолио, да се Стеван Бошња-
ковић, рач. саветник реактивира пошто за његово уми-
ровљење не предлаже никакви разлози. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и Стеван Бошњаковић, рач. саветник. 
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Број. 22. 
адм. 43992 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи - на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе бив. ред. капетана Боривоја Нотароша 
ради установљења отпремнине и исплате плате за децем-
бар. 

Тодор Милић, члан проширеног Савета, не види раз-
лога отпуштању из службе младог капетана, када он као 
потчињени нижи чиновник нити ведри а нити облачи. 
Овим је натоварен гр. каси један нов издатак. Предлаже, 
да се сви без партијске боје придруже томе, да се Мин. 
Унут. Дела умоли, да престане са претумбацијама гр. чи-
новништва. Ако се то буде понављало онда ће град доћи 
до великог приреза. Моли Госп. вел. жупана, да својим 
утицајем код Мин. Унутр. Дела издејствује, да град Нови 
Сад остави на миру. Град ће већ своје немарне чиновни-
ке сам дисциплински прогонити. 

Милан Слиепчевић, вел. жупан вели, да је томе прав-
цу већ говорио код Мин. Унут. Дела и надаље ће настојати 
да се градско чиновништво не мења често, што иде само 
на штету града. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ без своје кривице отпуштен из 

службе града а нема права на мировину, то му у смислу 
34 чл. уредбе о беривима гр. службеника припада у име 
коначне отпремнине 9703 /деветхиљадаседамстотина-
три/ дин. а то је половина полугодишњих берива. 

Други део његове молбе ради наплате берива за ме-
сец децембар неможе се уважити, јер је разрешен дужно-
сти решењем Мин. Унут. Дела, које му је саопштено 29. 
новембра 1924. год. када је ново именован ред. капетан 
полагао заклетву. 

Против ове одлуке има места призиву на Мин. Унут. 
Дела у року од 15. дана након уручења. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и Борислав Нотарош. 

Број. 23. 
адм. 1570. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси свој извештај о наплати плате и осталих берива 
Миливоју И. Вучетићу гр. саветнику и држ. матичару за 
месеце октобар и новембар 1924. год. 

Извештај градског Савета је једногласно узет на зна-
ње те је поводом тога 

ОДЛУЧЕНО: 
Проширени градски Савет узима с одобрењем на 

знање, да је градски Савет на молбу гр. саветника Мили-
воја И. Вучетића исплатио му плату и остала припадајућа 
берива за месеце октобар и новембар 1924. год. из разло-
га, да молитељу и ако је решењем Министра Унутрашњих 
Дела под бројем 19747./1924. био разрешен дужности 
није према 9 параграфу гр. мировинског статута могла 
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бити обустављена плата све док му се не установи при-
падајућа коначна отпремнина. 

О томе се градски Савет из записника извештава. 

Број 24. 
адм. 45557 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од  29. јануара о.г. 
подноси свој предлог у предмету молбе јереја Миливој По-
повића, конз. бел. епархије Бачке у Новом Саду ради при-
мања у завичајност града Новог Сада. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ јереј Миливој Поповић, конз. бе-

лежник наш држављанин, некажњеног предживота, стал-
но станује у Новом Саду од 1921. год. а нема бојазни да 
ће пасти граду на терет, то се прима у завичајност града 
Новог Сада. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и јереј Миливој Поповић. 

Број 25. 
адм. 46444 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора свој предлог у 
предмету установљења мировине Др. Карлу Вагнеру, гр. 
гл. физику који се умировљује решењем Г. Министра Уну-
трашњих Дела под бројем 8909 од 9 V. 1924. год. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Др. Карло Вагнер гл. физик ступио је у гр. службу 11 

XII. 1900. год. 
На основу мир. статута параграфа 8. има се при уста-

новљењу његове мировине узети у обзир 27 год. службо-
вања. 

Према горе означеном времену службовања и на 
основу сада последње установљене плате приликом раз-
врставања чиновника и осталих намештеника припада 
му у име мировине 84.% основне положајне плате и ста-
нарине од 11400  7200  2025.- укупно 20625. а то је го-
дишње 17325. дин. 

Почев од 1 јануара 1924. год. додатке на скупоћу ће 
именовани установити гр. Савет према закону о дадатци-
ма на скупоћу. 

Неуплаћен и мировински допринос приликом раз-
врставања од 3245. дин. има да се одбије Др. Карлу Ваг-
неру од установљујуће мировине у редовним месечним 
оброцима. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и Др. Карло Вагнер. 

Број. 26. 
адм. 46444 од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора свој предлог у 
предмету установљења мировине Др. Виктору Фење, гр. 
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окр. лечнику, који се решењем Г. Министра Унутрашњих 
Дела под бројем 8909 од 9 V. 1924. ставља у стање мира. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Др. Виктор Фење окр. леч. према параграфу 8. миров. 

статута има 19 год. службовања која му се може урачуна-
ти у пензију. Према томе му на основу сада последње ужи-
ваних берива у име мировине припада 68.% види члан 9. 
Мин. Уредбе бр. 25400. 1924. На последњу уживану основ-
ну плату од 7800. дин. положајну плату од 5400 дин. и 
станарину од 2100. дин. укупно 15300. дин. припада у 
име мировине 10404. дин. 

Додатке на скупоћу ће именованом доставити град-
ски Савет према закону о додатцима на скупоћу. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и Др. Виктор Фење. 

Број 27. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора свој пред-
лог у предмету установљења мировине гр. инжињеру Ернсту 
Штајгеру, који се ставља у стање мира по решењу Г. Мини-
стра Унутрашњих Дела под бр. 21711/1924. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Ернст Штајгер, гр. инжињер ступио је у службу гра-

да 6 ХI. 1908. год. у државној служби је био од 12. VI. 1902 
год. 30 VI. 1906. год. код града Кешмарка служио је од 1. 
V. 1907. год. до 21 VIII. 1908. а од 22 VIII. 1908. год. до 
ступања у гр. службу код града Новог Сада, служио је код 
града Панчева. 

На основу мировинског статута параграфа 8. на 
основу његове мировине има се узети у обзир укупно 30. 
год. службовања. 

На основу означеног времена службовања и на осно-
ву уредбе о принадлежностима гр. службеника припада у 
име мировине 90 % и то: од основне плате према I. кат. 8. 
степена 11400 дин. од положајне плате према I. кат. 5. 
група 9.600. дин. од станарине 2700. дин. укупно 23700 
дин. т. ј. у име мировине годишње 21330 дин. осим овога 
припада инж. Ерне Штајгеру у име личног додатка на 
скупоћу месечно 900. дин. и у име породичног додатка на 
жену Ану рођ. Цекула месечно 150 дин. 

О томе се изводом из записника гр. Савет и инж. 
Ерне Штајгер извештавају. 

Број. 28. 
адм. 654. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора свој пред-
лог у предмету молбе Вилима Валера ред. повереника поч. 
капетана ради установљења мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Вилим Валер ред. повереник почасн. ред. капетан 
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ступио је у службу 2. Х. 1890. год. Окр. Суда служио је 
као писар од 19/Х 1884 до ступања у гр. службу. 

На основу миров. статута параграфа 8. има да му се 
дорачуна 5. год. 6. месеци даље у смислу Мин. Ун. Дела 
бр. 28866. од 1897. има да му се дорачуна као поклон 2. 
год. то се при установљењу мировине има узети у обзир 
47. год. и 9. месеци службовања. 

На основу горе означеног времена службовања и по 
члану 8 Уредбе о пензијама бр. 25400/ 924. Мин. Ун. Де-
ла, припада му пуна пензија након 35 год. урачунајући 
слућбе и то. 

Последња основна плата год. 8580; положајна плата 
год. 4200. дин. станарина 1500. дин; увећана станарина 
450; 15 % по члану 9. по уредбе по навршетку највишег 
степена основна плата 1287.- год. лични скупарински 
доплатак 10800 дин. год. 15% градски скупар. доплатак 
год. 1276. дин. и породични скуп. доплатак на жену рођ. 
Катарину Барвих год. 1800. дин. све укупно год. 29893. 
дин. на терет миров. фонда. 

У вези с овим се усваја предлог мировинског одбора, 
да се оним умировљеницима, који рефлектују на двостру-
ко рачунање година приликом милениума и народног 
отпора, да им се ово право призна, али не под сада на-
значеним титулама, него као опште стечено право. 

О томе се гр. Савет изводом из записника извештава. 

Број. 29. 
адм 39949. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора у предме-
ту молбе Милке уд. ред. вел. капетана Андрије Варићака 
ради установљења удовичке мировине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пок. Андрија Варићак бивши гр. капетан ступио је у 

службу града Новог Сада 1. VI. 1923. Време службовања 
истога се има на основу овде прикључених доказа рачу-
нати од 6 VII 1912. год. када је ступио за кр. пероводног 
вежбеника у Загребу. 

На основу мировинског статута параграфа 8 у град-
ској служби проведено време до дана смрти т. ј. 11 XI. 
1924. износи 2. год. и 2. мес. а у државној служби про-
ведено време износи 11. год. 2. месеца и 6 дана, даклем 
његово укупно урачунајуће време службовања износи 13. 
год. 5. месеци и 6. дана односно 14. год. 

Према овим год. службовања припадало би њему на 
последње установљену плату у име мировине 58% /чл. 
уредбе о пензијама/ и то од  

основне плате. дин. 5970. 
од положајне плате 〃 9600. 
станарине 〃 2100. 
личног функц допл. 〃 1300. 
личног скупаринског допл. 〃 12.000. 
укуп. год. износи од дин. 30.970. 

према томе по чл. 16. уредбе о пензијама установљује се 
удовој Андрије Варићака на два лица 65% од овде уста-
новљене пензије и то: 

на мировину од дин. 17963. 
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дин. 65% = дин. 11676. 
даље породични скуп. на дете Бранислава рођ. 27. VII 
1912. годишње 1800 дин. /месечно 150. дин. по члану 11 
закона о додатцима на скупоћу служб. новине бр. 236/ 
1924 укупно год. 13476. дин. 

Од ове установљене мировине удовице има да се од-
бије још неуплаћени заостатак мировинског доприноса у 
износу од 1397. дин. у месечним ратама. 

Предујам на плату од 1510 /једнахиљадапетстоде-
сет/ дин. који покојнику исплаћен на основу решења гр. 
Савета под бр. 29701/адм. 1924. на властиту молбу а у 
сврху лечења се отписује. 

О овоме се изводом из записника извештавају гр. 
Савет и уд. Андрије Варићака. 

Број. 30. 
адм. 13293. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења мировинског и одбора економ-
ског свој предлог у предмету установљења мировине и ми-
лостиње Агнеши удове гр. редара Павла Капаша рођ. Чури. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељице Агнеши удовој гр. редара Павла Капа-

ша се према извештају гр. рачуноводства а на основу 46. 
параграфа мировинског одбора установљује годишња ми-
ровина са 120 /стодвадесет/ дин. год. почев. од 1. априла 
1924. на терет гр. мировинског фонда. 

Уједно молитељица с обзиром, да осим једне мале ку-
ће нема никаквог иметка и да јој се у смислу параграфа 
закона о додатцима на скупоћу не може одредити, уста-
новљује у име милостиње 10 /десет/ дин. на дан. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се извештавају изводом из записника гр. Са-
вет и молитељица. 

Број. 31. 
адм. 23248. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора свој пред-
лог у предмету молбе Кузмана Станкова, ред. десетника 
ради установљења мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молитељ Кузман Станков, ред. десетник се умиров-

љује на основу лечничке сведоџбе да је за службу услед 
болести трајно неспособан. 

Кузман Станков ред. десетник служио је код града 
од 1. III. 1908. год. 

На основу миров. статута параграфа 8 при установ-
љењу његове мировине има да се узме у обзир укупно слу-
жбовање од 20. г. 

На основу горе означеног времена и на основу сада 
установљене последње плате т. ј. год. основне плате од 
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4800.- дин. положајне плате од 1920 дин. и станарине од 
1200 дин. укупно 7920.- дин. припада му према 9 члану 
уредбе о пензијама од 70% у име мировине т. ј. годишње 
5544. дин. 

Даље од личног скупар. доплатка 7200. дин. исти 
проценат т.ј. 5040 дин. и пород. допл. на жену рођ. Љуби-
цу Бајић и на дете Живка рођ. 9. V. 1922. год. 3600. дин. 
годишње укупно годишње 14184. почев од 1. јануара 
1925. године. суплаћени мировински допринос по новом 
разврставању у износу од 1388.- има да се одбије од ми-
ровине у прописаним ратама. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и Кузман Станков. 

Број. 32. 
адм. 1414. до 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. јануара о.г. 
подноси на основу мировинског одбора свој предлог у пред-
мету молбе удове зам. гр. начелника Др. Имре Марцековић 
ради установљења удовичке мировине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Према 46. параграфа гр. мировинског статута се уд. 

зам. начелника Др. Имре Марцековића на последње ужи-
вану [плату] покојника установљава мировина са 4800. 
дин. у име личног доплатка на скупоћу дневног 13. дин. у 
име станаринског додатка 6. дин. дневно; у име породич-
ног додатка двоје деце 3650. дин. годишње; укупно 15385. 
/петнајстхиљадатристоосамдесетпет/ дин. на терет ми-
ровинског фонда почев од 1 фебруара 1925. г. 

Уједно се молитељици установљује у име погребнине 
5000/петхиљада/ дин. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и уд. Др. Имре Марцековића. 

Број. 33. 

После исцрпеног дневног реда је председник позвао 
интерпеланта Марка Марцикића, члана проширеног Саве-
та, да изнесе своју прву интерпелацију о поступку полици-
је пригодом изгреда на Св. Стевана у Руској ул. Интерпе-
лант је изнео ток догађаја и нарочито негодовао поступак 
полиције око позивања на преслушање изгредника, старо-
седелаца новосадских, бијење √од стране√ полиције неви-
них људи у самој гр. кући, и одржање њихово у затвору. 
Нарочито негодује то, да је један фијакериста, који се ни-
је хтео одазвати позиву полиције, да носи крваве редаре 
изговарајући се, да неће да крвљу упрља свој фијакер, био 
прво од полицајаца бијен а затим кажњен. Моли Госп. вел. 
жупана, да одреди најстрожију истрагу, кривце казни и о 
свему извештај поднесе. 

Раденко Ракић, зам. ред. вел. капетана, је овај одго-
вор дао на интерпелацију: 

Извештај. Поводом изгреда у Руској ул. те поводом 
сукоба изгредника Луке Палковљевића и Лазе Ковачеви-
ћа са полицијом. 

Поводом изгреда у Руској и Краљевића Марка улици 
те сукоба изгредника Луке Палковљевића и Лазе Коваче-
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вића са полицијом у кући Светозара Ружића предузео сам 
истрагу те сам саслушао редаре, који су били због овог 
изаслати Стевана Пушкаша Радована Живанова и Цвете 
Миросављевића, даље саслушавши изгреднике Луку Пал-
ковљевића и Лазу Ковачевића те оштећене Васу Ћурнића 
редова у служби Марвеној Болници и оштећеног Михајла 
Штро млекара из Јарка и сведоке: Ленке Кобиларове Косту 
Релића, Николу Ружића, Катицу Ружић, и Милана Кова-
чевића установио следеће: 

Дне. 9. о.м. у јутру Лука Палковљевић и Лазар Кова-
чевић, обоје из Новог Сада, у пијаном стању идући Кра-
љевића Марка и Руској ул. правили су најразноврсније 
изгреде. Поред осталог узели су кола Михајла Штора мле-
кара која су стајала у Краљевића Марка ул. и потерали 
улицом Змај Огњена Вука, где су натерали на један сту-
бац а када је Михајло Штро потрчао за њима и стигао их 
почели су се са њиме препирати и гушати те су му напо-
слетку узели капу и ударали је по калдрми. Даље у истој 
улици Змај Огњена Вука искрхали су једну тарабу и пошли 
улицом Краљевића Марка те су наишли на војника Васу 
Ћурнића, кога су без разлога напали оборивши га на зем-
љу почели га ударати кантом са којом је пошао Ћурнић 
на воду, у главу и по лицу главу су му разбили, по лицу га 
изграбали тако да је био сав искрвављен. 

Око њих се било искупило више грађана, који су хте-
ли ступити у одбрану војника, а ту се нашао и редар Сте-
ван Пушкаш који је том улицом случајно пролазио  одмах 
је покушао да одбрани војника од нападача. Нападачи 
место, да су послушали реч редара да се одстране и да 
дају своја имена окренули су се на редара и Лука Палков-
љевић га је ухватио за прса и ударао о тарабу а у моменту 
када је редар Пушкаш хтео у одбрану сабљу да извуче је-
дан од грађана што се коначно створило колега Луке Пал-
ковљевића, Никола Ружић ухватио га је иза леђа за руке 
за које му се време изгредници сколонили у Руској ул. у 
кућу Светозара Ружића. Пошто је редар Пушкаш био у 
својме званичном раду нападнут од стране Луке Палков-
љевића те спречен у извршењу свога званичног рада од 
стране Николе Ружића, тада њему непознатог лица и ви-
дећи, да сам не може изграднике и преступнике савлада-
ти дошао је у полицију и јавио се дежурном поднаред-
нику од кога је тражио помоћ, да их савлада и полицији 
приведе, да би тиме спречио евентуалне даље преступе 
пијаних људи и да би их за учињене преступе и изгреде 
могли казнити. 

Редар Пушкаш са још два редара Радом Живановим 
и Цветом Миросављевићем отишао је право на лице ме-
ста и тамо је дознао, да су изгредници побегли у кућу Све-
тозара Ружића, да су се у његовој кући код његовог сина 
Николе скрили. Ушавши у кућу Светозара Ружића зате-
кли су у соби поред оба изгредника још домаћицу Катицу 
Ружић и оца Луке Палковљевића Перу. Ушавши унутра 
редари су одмах позвали Луку Палковљевића да /у име 
закона/ са њима пођу. Лазар Ковачевић је одмах позиву 
уследио и са редарима пошао, док се Лука Палковљевић 
противио говорећи да није крив и речима „мене неће ни 
Бог предвести”. Пошто су редари имали налог да Луку 
Палковљевића предведу и пошто се овај позиву противио 
по прописима имали су га савладати везати и тако пред-
вести. По исказу редара, они су покушали Луку везати, а 
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исти се бранио ударајући ногама и рукама где је ког ре-
дара стигао. На молбу оца Пере Палковљевића, да са ре-
дарима пође и да га редари не везују изишао је из собе и 
сео је на фијакер на коме је већ био Лазар Ковачевић а 
на коме су требали бити предведени у Полицију. Када је 
сео на фијакер и видио да се много света искупило, који 
гледају како ће бити предведен у полицију, изненада је 
напао на редара, који је пред њиме седео ударивши га 
руком у прса искочио из фијакера и покушао да побегне. 
Нападнути редар Милосављевић, у одбрани потегао је 
сабљу на Луку, нашто је овај извадио из џепа један велики 
нож и ранио редара у десну руку тако, да је овај рањен 
одмах сабљу испустио. Лука Палковљевић је сабљу дохва-
тио са њоме ранио редара Живановог у главу, који је при-
шао Милосављевићу у помоћ. Тада је редар Живанов у 
одбрани својој ударио неколико пута Луку сабљом по гла-
ви а осим тога ранио је Перу Палковљевића оца Лукиног, 
који је свога сина бранио хватајући једног и другог реда-
ра. Пошто су два редара рањени и онеспособљени морали 
су се повући и о целој ствари известили дежурног капета-
на, који је послао једног подофицира са неколико момака, 
да изгреднике предведу. Међувремено су Лука Палковље-
вић и Лазар Ковачевић били побегли а остао је једини Пе-
ра Палковљевић, који је видећи редара почео бегати а ови 
су га стигли мислећи, да је он главни кривац ухапсили 
предвели у полицију. Пошто нам је било јављено, да је 
Пера Палковљевић додао сину нож са којим је овај ранио 
редара, Пера је задржан у притвору док се ова ствар не 
расветли. 

Исто поподне пронађен је Лука Палковљевић у сана-
торијуму Николе Мрвоша, те је саслушан изјавио да му 
није отац нож додао него, да га је сам узео када је чуо од 
оца да ће по њега полиција доћи у одвести га у варошку 
кућу. Према томе није се могло утврдити кривица Пере 
Палковљевића у овом правцу, те је одмах по саслушању 
пуштен на слободу. 

Противно исказима редара, да је Лука Палковљевић 
први њих у соби Николе Ружића ударио када су га позва-
ли, да са њима пође Пера Палковљевић тврди да су редари 
почели одмах Луку ударати чим није хтео на позив поћи. 
Међутим једини сведок који би се могао узети у обзир 
Катица Ружић не може тачно да каже како је ствар текла 
док је други изгредник Лазар Ковачевић тако пијан био 
да се не сећа о овој ствари ништа. Према томе није се 
могло дати поверење изјавама Луке Палковљевића из раз-
лога што су исти у овој ствари заинтересовани један као 
осумњичен због злочина против власти а други као осумњи-
чеников отац. Невероватно се чини да су у полицији на-
пали баш Луку Палковљевића када његовог саучесника 
Лазара Ковачевића нису ни дирнули, јер је исти позиву се 
одазвао. 

Да би се право стање ствари саслушањем сведока 
под заклетвом а пошто је по средини злочин против вла-
сти из параграфа 93. Кр. кривичног законика осим тога 
и војник Живко Ћирчин подно је кривичну пријаву због 
лаке телесне озледе против Ковачевића и Палковљевића 
уступио сам све списе Државном тужиоштву на даљи 
поступак, те је према томе сада ствар у судским рукама. 

Како вођеном истрагом у овој ствари нисам могао 
утврдити кривице редара, који би били такве природе, да 
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би се имали од службе суспендовати и отпустити то ћу 
сачекати решење надлежног суда и тек тада о кривици 
редара донети одлуку. 

ОДЛУКА: 
Умољава се Госп. велики жупан да у предмету интер-

пелације покрене истрагу, кривца казни и о свему поднесе 
извештај на најближој гл. скупштини. 

Број. 34. 

У својој другој интерпелацији износи Марко Марци-
кић, члан прош. Савета, ову молбу фијакерског удружења, 
која гласи: 

Новосадско фијакерско удружење учтиво моли Град-
ски Савет да узме у претрес тачку другу фијакерске та-
рифе, која је 1924. год. новембра 24. одобрена, и гласи: 
„Вожња на сахат повисује се са 30 на 40 дин.” и да се 
разјасни, дали та тачка важи и за чиновнике или не; по-
што поједини градски представници то тако тумаче, да 
њихова такса и на даље остаје 25. дин. са чиме се ми апсо-
лутно не слажемо. 

Вожња у званичне сврхе се плаћа из градске благај-
не: грађани треба сви подједнако. 

Те како ми фијакеристи општини плаћамо ударени 
намет и таксе без икаквог попуста као и остали грађани, 
те неби било ни морално ни на закону основано, да смо 
ми осим свега овога оптерећени још и тиме, што у званич-
не сврхе возимо по знатно сниженој цени. 

Наводимо да овакве одредбе нигде не постоји ни у 
Београду, ни у Земуну, ни у Суботици, а нема је ни у прво-
битном новосадском штатуту. Да би се овај неспоразум 
одклонио молимо, да Славни проширени Савет изволи 
нагласити да се то горње повишење тарифе односи и на 
општину и њене чиновнике и када се возе у званичне 
сврхе и да такса од 25. дин. иза општину повишена на 40 
дин. од сада. 

ОДЛУКА: 
Ова се интерпелација издаје економском одбору ради 

поднашања мњења. 

Број. 35. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупштине 
исцрпен, то председник затвара за данас сазвану редовну 
гл. скупштину и за оверовљење  записника позива 

Марка Марцикића, Глишу Ракића и Радована Вујоше-
вића чланове проширеног Савета за 4. фебруара 1925. 
године у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 4 фебруара 1925. године у 11 сати пре подне. 
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 вел. бележник Слиепчевић, с.р. 
 Ђурђевић, с.р. вел. жупан. 

 

 Глиша Ракић, с.р. 
 Марко Марцикић, с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 24. марта 1925. г. 

Председник: МИЛАН СЛИЕПЧЕВИЋ, 
Велики жупан. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, в.д. градског начелника, Стеван Бошњаковић, Ради-
вој Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Др. Глиша Марковић, градски саветници, 
Бранко Ђурђевић, велики бележник, Никола Плавшић, гр. гл. мерник, Др. Михајло Продановић, 
градски фискал, Др. Јован Стејић, гр. гл. физик, Стојан Стакић, гр. гл. благајник, Никола Лебхерц, 
градски подбележник, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, градске 
рачуновође. 

Од стране муниципалног већа: Лука Бајић-Стевин, Танасије Белеслијин, Имре Вахтл, Др. Мила-
дин Величковић, Радован Вујошевић, Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Миша Георгијевић, Миша Динић, 
Васа Јовановић-Вакин, Јоца Јовановић, Милан Каћански, Гига Латинчић, Васа Крендић, Јосиф 
Лудвиг, Јован Максимовић, Иван Малешевић, Василије Матић, Филип Богдановић, Тоша Милић, 
Глиша Мирковић, Јован Милак-Кузманов, Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад 
Попов, Давид Поповић, Рацко Поповић, Глиша Ракић, Милутин П. Стојковић, Павле Татић. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број: 36. 

Председник Госп. Милан Слиепчевић, вел. жупан, 
поздравља присутну Господу Чланове проширеног Савета 
и отвара за данас сазвану ванредну главну скупштину; 
вођење записника поверава Бранку Ђурђевићу, вел. бе-
лежнику а говорнике да бележи Никола Лебхерц, градски 
подбележник. 

Пре дневнога реда моли Павле Татић, члан прошире-
ног Савета, обавештење од Господина Вел. Жупана у ствари 
поднеска социјално-демократске странке ради именова-
ња неколико чланова ове странке за чланове прош. гр. 
Савета. 

Господин Велики Жупан мисли, да је упитна молба 
решена још пре неколико месеца, чим је њему приспела, 
али тачно о судбини њезиној незна. 

Узима се на знање. 

Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник. 

Број: 37. 
адм. 8072. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 24. марта о.г. под-
носи свој предлог у предмету употребе поклона од стране 
грађанства вароши Новога Сада у своти од дин. 1,000.000.- 
на име свадбеног дара Њ.В. Краљу Александру I. у знак 
радости његове женидбе. 

Обзиром на ту околност, да проширени градски Са-
вет у својој оцлуци од 19. априла 1922. год. није изрекао 
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жељу у коју сврху приноси поклон од дин. 1,000.000.- 
даље обзиром на ту околност, да су остали градови 

приликом изгласања свадбеног дара изразили жељу, да се 
за свадбени дар изгласана свота има употребити за поди-
зање и изградњу једног студентског дома са седиштем у 
престоници Београду, - у коме би дому имали присуства 
сви студенти наше велике Краљевине без разлике на веру 
и народност, - то градски Савет обзиром на горе изнете 
чињенице подноси предлог Проширеном Градском Саве-
ту, нека исти одлуком изрекне, да по овом предмету своју 
ранију одлуку поднесену под бројем 15060/1922. надопу-
њује тако, да се изгласан поклон за свадбени дар од дин. 
1,000.000.- има употребити на подизање и изградњу јед-
ног студентског дома са седиштем у Београду у коме би 
дому имали учешћа и права сви студенти наше велике 
Краљевине С.Х.С. без обзира на веру и народност. 

На жељу већине гл. скупштине је Госп. Вел. Жупан 
претворио гл. скупштину у конференцију. 

После одржане конференције је предлог градског 
Савета једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет расматрајући предлог 

Градског Савета и уверивши се о изнетим ињеницама, - 
једногласно 

Решава: 
да прима предлог Градског Савета и своју ранију одлуку 
по овом предмету под бр. 15060/1922. надопуњује тако, 
да се за свадбени дар изгласана свота од 1,000.000.- дин. 
има употребити на изградњу једног студентског дома у 
нашој престоници и то на широј основи у коме би дому 
имали права и учешћа сви студенти Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца без разлике на њихову веру и на-
родност. 

Ова се одлука има поднети одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању у 
Београду. 

О овој се одлуци градски Савет изводом из записни-
ка извештава. 

Референт: Стеван Бошњаковић, гр. саветник. 

Број: 38. 
адм. 1658. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 24. марта о.г. под-
носи свој предлог у предмету продужења прорачуна гр. 
домаће благајне и с њом скопчаних фондова од 1924. год. 
до краја маја месеца 1925. год. 

Јован Лакић, в.д. градског начелника, с обзиром, да 
се чланови одбора за прорачун не одазивају позивима, те 
да се прорачун у овоме одбору не може ускоро свршити, 
предлаже, да се претрес прорачуна отпочне одмах у одбо-
рима економском, правном и за прорачун. 

Ђока Петровић, члан проширеног Савета предлаже, 
да се нацрт прорачуна препише на машини и неколици-
нама чланова проширеног Савета раздели. 

Стеван Бошњаковић, гр. саветник, на предлог пред-
говорника примећује, да је ово непотребно, јер ће се про-
рачун претрести у одборима и тако дефинитивно састав-
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љен отштампати и свима члановима проширеног гр. Саве-
та разделити. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто претрес прорачуна за 1925. год. још није до-

вршен, те се нов прорачун моментално не може утврди-
ти, то проширени градски Савет решава, да се прорачун 
од 1924. рачунске године привремено продужи до 31. 
маја 1925. год. док се нов прорачун домаће благајне и са 
овим скопчаног мировински и сиротињски фонд за год. 
1925. утврди. 

Претрес прорачуна гр. домаће благајне и с њом скоп-
чаних фондова има одмах отпочети у заједничким сед-
ницама економског, правног и одбора за финансије и 
прорачун. 

О томе се градски Савет ради извршења изводом и 
записника извештава. 

Референт: Др. Михајло Продановић, гр. фискал.  

Број: 39. 
адм. 7381. од 1925. 

Градски Савет по преслушању економског, финан-
сијског и правног одбора, а узевши у обзир разлоге молбе 
Дирекције Државних Жељезница у Суботици нарочито пак, 
да ограничења права својина садржана у тачкама 2, 3, 4, 
5. и 6. одлуке проширеног градског Савета бр. 109/адм. 
32307, 35980, 37809. од 1924. неоспорно неповољно ути-
чу на права власника, која му и по елементарним правним 
појмовима припадају и која су са имовином скопчана, да-
ље да је у овоме случају молиоц будући власник Државне 
Жељезнице, које довољно гаранције пружају, да ће све 
услове и без грунтовног осигурања испунити, напоследак, 
да је питање поседа окупираних 10 кат. јутара 65 кв. хва-
ти пред судом на решењу, које ће се свакако у корист гра-
да решити предлаже Проширеном градском Савету пред-
лог, да молби Дирекције Државних Жељезница у Суботици 
изађе у сусрет, горња ограничења овим оног, да се купље-
но земљиште има употребити на подизање нове ложиони-
це, изостави из горњег решења, а питање поседа 10 јут. 
65. кв. хв. земље припусти судском решењу, - услед чега 
проширени градски Савете 

РЕШАВА: 
Молба Дирекције Државних Жељезница у Суботици 

предата под бр. 7381/адм. 1925. уважава се, те се огра-
ничења наведен у тачкама 2, 3, 4, 5. и 6. одлуке проши-
реног градског Савета бр. 109/адм. 32307, 35980, 37809. 
из 1924. од 22. новембра 1924. изостављају тако, да се 
продато земљиште има употребити на изградњу ложиони-
це; исто тако се изоставља друго и треће зачело 8. тачке 
горњег решења. 

Ово се решење подноси на одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела - Оделење за Банат, Бачку и Барању на 
одобрење. 

О овоме се градски Савет изводом из записника из-
вештава. 
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Број: 40. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпљен, председник затвара скупштину и пози-
ва за оверовљење записника  

Тодора Милића, Глишу Ракића и Глишу Мирковића, чла-
нове проширеног градског Савета за 26. март у 11 часова 
пре подне у градском бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 26. марта 1925. год. у 11 часова пре подне. 

 Бранко Ђурђевић, с.р. Слиепчевић, с.р. 
 Белики Бележник: Велики Жупан: 

 

 ______________________________ 
 члан прош. гр. Савета. 
 ______________________________ 
 члан прош. гр. Савета. 
 ______________________________ 
 члан прош. гр. Савета. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 19 маја 1925. године 

Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ, 
в.д. градског начелника. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик градског начелника, Стеван Бошњаковић, 
гр. рач. Радивој Бокшан, Александар Поповић, Миливој Вучетић, Глиша Марковић, градски савет-
ници, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. 
инж. Јован Стејић, гр. физик, Стојан Стакић, гр. гл. благ. Аладар Тришлер, гр. рач. Ђула Киш, гр. 
рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рач. Никола Лебхерц, гр. подбележник, Андрија Патак, гр. рачуно-
вођа, Ранко Славнић, гр. архивар. 

Од стране муниципалног одбора: Милан Антонић, Дамјан Асурџић, Душан Атанацковић, Лука 
Бајић, Јован Башић, Имре Вахтл, Др. Миладин Величковић, Марко Вилић, Радован Вујошевић, 
Ђока Гајин, Ђока Гачулић, Лазар Димић, Миша Динић, Аца Евић, Васа Јовановић-Вакин, Васа 
Крендић, Гига Латинчић, Др. Јован Латинчић, Јован Максимовић, Марко Марцикић, Василије 
Матић, Тоша Милић, Миша Милићев, Глиша Мирковић, Владислав Миодраговић, Андрија Мудрох, 
Ђока Мунћан, Душан Перлић, Ђока Петровић, Др. Милорад Попов, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, 
Павле Поповицки, Глилша Ракић, Душан Ружић, Петар Савић, Др. Милан Ћирић, Леополд Франк, 
Ђура Хаднађев, Фрања Цидлик, Филип Богдановић, Јоца Сивачки. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, велики бележник. 

Број: 41. 

Председавајући Госп. Јован Лакић, вршилац дужно-
сти гр. начелника, поздравља присутну господу чланове 
проширеног Савета и отвара за данас сазвану ванредну 
главну скупштину; вођење записника поверава Бранку 
Ђурђевићу вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола 
Лебхерц, гр. подбележник. 

Узето је на знање. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број. 42. 
адм. 12771. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 9. маја о.г. под-
носи ради узимања на знање брзојавни извештај обласног 
вел. жупана под бројем 2424/ 925. о именовању Нове Кр. 
Владе. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање 

горњи извештај о именовању Нове Кр. Владе. 

Број. 43. 
адм. 13143, 13525 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 9. маја о.г. подно-
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си ради узимања на знање отпис Мин. Ун. Дела број 7199/ 
1925. у предмету разрешења дужности вел. жупана Госп. 
Милана Слиепчевића и допис вел. жупана бачке области 
са записником о примопредаји и ликвидацији вел. жупан-
ског звања града Новог Сада. 

ОДЛУКА. 
Горњи се извештај узима на знање. 

Референт: Никола Плавшић, гл. инжињер. 

Број. 44. 
адм. 31905 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја подноси 
- на основу мњења економског, правног и одбора за фи-
нансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе пред-
седника Апелационог Суда у Новом Саду, да се продужи 
рок за подизање зграде за Апелациони Суд. 

Предлог Градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Гр. Савет уважава молбу Председника 

Апелационог Суда у Новом Саду и продужује рок за по-
дизање зграде Апелационог Суда на њему уступљеном 
земљишту у мостобрану. Према томе решава, да се из-
мени 2. тачка одлуке Проширеног гр. Савета под бројем 
212/адм. 16760/1922. у предмету продаје градског зем-
љишта тако, да та тачка у целости гласи овако: 

„2. Министарство Правде обвезује се, да ће до краја 
1927. год. потребне зграде извести.” 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела Оделење за Банат Бачку и 
Барању. 

О томе се изводом из записника градски Савет изве-
штава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број. 45. 
адм. 12730 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Александра Димшића, судије касацио-
ног суда и осталих државних и самоуправних чиновника, 
у којој моле у име свих чиновника, којима су додељени 
плацеви, да се раније донесене одлуке, које говоре о том 
додељивању измене у том смислу, да се рок остављен за 
изградњу кућа - који истиче 31. децембра 1925. год. про-
дужи до 31. децембра 1930. године и да се с обзиром на 
потребне кредите брише и она клаузула, која спречава 
продају већ изграђених кућа у року од 5. год. рачунајући 
од завршене градње. 

Председник Госп. Јован Лакић, в.д. градског начел-
ника, позива Господу чланове проширеног градског Саве-
та, који су у овом предмету заинтересовани, да се из скуп-
штинске дворане удаље, те пошто је и сам заинтересован 
у овом предмету предаје председништво Госп. Бранку Ђур-
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ђевићу вел. бележнику и удаљује се из дворане. 
После овога је председник и референт Госп. Бранко 

Ђурђевић, вел. бележник, изнео молбу молиоца, коју они 
образлажу тиме, што највећи део чиновника - којима су 
додељени плацеви - није могао до данас да приступи гра-
ђењу усљед тешких материјалних и финансијских прилика 
и тешке економске кризе у којој се налази цела држава а 
нарочито економски најслабији сталеж а међу њима у пр-
вом реду државни и самоуправни чиновници. 

Грађење у свима деловима државе постаје све теже, 
а у последњим годинама је цела грађевна делатност доспе-
ла до потпуне стагнације. 

Већини чиновника није било могуће доћи до зајма 
потребног за грађење, на који су рачунали. С једне стране 
због тешких финансијских прилика а с друге стране на-
рочито због ограничења садржаних у одлуци, која говори 
о продаји, наиме да се земљилште рачунајући од изград-
ње кроз пуних пет година не смеју продавати, даље и због 
тога што нису брисани на овим земљиштима грунтовно 
укњижени дугови и терете још и данас земљишта прода-
та чиновницима. 

Ради оправдања своје молбе наводе молиоци још и 
то, да град већим делом још није ни предао власницима 
њихове парцеле а није их ни могао предати, јер се на 
многима још увек налазе путеви, и остали објекти, које 
град све до данас није могао да уклони јер је и сам мосто-
бран истом у јесен лањске године предат граду од стране 
војних власти, усљед чега и један добар део плацева у 
шанчевима није грунтовно пренесен на град, те стварно 
није ни прешао у својину града. Тако, да и сами они, који 
су хтели градити нису могли, и баш  усљед тога што су 
шанчеви те лањске јесени предати граду од стране војних 
власти, није могао град, да регулише и наспе улице изме-
ђу појединих блокова, тако да је комуникација немогућа. 

Сама Грађевинска Дирекција у Новом Саду у свом 
пропратном акту број 4134/ од 7. јула 1922. год. предла-
жући, да се продаја плацева одобри чиновницима још 
тада је предвидела, да је за изградњу предвиђени рок и 
одвише кратак и да ће у своје време бити потербно, да се 
продужи што се ево и доказало. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Градски Савет по саслушању економ. финансијског 

и правног одбора подноси предлог градском Савету нека 
изрече, да налази, да су горе изнесени аргументи садржа-
ни у молби Александра Димшића, судије касационог суда 
и другова му истинити и оправдани и да је доиста у да-
нашњој општој финансијској и економској кризи и ма-
теријално јачима а нарочито најлошије плаћеном држ. и 
самоуправном чиновништву онемогућено зидање, те се 
према томе ничим не би могло оправдати, да се чиновни-
цима нарочито с обзиром на њихово бедно стање - већ 
једном дата но све до сад неискоришћена помоћ без њи-
хове кривице ускрати. 

Према томе проширени градски савет усваја подне-
сену молбу али само делимично у толико што решава, да 
се у одлукама проширеног градског Савета, а које говоре 
о додељивању ових чиновничких плацева и које се воде 
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под бројевима 69/922, 70/б/1922, 74/1922, 129/1922, 
166/1922, 167/1922, и 36/1923- за изградњу кућа остав-
љени рок продужи на даљних 5 /пет/ т.ј. до 31. децембра 
1930. године. 

Онај део молбе да се брише клаузула, која спречава 
продају већ изграђених кућа у времену од 5. година - не 
усваја проширени градски Савет него решава, да ова, 
као и остале клаузуле, које говоре о продаји плацева оста-
ве на снази и на даље. 

Ова се одлука има одобрења ради да поднесе Мини-
старству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању с тим, да остали услови дотичних одлука остану 
непромењени. 

О овоме се градски Савет изводом из записника из-
вештава. 

Пошто је по овоме предмету одлука донешена, то су 
се сви заинтересовани чланови проширеног градског Са-
вета вратили у скупштинску дворану 

и Госп. Јован Лакић, вршилац дужности градског начел-
ника, је преузео председништво. 

Референт: Јован Лакић, в.д. градског начелника. 

Број. 46. 
адм. 1381. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског 
правног, и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Арнола Баумхауера из Новог Сада, ради 
продаје градског земљишта у сврху изградње творнице 
метала и четака према прикљученим плановима. 

 Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, је про-
тив предлога, да се молба изда предходно на мишљење 
Трговачкој и Индустријској комори. Зашто стављати под 
туторство коморе једнога зрелог човека. Он је сам калку-
лирао и ваљда налази рачуна. Апелује на проширени град-
ски Савет, да се то не дозволи већ, да се у интересу раз-
воја индустрије одобри продаја. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета је такођер 
против предлога. Зашто да се сада пита комора за мишље-
ње када то није никада до сада практиковано. Молитеља 
познаје као у сваком погледу исправна човека и он тежи, 
да овом творницом осигура себи екзистенцију; пошто као 
трговац услед велике и надмоћне конкуренције не може 
опстати. Сировину за своју творницу ће узимати само из 
земље а то је сирак, који расти и у лошим земљама, које 
нису подесне за племените производе. Зато предлаже, да 
се молитељу, дâ она парцела и у оном обиму како он то 
тражи. 

Јован Лакић, гр. саветник, износи да је гр. Савет већ 
више пута тражио мишљење коморе. Зам. председника 
трговачке коморе је у седници одбора изнео, да је комора 
доста људи одвратила од подхвата, који би их одвели у си-
гурну пропаст, јер не познају добро прођу артикала, које 
су намеравали, да произвађају. Мишљење коморе уоста-
лом није обавезно за проширени градски Савет. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, остаје 
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при своме предлогу само да му се дâ у пола мање земљи-
ште, пошто је и то довољно. Град нема сувише земљишта, 
те треба да штеди. Противан је томе, да се Трговачка ко-
мора у опште пита за мишљење, јер би то значило меша-
ње њезино у послове града. 

Јован Лакић, градски саветника вели, да се тражени 
комплекс земље не може смањити без питања молитеља. 

После овога је стављен на гласање прво предлог град-
ског Савета за који је гласало 28. чланова а затим предлог 
Радована Вујошевића за који је гласало 10 чланова. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче, да овај предмет 

скида с дневног реда и да га издаје на мњење Трговачкој 
Индустријској комори, с тиме, да је у начелу за то да се 
продаја земљишта одобри. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број. 47. 
адм. 1759, 8355. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја ове годи-
не подноси на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног одбора за финансије и прорачун свој предлог 
у предмету молбе фирме Мирко Штајнер и синови, трго-
вине дрва, да им се ради проширења њихове већ посто-
јеће индустрије на великом Лиману 1200 кв. хв. градског 
земљишта ради изградње стругаре. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет по саслушању мњења еко-

номског финансијског и правног одбора изриче, да не 
прихваћа молбу молитеља фирме Мирко Штајнер и сино-
ви трговине дрва и не одобрава јој продају градског зем-
љишта за проширење већ постојеће јој индустрије из раз-
лога тога, што је прош. градски Савет 18. јуна 1923. год. 
одлуком број 58/адм 5263, 21190 од 1923. фирми Мирко 
Штајнер и синови продао градско земљиште за индустри-
ју дрва и већ том приликом је фирму Мирко Штајнер и 
синови обвезао, да на тада продатом јој земљишту изгра-
ди стругару, којој се обавези молитељ није одазвао ради 
чега се молба молитеља не може усвојити. 

О томе се градски Савет и Мирко Штајнер изводом 
из записника извештавају. 

Референт: Др. Михајло Продановић, гр. фискал. 

Број. 48. 
адм. 12913. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице подноси свој пред-
лог и предлог економског правног и финансијског одбора 
у предмету молбе Антона Кужела, грађевинског подузима-
ча из Новог Сада ради откупа земљишта поред кудељне 
фабрике. 

Предлог заједничке седнице одбора је: 24. јуна 1921. 
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године Хладик и Кужел грађевински подузимачи молили 
су од града, да им прво под закуп изда, а после прода 333. 
кв. хвати земљишта под топ. бр. 8178 и 8181. из гр. ул. 
број 1. општ. Нови Сад за подизање техничких канцела-
рија и станова, сврху подизања грађевинске индустрије. 

Проширени Савет града Новог Сада је у својој сед-
ници одржаној 3. новембра 1921. год. молитељима то 
земљиште и продао за 12.500 динара, но пре него је ово 
решење градског Савета постало правомоћно један од 
молилаца Хануш Хладик је напустио Нови Сад и на не-
познато место отишао тиме од купа одустао, а други мо-
лиоц Антон Кужел, који је дотле горње земљиште држао 
под закуп 21. фебруара 1922 године уплатио је у градску 
благајну 12.500 дин. у име куповне цене, земљиште добио 
у посед и на њему упоставио све оне зграде, које му је 
граедски проширени Савет по плановима у дужност ста-
вио.- 

Антон Кужел је од то доба молбом под бр. 21173/адм. 
1923. молио, да му се стави уговор за грунтовни препис, 
но како је у горњем решењу проширеног градског Савета 
била уведена фирма „Хладик и Кужел” то градски Савет 
није могао молбу уважити и позвао је прво ту фирму, да 
уговор потпише под претњом, да се иначе решење о про-
даји земљишта ван крепости ставити. 

Назив „фирма Хладик и Кужел” погрешно је ставље-
но у решење проширеног градског Савета, јер ни моли-
тељи нису своју молбу под бројем 13185/1925. као фирма 
потписали, већ појединачки, осим тога Хладик и Кужел 
под овим именом нису имали обртницу, нити су били у 
трговачком регистру протоколисани, те тако така фирма 
у опште није ни постојала, према чему није ни уговор мо-
гла потписати. 

Антон Кужел у својој садашњој молби моли, да му се 
призна право својине на купљену непокретност с разлога, 
што је Хладик још новембра 1921. год. на непознато место 
отишао, тиме дакле од купа одустао, што је молитељ Ан-
тон Кужел у поседу а и што је куповну цену у градску бла-
гајну уплатио, што је на земљишту обећане зграде подигао 
и што према плановима, које је молби приложио, намера-
ва, да нове зграде подигне, уједно својевољно даје допла-
ту за купљено земљиште од 5000 дин. 

На основу свега овога је гр. Савет установио, да је 
упитног земљишта искључиви власник и поседник Антон 
Кужел те на основу тога а по саслушању економско фи-
нансијско и правног одбора подноси проширеном град-
ском Савету следећи предлог за 

ОДЛУКУ: 
Проширени Савет града Новог Сада признаје Анто-

ну Кужелу право својине и на непокретност у гр. ул. бр. 1: 
општ. Нови Сад под топ. бројевима 8178. и 8181. те према 
томе мења своје решење под бројем 124./адм. 13184. од 
1921. у толико да се право својине уз накнадну уплату по-
нуђених 5000 дин. на исте непокретности у корист моли-
теља грунтовно укњижи с тим, да је дужан по приложе-
ним плановима нове зграде у року од две године од дана 
потписа уговора извести. Остали већ установљени услови 
остају у потпуној важности. 

Предлог градског Савета је, да се скине с дневног ре-
да ради прибирања још потребних података. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Скида се с дневног реда. 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број. 49. 
адм. 13652. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Данила Ороса, кројача новосадског ста-
новника да му градски Савет прода 258. кв. хв. градског 
земљишта у сврху изградње кројачке радионице и куће за 
становање. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на темељу мњења еко-

номског финансијског и правног одбора решава да молбу 
молитеља Данила Ороса не усваја, из разлога тога, што је 
за упражњавање његовог обрта довољна и једна радио-
ница, која се може и у граду наћи те није потребно, да му 
се нарочито додели један кућни плац, који би другом ко-
јем обртнику потребан био. 

О томе се градски Савет и Данило Орос изводом из 
записника извештавају. 

Број. 50. 
адм. 3026. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Раде Аврамовића, кириџије са дерегљом, 
новосадског становника, да му градски савет прода 249. 
кв. хв. градског земљишта у сврху изградње радионице 
за оправку чамаца, складишта и куће за становање. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се молитељу прода тражено земљиште. Молитељ има 
свог алата, а нема своје куће, те нема где да га смести. 

Василије Матић, члан проширеног Савета, поводом 
предлога Марка Марцикића предлаже, да се предлог ски-
не с дневног реда, да се боље провери потреба земље, те 
поново изнесе пред проширени Савет. 

Јован Лакић, гр. саветник, објашњава, да је моли-
тељ прво тражио земљиште за кућу па је одбијен. Затим 
је допунио своју молбу тиме, да му је земља потребна за 
изградњу магацина, где би сместио свој алат. Мишљења 
је, да би се могао прихватити предлог Василија Матића. 

ОДЛУКА: 
Молба Раде Абрамовића се скида с дневног реда с 

тим, да се има поново проучити и допунити, те прошире-
ном Савету предлог поднети. 

Референт: Станоје Михалџић, ред. вел. Капетан. 
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Број. 51. 
адм. 5015. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи - на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе фи-
јакерског удружења ради повишења фијакерске тарифе 
за званичне вожње. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, 
нема ништа против да се тарифа повиси, али само моли, 
да се фијакери употребљавају искључиво у службене а не 
и у приватне сврхе. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да се фијакери, мо-
гу употребљавати само по одобрењу шефа одељења. Ако 
се ипак догоде злоупотребе, то би требало конкретне слу-
чајеве пријавити ради казне. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава, да се повишење 

фијакерске тарифе, која је одобрена на седници проши-
реног градског Савета од 24. новембра 1924. односно 
сходно томе и за вожње у званичне сврхе, те се досадања 
тарифа за званичне вожње, које плаћа град, од 25.- дина-
ра повисује на 33.- динара. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број. 52. 
адм. 7204. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења економског правног и одбора за 
финансије и прорачун свој предлог у предмету накнаде 
штета на касапској ади поплавом оштећених закупника 
гр. земљишта. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, 
није против исплате штете, само предлаже, да се у будуће 
не исплаћују оваке оштете. У уговорима се ставља услов, 
да немају права на оштету ни у случају поплаве, па зашто 
им давати оштету када и сами знају, да предео може до-
ћи под воду. То је једино њихова кривица. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета конста-
тује, да ови људи нису пострадали својом кривицом већ 
кривицом града. 

Др. Миладин Величковић, члан проширеног Савета, 
не говори кроз прозор. Кривицу за поплаву је установила 
једна комисија. Кривица није пала на управу града. 

Јован Лакић, в.д. градског начелника вели, да одго-
ворност за прошлогодишњу поплаву не може да терети 
управу града. Проваљена долма је стара и не одговара про-
писима за изградњу долми а уз то је висока вода квасила 
долму неколико недеља. 

После овога је предлог градског Савета једногласно 
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примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Градски Савет на темељу мњења економског, финан-

сијског и правног одбора подноси предлог проширеном 
градском Савету нека изрече, да изнимно одобрава, да се 
лицима садржанима у списку број 7204./адм. 1925. а 
који су пострадали од поплаве врати аренда односно ис-
плати оштета и то на терет ставке XLI. „Непредвиђени 
издаци” прорачуна за годину 1924.- како следи: 

1/ Милошу Бајићу за парцелу број 207.  
у име аренде ................................................. 210. дин. 

2/ Милошу Бајићу за парцелу број 182  
у име аренде ................................................. 250. 〃 

3/ Милану Коларском за парцелу бр. 7  
у име аренде ................................................. 110. 〃 

4/ Стевану Ракићу, за парцелу бр. 234.  
у име оштете ................................................. 250. 〃 

5/ Сави Зарићу за парц. бр. 284.  
у име оштете ................................................. 180. 〃 

6/ Сави Зарићу за парц. бр. 315.  
у име оштете ................................................. 150. 〃 

7/ Ђоки Јоцићу, за парц. бр.  
у име оштете ................................................. 220. 〃 

8/ Пери Брзићу за парц. бр. 218.  
у име аренде ................................................. 310. 〃 

9/ Емилу Загорчићу, за парц. бр. 294.  
у име оштете ................................................. 200. 〃 
за парцелу број 193. у име оштете ............... 200. 〃 
за парцелу број 292. у име оштете ............... 200. 〃 
за парцелу број 291. у име оштете .................200 〃 
за парцелу број 312. у име оштете .................200 〃 
за парцелу број 314. у име оштете .................200 〃 

10/ Паји Летићу за плац број 307  
у име оштете ................................................. 200. 〃 

11/ Јаши Крстићу за парц. број 157  
закупнина ....................................................... 20. 〃 
а за парцелу број 94.   
у име закупнине ........................................... 210. 〃 
свега............................................................3.310. дин. 
Упућује се према томе путем градског рачуноводства 

градска благајна, да на терет ставке XLI. „Непредвиђени 
издаци” прорачуна за 1924. годину исплати у списку број 
7204/адм. 1925. садржаним лицима на прописано истав-
љене признанице у име аренде која се има вратити своту 
од 1.090/једнухиљададеведест/ динара, у име оштете 
своту од 2.200/ двехиљадедесстотине/ динара/све укуп-
но дакле 3.310 /трихиљадетристадесет/ динара. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела - Оделење за Банат Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава. 

Број. 53. 
адм. 4769, 5732 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун призив Арка-



19 МАЈ 1925. 

 

179 

дија Јелагиног, руског избеглице новосадског становника 
поднесеног против одлуке градског Савета број 3182/адм. 
1925. којом одлуком одбија молбу молитеља, да му додели 
градско земљиште на дунавској обали ради подизања буде. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет на темељу мњења економ-

ског финансијског и правног одбора изриче, да одбија 
призив Аркадија Јелагиног и да оснажује одлуку градског 
Савета број 3182/ 1925. из разлога тог, што тражено ме-
сто, које се налази на периферији града није подесно за 
то, да би се тамо интезивно могао вршити стални хиги-
јенски и полицајни надзор. 

Овим се уједно ставља ван крепости одлука гр. Са-
вета бр. 11519. 1925. 

О томе се изводом иза записника извештавају град-
ски Савет и Аркадије Јелагин. 

Број. 54. 
адм. 8980 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету нагодбе између града и Косте Јовановића ра-
ди накнаде за одузето земљиште услед регулације Њего-
шеве улице и Трга Косте Трифковића. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет прихваћа учињену наго-

ду са Костом Јовановићем о уступању земљишта у Њего-
шевој улици граду а поводом нове градње под следећим 
условима: 

1/ Коста Јовановић уступа граду од свог земљишта 
у Његошевој улици кат. чест. 2376/2=5 хв. и 2377/2= један 
хв. укупно 6./хв. према приложеном нацрту пот. 4/: Град 
оправља асфалт око нове куће Косте Јовановића на ћошку 
Његошеве улице и Трга Косте Трифковића у површини 
39.27 кв. мет. 

Уступање земљишта и оправка асфалта извршиће се 
према прегледу Косте Јовановића бесплатно пошто је ово 
према приложеном обрачуну под I/. по град повољно. 

Извршење овог закључка поверава се градском Са-
вету с тим, да кад предмет постане моћан Коста Јовано-
вић сачини са градом уговор да би се уступљено земљиште 
могло грунтовно на град провести. 

Све трошкове ове промене сноси молилац а у случају 
спора надлежан овд. Срески Суд. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава. 

Број. 55. 
адм. 5525. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице 
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економског, правног и одбора за финансије и прорачун - 
свој предлог у предмету молбе инжињера Николе Плавши-
ћа шефа гр. грађ. одељка, ради установљења паушала за 
теренски рад и ради промене положаја као члана градског 
Савета. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Што се тиче првога дела молбе то с обзиром, да су 

чл. 10 у вези са прорачуном гр. домаће благајне за 1924. 
г. паушалне дневнице укинуте, а да шеф гр. грађевинског 
одељка по природи послова свога одељења, ради надзора 
врло често излазити на терен, то проширени градски Са-
вет у начелу решава, да се за њега установи важност па-
раграфа 225 гр. орг. мировинског статута о паушалу за 
теренски рад с тим, да се висину паушала има одредити 
проширени Савет на својој седници, коју ће држати при-
ликом установљења прорачуна за ову годину. 

Што се тиче другога дела његове молбе, да и шеф 
градског грађ. одељка буде члан Савета са правом гласа, 
проширени градски Савет налази, да је потпуно оправ-
дано, пошто је и та институција предвиђена XXI. зак. чл. 
од 1881/ по којој је до 1913. год. шеф гр. грађ. одељка 
био члан гр. Савета са правом гласа. 

Одговорност шефа гр. грађевинског одељка као тех-
ничког референта гр. Савета мора бити тим већа ако и 
сам буде гласао за предмете из свога ресора. Из ових раз-
лога се место „гл. инжињера” створено год. 1913. претва-
ра у место „техничког саветника” са свима правима, која 
су према закону и гр. статуту скопчана са положајем са-
ветника. 

Према овоме се има гр. организациони статут изме-
нити. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се изводом из записника градски Савет изве-
штава. 

Референт: Др. Глиша Марковић. 

Број. 56. 
адм. 11465. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој извештај о 
утрошеној своти за приређивање банкета приликом отва-
рања дома народног здравља 8. марта о.г. свечано је отво-
рен Дом Народног Здравља у Н. Саду и хигијенска изложба. 

Пошто је отварање Дома Народног Здравља где су 
смештене све централне хигијенске установе за Војводину 
значило један важан догађај у културној историји Новог 
Сада, што је и град Нови Сад активно учествовао у овој 
свечаности и приредио у почаст изасланика Мин. Народ-
ног Здравља Универзитета и осталих одличних гостију, и 
покретачи ове идеје банкет. 

Том приликом је утрошена свота од 5500 дин. коју је 
гр. Савет одлуком бр. 6296/925. упутио на исплату у нади 
накнадног одобрења од стране Прош. гр. Савета. 
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Предлог градског Савета је једноглано примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет накнадно узима на знање 

утрошак своте од 5500 дин. за приређивање банкета на 
дан 8 марта о.г. приликом свечаног отварања Дома На-
родног Здравља. 

Ова се одлука одобрења ради има поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О овоме се градски Савет изводом из записника из-
вештава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број. 57. 
адм. 21267. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету отписа 375. дин. издатих 1918. г. за пребоја-
дисање натписа на жељезничкој станици. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Одмах после преврата 1918. године су пребојадиса-

ни натписи на садашњој жељезничкој станици на терет 
града. За овај издатак од 375 дин. је град тражио накна-
ду од Министарства Саобраћаја нашто је ово актом сво-
јим од 20 јуна 1924. год. број 18691. одговорило, да не 
може извршити тражену наплату без доказа, да је испла-
та извршена по налогу надлежних жељезничких органа. 

Пошто је пребојадисање натписа на жељезничкој 
станици извршено у националном интересу а писменог 
трага нема, то проширени гр. Савет, да се ова свота неби 
и надаље водила као накнадни заостатак, наређује, да се 
375. динара убележених под ставком дом. благајне 207/ 
109 као накнадиви бришу. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О овоме се изводом за записника извештава град-
ски Савет. 

Број. 58. 
адм. 44629. од 1924. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету отписа 2475. дин. издатих пок. Милану Тапа-
вици, шефу гр. трошаринског звања за лечење у Пастеро-
вом Заводу у Загребу 1922 године. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
1922 год. је град Нови Сад исплатио пок. Милану 

Тапавици 2.475. дин. у име лечења његовог у Пастеровом 
Заводу у Загребу, с тим, да се ова свота има накнадити 
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из земаљског фонда за болничку негу. 
Накнаду ове своте је град тражио и Здравствени 

Одсек је одговорио, да тражењу не може удовољити, јер 
се је пок. Милан Тапавица лечио у I. разреду болнице а 
држава пружа изнимно помоћ по III. болничком разреду, 
већ да град посебно тражи накнаду по III. разреду при-
ложивши ова документа. 

Пошто је град и ово учинио тражио је накнаду бар 
по III. кл. што износи 187.50. дин. одговорено је, да пре-
ма закону о чиновницима само држ. чиновници имају 
право лечења на државни трошак а не и самоуправни, те 
да граду ништа друго не преостаје него да плати и тро-
шак по III. класи. Пошто према овоме нема изгледа, да ће 
се горња свота граду накнадити, то да се неби и надаље 
водила као накнадив предујам то проширени градски 
Савет наређује, да се свота од 2475. /двехиљадечетирсто-
седамдесетпет/ дин. као накнадива брише. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

Број. 59. 
адм. 3368. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Милана Малетића новосадског станов-
ника, ради месног кафанског права за властиту кућу у 
Камберовој ул. број 44. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета се слаже 
с тим, да нам не треба толико кафана, али код овога кон-
кретног случаја предлаже, да се од већ заузетог станови-
шта изнимно отступа, јер се је човек јако истрошио гра-
дећи кућу. Ако му се не буде препоручила молба он ће 
морати много да потроши на адвокате док добије месно 
право. 

Васа Јовановић, члан проширеног Савета вели, да 
има већ више случајева, да су добили месно право они, 
којима то проширени Савет није препоручио. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, вели, да 
неодговара ни достојанству овога тела а ни људима, који 
су чланови његови, да сваки час мења своја начелна ре-
шења. Нека се поништи првобитно решење, па се може 
онда и молитељу препоручити. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета вели, 
да има маса решења, проширеног Савета, које је Мини-
старство Унутрашњих Дела изменило. Овде је у питању 
опстанак нашег једног грађанина. Пошто нема законских 
препрека мишљења је, да се молба може препоручити. 

После овога је стављен на гласање прво предлог град-
ског Савета за који је гласало 22 члана а затим предлог 
Марка Марцикића за који је гласало 13. чланова проши-
реног градског Савета. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава, да се молба Ми-

лана Малетића из Новог Сада за месно кафанског права 
не препоручи Министарству Унутрашњих Дела, као вла-
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сти које је по чл. 7. Правилника Министарства Унутраш-
њих Дела под бројем 30817/923. надлежна за издавање 
месних права и то: с разлога: 

што проширени градски Савет сматра да је данаш-
њи број механа и кафана у овом граду задовољава пот-
пуно друштвене потребе грађанства у овом погледу и да 
би отварање нових механа и кафана дало још већма маха 
ширењу пијанства и алкохолизма и свих осталих разних 
социјалних последица и невоља, које га прате и било штет-
но и о моралне, хигијенске прилике и у опште по соција-
лан напредак овога града. 

О овоме се ради даљега поступка градски Савет из-
водом иза записника извештава. 

Број. 60. 
адм. 1372. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи свој предлог са предлогом заједничке седнице еко-
номског правног и одбора за финансије и прорачун у 
предмету молбе Гавре Милака, новосадског становника, 
ради месног кафанског права за своју кућу у Кајмакча-
ланској ул: број 14. Према мишљењу екон. финанс. и 
правног одбора имао би прош. гр. Савет да поднесе из-
вештај у смислу чл. о. правилника Мин. Ун. Дела број у 
30817/923. да се кафанског право молитељу подели из 
разлога што он већ обавља ту радњу, јер има у тој кући 
ограничено точење пића. 

Градски Савет, предлаже, да прош. Савет да изве-
штај, у смислу наведенога правилника, да се месно ка-
фанско право не подели из разлога, што је прош. Савет 
на својој седници од 26 фебруара 1924. год. већ изрекао 
пригодом конкретних молби, да данашњи број механа и 
кафана задовољава потпуно друштвене потребе грађан-
ства у овоме погледу, и да би се отварање нових механа и 
кафана дали још већма маха ширењу алкохолизма и свих 
осталих разорних социјалних последица и невоља, које га 
прате и било штетно и по моралне, хигијенске прилике и 
у опште по социјалан напредак града. 

Ограниченим точењем пића не значи, да се повећа-
ва број кафана, пошто дозволе за ограничено точење пића 
може финансијска власт у свако доба повући, а месна пра-
ва се не могу повући, већ су везани за кућу на коју гласе. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета пита, 
да-ли је сенатска седница предходила седници одбора? 
Чуди га нова пракса, да Сенат излази другим предлогом 
него што је предлог одбора. Не налази, да је коректно, да 
сенат на седници својој изврће решење одбора и своје 
пређашње решење. Ово је против гр. статута. 

Јован Лакић, в.д. градског начелника, разлаже, да 
Сенат прво састави дневни ред и ту се у главном фиксира 
како да се поднесе поједини предмет. Ово није обавезно. 
После тога долазе предмети у стручне одборе а затим пред 
т. зв. приправну седницу Савета и ту се коначни текст 
предлога утврди. Када би предмети потпуно разрађени 
долазили у стручне одборе онда неби ови потребни били. 
Одбори дају своје стручно мњење, дакле не предлог у по-
јединим предметима, који није обавеза ни за Ужи а ни 
проширени Савет. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, види 
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у овом поступку изигравање воље чланова одбора, јер гр. 
Савет зна да ће остале надгласати. 

Јован Лакић, в.д. градског начелника, поново нагла-
шава, да стручни одбори дају своје мњење а дефинити-
ван предлог подноси проширеном гр. Савету, припремни 
Савет. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета конста-
тује, да се је Сенат прво сложио са одбором а овамо до-
лази са посебним предлогом. Зашто нису сви чланови 
Савета присутни на седници одбора: чланови одбора гуде 
време долазећи у седнице и онда им се предлози још 
овако изигравају. Док је он био на седници, видео је јед-
ног члана Савета, да се на улици шета. Предлаже, да се 
цео предмет упути правном и дисциплинском одбору. 

Јован Лакић, в.д. градског наченика вели, да нису 
сви чланови Савета и чланови одбора, те тако нису оба-
везни сви долазити у седнице одбора. 

Радивој Бокшан, гр. саветник, мисли, да се примед-
ба Глише Мирковића односи на њега. Што се тиче остале 
примедбе Госп. Мирковића сматра, да је умесна, јер гр. 
Савет треба, да изађе пред одбор са својим већ потпуно 
разрађеним предлогом. 

Марко Марцикић, члан проширеног Савета предлаже, 
да се све три молбе ради месног права скину с дневног 
реда. 

Филип Богдановић, члан проширеног Савета, моли, да 
се не одбију молбе наших грађана када им се може изаћи 
у сусрет у предметима, где је у питању њихова екзистен-
ција. 

Душан Атанацковић, члан проширеног Савета, је 
зато да се молитељу месно право одобри. Исто тако пред-
лаже и за Михајла Сабо-а пошто је он стручњак. 

Танасије Белеслијин, члан проширеног Савета, није 
противан томе, да се молитељова молба препоручи, али 
онда треба препоручити све три молбе, које су данас на 
дневном реду. 

После овога је стављен на гласање предлог гр. Саве-
та за који је гласало 14. чланова а затим предлог одбора 
за који је гласало 15. чланова проширеног Савета. 

Према томе је предлог одбора већином гласова прим-
љен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет позват према 7. чл. правилни-

ка Министарства Унутрашњих Дела под бројем 30817/ 
923. да даје извештај јели у месту потребна кафана узео 
је у расматрање молбу, Гавре Милака ради месног ка-
фанског права за властиту кућу у Кајмакчаланској улици 
број 14. и на предлог заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун препоручује 
молбу молитеља из разлога, да у близини куће за коју 
моли месно кафанско право нема ни једне гостионе и да 
је према записнику стручне комисије како финансијски 
тако и редарствена контрола омогућена а у близини нема 
никакве јавне зграде. 

О овоме се ради даљег поступка извештава градски 
Савет изводом из записника. 
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Број. 61. 
адм. 11050. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
Правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Михајла Сабо-а новосадског становника, 
ради месног кафанског права за властиту кућу у Кајмак-
чаланској улици број 73. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, је про-
тив издавања дозволе за месно право молитељу једино из 
тога разлога, јер је у близини јавна радња па се могу де-
шавати разни шкандали. 

Према овоме је предлог градског Савета једногласно 
примњен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет решава, да се молба Ми-

хајла Сабо-а из Новог Сада за месно кафанског механско 
право не препоручи МинистарствуУнутрашњих Дела, као 
власти која је по чл. 7. Правилника Министарства Уну-
трашњих Дела под бројем 30817/923. надлежна за изда-
вање месних права и то из разлога, 

што проширени градски Савет сматра да данашњи 
број механа и кафана у овом граду задовољава потпуно 
друштвене потребе грађанства у овом погледу и да би 
отварање нових механа и кафана дало још већма маха 
ширењу пијанства алкохолизма и осталих разних соци-
јалних последица и невоља, које га прате и било штетно и 
по моралне, и хигијенске прилике и у опште по социјални 
напредак овога града. 

О овоме се ради даљега поступка градски Савет из-
водом из записника обавештава. 

Број. 62. 
адм. 2392, 4135 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења мировинског одбора - свој пред-
лог у предмету молбе Др. Ђуре Јовановића, лекара, ради 
коначне отпремнине. 

ОДЛУКА 
Скида се с дневног реда. 

Број. 63. 
адм. 1581 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја 1925. 
год. подноси на основу мњења мировинског одбора - свој 
предлог у предмету молбе Александра Нађа, председника 
сир. стола ради установљења мировине. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, вели, да 
се у Војводини ни једном државном чиновнику нису ра-
чунале године рата дупло. Већ код установљења пензије 
Др. Жарку Стефановићу је био против дуплог рачунања 
година проведених у рату. Волео бих видети једнога пред-
ставника, који ће гласати зато. Молитеља су прегледали 
гр. лечници његове колеге, те сматра да би потребно било, 
да га прегледају друга три приватна лекара. Поред тога 
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према закону о чиновницима, не може он за 3 године од 
ступања на снагу закона базирати своју мировину по но-
вој плати него само по старој. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да се овде подмеће 
Сенату, да нешто криво реферише. Уверава прош. гр. Са-
вет, да ни један члан Савета неби имао куражи, да уради 
и предложи нешто, што је против закона или статута. 

Стеван Бошњаковић, гр. саветник вели, да се дупло 
рачунање ратних година базира на закону и гр. статуту. 
Што се тиче плате, која служи за основ рачунању пензије 
вели, да се према гр. статуту има узети последње уживана 
плата. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, вели 
да [је] предлог Глише Мирковића уместан и да се Алек-
сандру Нађу узму само године од 1906. год. 

Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета, упо-
зорава на то да ће проширени гр. Савет доћи у смешан 
положај, ако не одобри мировину, која је израчуната по 
пропису гр. статута. Ако је израчунато по нашем статуту 
онда се мора примити. Не могу се накнадно обарати не-
коме права стечена по до сада важећим статутима, јер је 
он под тим условима ступио у службу града. Чланови про-
ширеног Савета не могу гласати против свога статута. 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се предмет скине с дневног реда, статут измени и 
онда изнесе на решавање. 

Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да старом чи-
новнику тешко пада, када види, да му се једина узданица 
пензија, крњи. 

После овога је стављен на гласање прво предлог 
градског Савета, за кога је гласало 18 чланова, а затим 
предлог Глише Мирковића за који је гласало 16 чланова 
проширеног Савета. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је Александар Нађ, председник старатељ сир. 

стола према уверењу три градска физика услед болести за 
даљу службу стално неспособан, то се ставља у мировину. 

Молитељ је ступио у службу града 6. јула 1906 годи-
не а пре је био у служби неколико општина Среза Ст. Па-
ланке као писар и то од 1 октобра 1900 год. до 31. авгу-
ста 1901. од 1. јула 1902. год. до 30 септембра 1904. год. 
и од 1. октобра 1905 до 30 јуна 1906. год. а од 1. септем-
бра 1901. до 30 јуна 1902. год. на курсу бележничком и 
од 1. октобра 1904. до 30 септембра 1905. год на војној 
дужности те му време службе према параграфу 8 град-
ског мировинског статута с чл. 4. „Уредбе” М. У. Д. до 31. 
маја о.г. износи 24. год. 5. месеци и 6. дана што се има 
заокруглити на 25. година. Према 35 чл. „Уредбе” о пен-
зији имају му се дорачунати 5. ратних година од 27. VII. 
1914. до 1. XI. 1918. год. За основ рачунања пензије има 
се према томе узети 30 год. 

Према овим годинама службе на основу чл. 9. „Уред-
бе” Мин. Унутрашњих Дела о принадлежностима град-
ских службеника припада му у име мировине 90 % на  

основну плату I. кат. 7 степена од 10200 д. 
положајну плату I. кат. 5. групе од 9600 〃 
станарину од 2700 〃 
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свега динара 22.500 〃 
што износи 20.250 словом двадесетхиљададвестотинепе-
десет динара годишње почев од 1. јуна о.г. 

Осим овога припада именованоме 90 % последње 
уживаног личног додатка на скупоћу од 12.000 дин. што 
износи 10.800 /десетхиљадаосамстотина/ динара годишње 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и молитељ. 

Број. 64. 
адм. 6078 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора свој предлог у 
предмету молбе гр. послужитеља Стевана Њири ради уста-
новљења мировине. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је Стеван Њири, гр. послужитељ према увере-

њу три градска физика услед болести за даљу службу стал-
но неспособан то се ставља у мировину. 

Молитељ је ступио у службу града 3. јула 1895. год. 
те му време службе према параграфу 8. гр. мировинског 
статута до 31 маја о.г. 31. годину 10 месеци, што се има 
заокружити на 32. год. Према овим год. службе а на 
основу члана 9. „Уредбе” М.У.Д. о принадлежностима при-
пада му у име миров. 94 %  

на основну плату од 5.340 динара 
положајну плату 1200 〃 
станарину 1020 〃 
свега дин. 7560 
Што износи 7.106. /седамхиљадастошест/ динара 

годишње почев од 1. јуна о.г. 
Осим овога припада именованоме 94 % после. ужи-

вања личног додатка на скупоћу од 6000. дин. што изно-
си 5.640. /петхиљадашесточетрдесет/ динара год. у име 
породичног додатка на жену Јулију рођ. Киш 1800 /хиља-
дуосамстотина/ динара. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и молитељ. 

Број. 65. 
адм. 5299 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја подноси - 
на основу мњења мировинског одбора свој предлог у пред-
мету молбе Зорке уд. гр. лечника Др. Александра Коде ра-
ди установљења породичне мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пок. Др. Александра Кода, гр. лечник ступио је у 

службу 1. децембра 1902. год. те му време службовања 
према параграфу 8. гр. мировинског статута до 22. фе-
бруара о.г. његови 25. година 4. месеца 22. дана, што се 
има заокружити на 25. година. 

Према овим годинама службе припадало би покој-
нику у име мировине 82.% на основну 

плату од 11,400 д. 
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на положајну плату 5,400 〃 
на станарину 2,700 〃 
на лични скуп допл. 10,000 〃 
свега динара 30.300 

што би износило 24.846 динара. 
Од ове своте припада уд. Др. Александра Коде према 

чл. 16. „Уредбе” Мин. Унутрашњих Дела бр. 25.400/924 у 
име породичне /мировине/ пензије, дакле 12423. /два-
најстхиљадачетирстодвадесетри/ дин. год. почев од 1. 
марта 1925. год. 

Од ове пензије се има одбити још неотплаћени зао-
статак мировинског доприноса од 1330 дин. у месечним 
оброцима. 

О овоме се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и молиља. 

Број. 66. 
адм. 7996 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи - на основу мњења мировинског одбора свој предлог 
у предмету молбе Милице уд. гр. пореског часника I. кл. 
Јована Љубојевића рођ. Марковић ради установљења по-
родичне мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Покојни Јован Љубојевић, порески официјал I. кл. 

ступио је у службу града 1. фебруара 1919. год. те му вре-
ме службовања према параграфу 8. мировинског статута 
до 19 фебруара о.г. износи 6. год. и 19 дана, што се има 
заокружити на 7. година. 

Према параграфу гр. мировинског статута је покој-
ник стекао право на мировину 5. год. службе пошто у 
времену ступања у службу града није имао 40 г. Према 
овим годинама службе а на основу параграфа 32 гр. ми-
ровинског статута припадало би покојнику у име миро-
вине 40 %  

на основну плату од 3720 дин. 
положајну 〃 2640 〃 
станарину 1200 〃 
лични скуп допл. 10800 〃 
свега 18360 〃 

што би износило 7344. динара. 
Од ове своте припада уд. Јована Љубојевића према 

чл. 16 „Уредбе” Мин. Унутрашњих Дела бр. 25.400/1924. 
65 % у име породичне мировине, дакле 4.774 /четирхи-
љадеседамстоседамдесетчетир/ дин. почев од 1 марта о.г. 
Осим овога припада именованој у име породичног доплат-
ка на дете Владиславу рођ. 24. маја 1923. год. годишње 
1.800 дин. 

Од ове се мировине има одбити још неотплаћен зао-
статак мировинског доприноса од 380 дин. у месечним 
оброцима. 

О овоме се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и молиља. 
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Број. 67. 
адм. 4438 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мировинско одбора - свој предлог у пред-
мету молбе Јелисавете уд. гр. послужитеља Андрије Такача 
ради установљења мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ:  
Покојни Андрија Такач гр. послужитељ ступио је у 

службу града 18 марта 1917. год. те му време службовања 
према параграфу 8. гр. мировинског статута до 15. фе-
бруара о.г. износи 7. год. 10 месеци и 27 дана, што се има 
заокруглити на 8. година. 

Према 26 параграфу гр. мировинског статута је по-
којник стекао право на мировину после 5. год. службе 
пошто у времену ступања у службу града није имао 40 
година. 

Према овим годинама службе а на основу 32. пара-
графа гр. мировинског статута припадало би покојнику у 
име мировине 50 % на 

основну плату од 3820 дин. 
положајну 〃 720 〃 
станарину 〃 900 〃 
лични скуп допл. 6000 〃 
свега дин. 10440 

што би износило 5.220 дин. 
Од ове своте припада уд. Андрије Такача према чл. 

16 „Уредбе” Мин. Унутрашњих Дела бр. 25.400/1924. 85 
% у име породичне мировине, дакле 4437 /четирхиљаде-
четирстотридесетседам/ дин. год. почев од 15 фебруара 
о.г. 

Осим овога припада именованој у име породичног 
доплатка на децу Ђулу рођ. 1. фебруара 1922. год. Стева-
на рођ. 18. јула 1923. год. и Јелисавету рођ. 8. новембра 
1924. год. по 150 дин. месечно. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и молиља. 

Број. 68. 
адм. 6631 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе некадашње гр. дневничарке Валерије Љу-
девита Славковића рођ. Тришлер ради установљења от-
премнине у облику милостиње. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Према 92. параграфу гр. мировинског статута днев-

ничари немају права на отпремнину, једино на мировину 
након навршених 10 год. службе али јој проширени гр. 
Савет с обзиром, да је д. год. у служби града ревносно 
вршила поверене јој послове вотира у име припомоћи  
облику коначне отпремнине 2.000 /двехиљаде/ динара. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат Бачку и 
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Барању. 
О томе се изводом из записника извештавају град-

ски Савет и молиља. 

Број. 69. 
адм. 2777 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе удове гр. капиџије Михајла Гауса ради 
установљења милостиње. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молба уд. гр. капиџије Михајла Гауса ради установ-

љења милостиње се одбија, јер молитељка има четири од-
расла сина, који су сви у таком материјалном положају, 
да могу своју матер издржавати на што су уосталом и 
законским прописима обавезни. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и молиља. 

Број. 70. 
адм. 3302. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19 маја о.г. под-
носи - на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе уд. 
гр. проценитеља Карла Шуберта ради установљења мило-
стиње. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Молба уд. гр. проценитеља Карла Шуберта ради уста-

новљења милостиње се одбија, јер молитељка има сина, 
који је у таком материјалном положају, да може своју ма-
тер издржавати нашто је уосталом и законским прописи-
ма обавезан. 

О овоме се изводом иза записника извештавају град-
ски Савет и молитељка. 

Број. 71. 
адм. 13091. 13461. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. под-
носи свој предлог у предмету молбе Раденка Ракића, зам. 
ред. вел. капетана ради одобрења допуста до 1. јуна о.г. у 
сврху лечења. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ сведоџбама гр. физика и шефа 

оделења за плућне болести држ. болнице у Дубровнику 
видираном од стране санитетског референта среског 
поглаварства у Дубровнику доказао, да му је допуст, који 
је наступио 5. марта о.г. потребан до 1. јуна о.г. у сврху 
лечења то му се исти одобрава. 

О овоме се извештавају градски Савет и Раденко Ра-
кић, зам. ред. вел. капетана. 
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Број. 72. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну главну скупштину и за оверовљење записника 
позива 

Др. Милорада Попова, Радована Вујошевића, и Др. Јова-
на Латинчића члана проширеног Савета за 23 маја 1925. 
године у 11. сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 23. маја 1925. године у 11 сати пре подне. 

 Јован Лакић, с.р. 
 Гр. бележник Гр. начелник. 

 

 Б. Ђурђевић, с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредног главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 2 јуна 1925. год. 

Председник: Госп. Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, 
Градски начелник.  

Били су: 

Од стране градског Савета: Др. Милан Миловановић, гр. начелник, Јован Лакић, зам. градског 
начелника, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Станоје Михалџић, вел. капетан, Радивој Бокшан, гр. 
саветник, Стеван Бошњаковић, рач. саветник, Александар Поповић, Миливој Вучетић, Др. Гига 
Марковић, гр. саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. мерник, Др. 
Јован Стејић, гл. физик, Стојан Стакић, сир. старатељ, Александар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула 
Киш, Стеван Хабербуш, гр. рачуновође, Ранко Славнић, гр. архивар. 

Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић, Лазар Балаж, 
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, 
Фердо Влчек, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Јован Гросингер, 
Мита Грујић, Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Вељко 
Добановачки, Стеван Дрињаковић, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Радосав 
Илијић, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава Кавгић, Радован Каћански, 
Јован Киселички, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Веселин Коларски, Јулије Кон, Илија Крстић, 
Мирко Кузмановић, Станко Лазић, Александар Нађ, Ђока Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван 
Летић, Др. Коста Мајицки, Лука Малетић, Милан Малетић, Васа Матић, Стеван Мијатовић, Јован 
Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Др. Александар Моч, 
Андрија Мудрох, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Паун Обрадовић, Јован Перваз, Стеван 
Писаревић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Драгомир Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, 
Др. Фрања Реш, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, 
Јулије Фајт, Јоја Фратуцан, Др. Нандор Лустиг, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број. 73. 

Председник Госп. Др. Милан Миловановић, градски 
начелник, поздравља ново именоване чланове прошире-
ног Савета и отвара за данас исправно сазвату ванредну 
гл. скупштину; вођење записника поверава Бранку Ђур-
ђевићу, вел. бележнику а говорнике да бележи Милан Ву-
јић, поч. подбележник. 

УЗЕТО НА ЗНАЊЕ. 

Уједно најављује, да он приликом свога наступања на 
дужност начелника овога града неће да подноси проши-
реном градском Савету програм рада, већ ће настојати 
свим својим силама, да развије град у сваком погледу те у 
том свом раду моли сарадњу и проширеног Савета тако, 
да заједничким радом послуже на добробит овога града. 

У знак одобравања је проширени гр. Савет поздра-
вио свога новог градског начелника са бурним „Живео” 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 
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Број. 74. 
адм. 

Градски Савет подноси из своје седнице од 2. јуна 
о.г. отпис Господина Министра Унутрашњих Дела под 
бројем           у ствари именовања Господина Др. Милана 
Миловановића за градског начелника. 

УЗЕТО НА ЗНАЊЕ. 

Број. 75. 
адм. 16191. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 2. јуна о.г. под-
носи отпис Господина Министра Унутрашњих Дела под 
бројем 8211 од 21. маја о.г. у ствари разрешења старог 
градског представништва и именовања новог градског 
представништва, те подноси свој предлог у предмету из-
бора свих одбора, проширеног гр. Савета. 

Пошто су прочитана имена нових чланова прошире-
ног градског Савета Госп. Бранко Ђурђевић, вел. бележник, 
пријављује, да су три новоименована члана прош. Савета 
непозната, и то: Јован Ернст, Андрија Баршањи и Павле 
Јухас. 

Мита Клицин, члан прош. Савета, предлаже, да се 
ови непознати чланови прогласе ништавним и да се по-
зову предлагачи, да поднесу тачна имена предложених 
чланова, што се има поднети Министарству Унутрашњих 
Дела ради исправке именика. 

Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је установљено, да су од именованих чланова 

проширеног Савета Јован Ернст, Андрија Баршањи и Па-
вле Јухас непознати, то се умољава госп. градски начел-
ник да позове предлагаче ових имена, да свој предлог за 
именовање исправе, и да према томе поднесе предлог 
Господину Министру Унутрашњих Дела ради исправке 
именика чланова проширеног Савета. 

О овоме се изводом из записника извештава град-
ски начелник ради даљег поступка. 

После овога прешло се на избор управног одбора тај-
ним гласањем путем гласаница. На основу параграфа 28. 
гр. орг. статута је г. градски начелник именовао г. Ђоку 
Мољца за председника одбора за прикупљање гласаница 
а за чланове г. Јулија Фајта и г. Грују Грчића. 

Гласанице су предали: 
Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић, Лазар Балаж, 

Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашка-
лић, Фердо Влчек, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе 
Гачулић, Јован Гросингер, Мита Грујић, Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, 
Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Стеван Дрињаковић, Коста Живојновић, Лука Жикић, 
Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијић, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава 
Кавгић, Радован Каћански, Јован Киселички, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Веселин Коларски, 
Јулије Кон, Илија Крстић, Мирко Кузмановић, Станко Лазић, Александар Нађ, Ђока Летић, Јован 
Летић, Лука Летић, Стојан Летић, Др. Коста Мајицки, Лука Малетић, Милан Малетић, Васа Матић, 
Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, 
Др. Александар Моч, Андрија Мудрох, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Паун Обрадовић, 
Јован Перваз, Стеван Писаревић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Драгомир Рајковић, 
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Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Фрања Реш, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, 
Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, Јулије Фајт, Јоја Фратуцан, Др. Нандор Лустиг, Др. Јосиф Храшко, 
Фрања Цидлик. 

Од стране градског Савета: Др. Милан Миловановић, градски начелник, Јован Лакић, зам. град-
ског начелника, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Стојан Михалџић, вел. капетан, Радивој Бокшан, 
гр. саветник, Стеван Бошњаковић, рач. саветник, Александар Поповић, Миливој Вучетић, Др. Гига 
Марковић, гр. саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. мерник, Стојан 
Стакић, сир. старалац, Аладар Тришлер, гр. рач. Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, гр. 
рачуновође, Ранко Славнић, гр. архивар. 

По обављеном гласању је Госп. Милан Миловановић, 
градски начелник, на основу извештаја председника од-
бора за скупљање гласаница, објавио, да је предато свега 
84. гласанице и да су од гласова добили: 

Др. Бранко Илић, 84. 
Сава Ковачевић, 84. 
Др. Јован Латинчић, 84. 
Стеван Летић, 84. 
Др. Александар Моч, 84. 
Др. Фрања Реш, 84. 
Јован Ћулум, 84. 
Груја Грчић, 82. 
Мита Клицин, 82. 
Др. Коста Мајински 2. 
Павле Обрадовић, 2. 

Према томе су у управни одбор изабрати: 
Др. Бранко Илић, 
Сава Ковачевић, 
Др. Јован Латинчић, 
Стеван Летић, 
Др. Александар Моч, 
Др. Фрања Реш, 
Јован Ћулум, 
Груја Грчић, 
Мита Клицин, 
Др. Михајло Рајковић. 
С обзиром, да се и чланови одбора за мировину у сми-

слу параграфа 25. односно статута имају изабрати тајним 
гласањем путем листића, то је председник Госп. Др. Милан 
Миловановић, градски начелник, именовао за председ-
ника одбора за прикупљање гласаница г. Ђоку Мољца а за 
чланове г. Јулија Фајта и г. Грују Грчића. 

По обављеном гласању је установљено, да су гласа-
нице предали: 

Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић, Лазар Балаж, 
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Марко Влаовић, Влада Влашка-
лић, Фердо Влчек, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе 
Гачулић, Јован Гросингер, Мита Грујић, Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, 
Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. 
Радосав Илијић, Паја Ст. Јаковљевић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава Кавгић, Радован 
Каћански, Јован Киселички, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Веселин Коларски, Јулије Кон, Илија 
Крстић, Мирко Кузмановић, Станко Лазић, Александар Нађ, Ђока Летић, Јован Летић, Стеван 
Летић, Лука Летић, Др. Коста Мајицки, Милан Малетић, Васа Матић, Стеван Мијатовић, Јован 
Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Др. Александар Моч, 
Андрија Мудрох, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Паун Обрадовић, Јован Перваз, Стеван 
Писаревић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Драгомир Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, 
Др. Фрања Реш, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, 
Јулије Фајт, Јоја Фратуцан, Др. Нандор Лустиг, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик. 

Од стране градског Савета: Др. Милан Миловановић, градски начелник, Јован Лакић, зам. гр. 
начелника, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Станоје Михалџић, вел. капетан, Радивој Бокшан, гр. 
саветник, Стеван Бошњаковић, гр. рач. саветник, Александер Поповић, Миливој Вучетић, Др. Гига 
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Марковић, гр. саветници, Др. Михајло Продановић, гл. фискал, Никола Плавшић, гл. мерник, Стојан 
Стакић, сир. старалац, Александер Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, гр. рачу-
новође, Ранко Славнић, гр. архивар. 

На основу извештаја председника одбора за прикупљање гласаница је Госп. Др. Милан Мило-
вановић, гр. начелник, објавио да су предате 84 гласанице и да су од гласова добили: 

Сава Ковачевић, 84. 
Јулије Кон, 84. 
Др. Александер Марковић, 84. 
Милан Саратлић, 84. 
Стеван Летић, 83. 
Стеван Писаревић, 83. 
Радован Вујошевић, 82. 
Фрања Фат, 46. 
Јоца Јовановић, 26. 
Јулије Фајт, 2. 
Др. Јован Латинчић, 1. 
Станко Лазић, 1. 
Др. Јован Ненадовић, 1. 
Васа Јовановић, 1. 
Лука Бајић, 1. 
После овога се прешло на избор осталих одбора, те 

су на предлог Др. Јефте Поповића, члана прош. Савета 
изабрани у 

1/ НАДЗОРНИ ОДБОР. 
Глиша Мирковић, Лазар Димић, 

2/ ОДБОР ЗА МИРОВИНУ. 
Сава Ковачевић, Јулије Кон, Др. Александер Мир-

ковић, Милан Саратлић, Стеван Летић, Стеван Писаре-
вић, Радован Вујошевић, Фрања Фат. 
3/ ЕКОНОМСКИ ОДБОР. 

Стојан Продановић, Милан Антонић, Павле Попо-
вицки, Димитрије Бјелић, Јован Летић, Глиша Мирковић, 
Стеван Дрињаковић, Груја Грчић, Лазар Димић, Станко 
Лазић, Др. Коста Мајински, Др. Милорад Попов, Дака 
Поповић, Др. Бранко Илић, Лука Бајин, Стеван Летић, 
Др. Милош Бокшан, Лука Жикић, Аца Давидовац, Др. 
Јосиф Храшко, Др. Нандор Лустиг, Јован Гросингер, Др. 
Милан Секулић, Јосиф Менрат, 
4/ ПРИСЕДНИЦИ СИР. СТОЛА. 

Јован Летић, Младен Димитријевић, Васа Јовановић, 
Велимир Бугарски, Милан Вучков, Милан Малетић, Ђока 
Мољац, Илија Аврамовић, Др. Васа Могин, Јован Ћулум, 
Фердо Влчек, Јулије Фајт, Стеван Писаревић, Божа Нике-
тић, Јулије Кон, Фрања Фат, Павле Татић, Јован Јовановић, 
5/ ОДБОР ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА СА ЕЛЕК. ЦЕНТ. У 
ПОГЛЕДУ ПОЈАЧАЊА ОСВЕТЉЕЊА. 

Радован Вујошевић, Мита Клицин, Дака Поповић, Др. 
Бранко Илић, Др. Јован Латинчић, Др. Милан Секулић. 
6/ ОДБОР ЗА НАЗИВ УЛИЦА. 

Милутин Стојковић, Др. Ђорђе Недељковић, Глиша 
Мирковић, Стеван Писаревић, Јосиф Менрат, Др. Јосиф 
Хршко, Др. Радослав Илић. 
7/ ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ УГОВОРА. 

Др. Радослав Илић, Др. Коста Мајински, Паја Јаков-
љевић, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Нандор Лустиг, Др. 
Александар Моч. 
8/ ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРОРАЧУН. 

Др. Јефта Поповић, Радован Вујошевић, Др.Ђорђе 
Недељковић, Мита Клицин, Драгомир Рајковић, Ђока Мо-
љац, Др. Јован Латинчић, Др. Фрања Реш, Фрања Цидлик. 
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9/ ОДБОР ЗА ПРЕГЛЕД БЛАГАЈНЕ. 
Груја Грчић, Стеван Дрињаковић, Драгомир Рајко-

вић, Веселин Коларски. 
10/ ОДБОР ЗА ГРАЂЕВИНЕ. 

Дака Поповић, Стојан Продановић, Јоца Перваз, Сте-
ван Радивојевић, Др. Јован Ненадовић, Јован Гросингер. 
11/ ОДБОР ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ. 

Милан Антонић, Лазар Балаш, Лазар Саоанда,4 Вла-
да Влашкалић, Васа Јовановић, Стеван Бркић, Мирко 
Влаовић, Сава Кавгић, Пера Милак, Васа Пејић, Тома 
Ракић, Пера Милић, Дака Поповић, Стеван Радивојевић, 
Стеван Мијатовић, Божа Никетић, Јоца Фратуцан, Павле 
Татић. 
12/ ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ. 

Др. Бранко Илић, Др. Васа Могин, Др. Милош Ћи-
рић, Др. Михајло Рајковић, Јован Јовановић, Ђока Летић, 
Др. Јован Ненадовић, Јован Гросингер, Јулије Кон. 
13/ ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР. 

Драгољуб Димитријевић, Јован Јовановић, Глиша 
Мирковић, Лазар Димић, Др. Милорад Попов, Јулије Фајт. 
14/ ОДБОР ЗА НАДЗОР НАД ВИНОМ. 

Велимир Бугарски, Божа Никетић. 
15/ ОДБОР ЗА ПРОНАЛАЖЕЊЕ ПОТПУНО НЕПОЗНАТИХ 
ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА. 

Лазар Балаш, Стојан Продановић, Илија Крстић, Ми-
лан Антонић, Сава Кавгић, Лука Летић, Веселин Колар-
ски, Паун Обрадовић, Владимир Миодраговић, Младен 
Димитријевић. 
16/ ОДБОР ЗА КОНТРОЛУ ЕЛЕКТ. ЦЕНТРАЛЕ. 

Мита Клицин, Груја Грчић, Др. Александар Моч. 
17/ ОДБОР ЗА НАДЗОР ДОХОД. ЗВАЊА. 

Пера Брзак, Јован Милак, Милан Малетић, Велимир 
Бугарски, Паун Обрадовић, Јулије Фајт. 
18/ ОДБОР ЗА КАЛДРМИСАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈУ 
ВОДОВОД И ОСВЕТЉЕЊЕ. 

Сава Ковачевић, Стеван Радивојевић, Дака Поповић, 
Јован Перваз, Стојан Продановић, Лука Жикић, Стеван 
Летић, Др. Фрања Реш, Самуило Волф, Веселин Коларски. 
19/ ОДБОР ЗА ПОЗОРИШТЕ. 

Др. Арсен Милутиновић, Др. Ђорђе Недељковић, 
Груја Грчић, Др. Милорад Попов, Др. Јован Ненадовић, 
Др. Александар Моч. 
20/ ОДБОР ЗА УПРАВУ ГР. УБОГОГ ДОМА. 

Андрија Мудрох, Др. Милош Ћирић, Ђорђе Гаври-
ловић, Стеван Мијатовић, Сава Кавгић, Божа Никетић, 
Стојан Продановић, Фрања Цидлик, Фердо Влчек, Др. 
Михајло Рајковић. 
21/ ОДБОР ЗА НАСТАВУ И ЈАВНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ. 

Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Сте-
ван Бркић, Ђорђе Гачулић, Јован Сивачки, Милош Бок-
шан, Јулије Фајт, Јован Јовановић, Павле Татић, Ђорђе 
Гавриловић. 
22/ ЗАМЕНИК ГР. ПРАВОЗАСТУПНИКА 

Др. Душан Поповић. 
23/ ОДБОР ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ЦЕНЕ ЕЛЕКТ. 
ЈЕДИНИЦЕ. 

Мита Клицин, Дака Поповић, Др. Јован Латинчић. 
24/ ОДБОР ЗА ПРОЦЕНУ НЕКРЕТНИНА. 

                                                 
4 Саранда. 
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Јован Перваз, Милутин Ракић, Ђорђе Мољац, Лука 
Жикић, Јулије Кон, Лука Бајић. 
25/ ОДБОР ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ПРИСТОЈБЕ НА 
ДОСЕЉЕЊЕ. 

Мита Грујић, Стеван Летић, Коста Живојновић, Аца 
Давидовац, Фрања Цидлик. 
26/ ОДБОР ЗА РАЗДЕОБУ КУЋИШТА СИРОТИЊИ. 

Сава Ковачевић, Милан Антонић, Др. Јефта Попо-
вић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гавриловић, Јоја Фратуцан, 
Павле Татић. 
27/ ОДБОР ЗА РАЗДЕОБУ КУЋИШТА ЈАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА. 

Милан Саратлић, Ђорђе Мунћан, Др. Јефта Попо-
вић, Владимир Миодраговић, Глиша Мирковић, Милан 
Вучков, Др. Јован Ненадовић, Др. Фрања Реш. 
28/ ОДБОР ЗА ОТВАРАЊЕ НОВЕ УЛ. ПРЕМА СТАЛНОМ 
ДУНАВСКОМ МОСТУ. 

Дака Поповић, Милан Грујић, Јован Ћулум, Јован 
Летић, Стеван Писаревић, Јосиф Менрат, Јован Кисе-
лички. 
29/ ОДБОР ЗА ИСПРАВКУ БИРАЧКИХ СПИСКОВА. 

Драгољуб Димитријевић, Стеван Бркић, Др. Алексан-
дар Моч, Др. Јосиф Храшко. 
30/ ОДБОР ЗА ПРЕГЛЕД КОЊА СПОСОБНИХ ЗА 
ПРИПЛОД. 

Јован Летић, 
31/ ОДБОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ СКУПОЋЕ. 

Милутин Ракић, Павле Татић, Др. Михајло Рајковић, 
Стеван Писаревић, Јоја Фратуцан, Влада Влашкалић, Јо-
ван Киселички, Коста Живојновић, Сава Кавгић, Милутин 
Стојковић. 

О овоме се изводом иза записника извешта гр. Савет. 

Референт: Стеван Бошњаковић, гр. саветник. 

Број. 76. 
адм. 16459 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 2 јуна подноси - 
на основу мњења заједничке седнице економског правног 
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предме-
ту продужења важности прорачуна гр. домаће благајне и 
с њом скопчаних фондова од 1924. г. још за јуни и јули 
месеце о.г. 

Др. Радосав Илијић, члан проширеног Савета, прима 
предлог о продужењу прорачуна само у томе случају, ако 
се таксе на наследство испод 500.-000 д. и на шегртске 
уговоре, предвиђене у прорачуну за 1925. год. не буду 
убирале. 

Стеван Бошњаковић, гр. саветник, вели, да се ове 
таксе још не убирају догод се прорачун не усвоји. 

После овога ја предлог градског Савета једногласно 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто именовањем нових чланова проширеног гр. 

Савета претрес прорачуна за 1925. год. од појединих но-
воизабраних одбора није још извршен, то проширени гр. 
Савет решава, да се прорачун од прошле год. привремено 
продужи још до 31. јула 1925. док нов прорачун не буде 
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утврђен. 
О овоме се изводом из записника гр. Савет извештава. 

Број. 77. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпен, то председник Госп. Др. Милан Милова-
новић, градски начелник, затвара за данас сазвану глав-
ну скупштину, и за оверовљење записника позива 

Пауна Обрадовића, Драгољуба Димитријевића, и Грују 
Грчића чланове проширеног Савета, које ће се одржати 
5. јуна у 11. сати пре подне у бележничком звању, и за-
твара седницу. 

  Др. Милан Миловановић, с.р. 
 Велики бележник. Градски начелник 
 Бранко Ђурђевић, с.р. 

 

 оверачи записника 
 Драг. Н. Димитријевић, с.р. 
 Паја Обрадовић, с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној гл. скупштини проширеног Савета сл. и кр. града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 9. јула 1925. године 

Председник: Милан Миловановић др. 
градски начелник._ 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, Бранко Ђурђевић, вел. 
бележник, Стеван Бошњаковић, градски саветник, Радивој Бокшан, градски саветник, Александар 
Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, градски саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, 
Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, гл. благајник, 
Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, 
Ранко Славнић, гр. архивар, Предраг Клицин, гр. саветник. 

Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Лука Бајић, Лазар Балаш, Димитрије Белић, 
Петар Брзак, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан 
Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Аца Давидовац, Младен Димитријевић, 
Вељко Добановачки, Коста Живојвонић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа 
Јовановић, Сава Кавгић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Јулије Кон, Мирко Кузмановић, Ђока Летић, 
Јован Летић, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, 
Др. Ђорђе Недељковић, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, 
Стеван Радивојевић, Драгомир Рајковић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Пера 
Шилић и Др. Мита Арадски. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, вел бележник. 

Број 78. 

Председник Госп. Градски начелник поздравља при-
сутну господу чланове проширеног градског Савета и отва-
ра за данас исправно сазвату ванредну главну скупштину; 
вођење записника поверава Бранку Ђурђевићу, вел. бе-
лежнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. под-
бележник. 

Уједно пријављује, да је међувремено дошао допис од 
Госп. великог Жупана Бачке Области у ствари именовања 
два нова члана проширеног градског Савета и да ће се 
овај допис прочитати пре прелаза на дневни ред. 

Узима се на знање. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 79. 
адм. 18318 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 9. јула о.г. подно-
си допис Госп. Великог Жупана Бачке Области 3234 од 
13. јула (!) о.г. у ствари Именовања Берната Ернста и Др. 
Мите Арадског за чланове проширеног Савета. 

Узима се на знање. 

Референт: Предраг Клицин градски саветник._ 
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Број 80. 
адм 2115 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 9. јула о.г. подноси 
- на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у 
предмету молбе Управе Народног позоришта у Новом Са-
ду ради исплате припомоћи од 150.000.- дин. унете у про-
рачун гр. домаће благајне за 1925. годину. 

Предлог градског Савта гласи: 
У градском прорачуну за ову 1925. годину предви-

ђена је, на име припомоћи Народном позоришту у Новом 
Саду за ову годину, свота од 150.000 динара. 

Управа Народног позоришта у Новом Саду поднела 
је овом градском Савету 3. јула о.г. молбу, којом тражи, 
да јој се овогодишња припомоћ исплати хитно, још почет-
ком овога месеца, дакле, пре изгласања и коначног одо-
брења гр. прорачуна за ову годину. Ову своју молбу моти-
више Управа Народног Позоришта неодложном потребом 
и обавезом, да још почетком овога месеца исплати фери-
јалне гаже свога особља. У противном случају, по извешта-
ју Управе Народног Позоришта, наступиле би у крилу На-
родног Позоришта озбиљне унутрашње трзавице, и Народ-
но Позориште било би доведено у критичну ситуацију. 

Градски Савет, у жељи да помогне Народном Позо-
ришту, узео је у својој седници од 4. јула о.г. молбу Упра-
ве Народног Позоришта у хитан претрес, па саслушавши 
у седници од 4. јула о.г. мишљење економског, финансиј-
ског прорачунског и правног одбора, има част да предло-
жи скупштини проширеног Савета, да у погледу молбе 
Управе Народног Позоришта усвоји следећу 

Одлуку: 
Проширени Савет Муниципијалног града Новог Са-

да, сваћајући хитност молбе Управе Народног Позоришта, 
одобрава своту од 150.000.- дин. као припомоћ Народном 
Позоришту у Новом Саду за годину 1925. 

Овај издатак има се покрити из XXXI. партије, при-
помоћи и добротворни дарови прорачуна за 1925. годи-
ну, т. ј. има се обрачунати на терет поменуте партије из 
прорачуна за 1925. годину. 

Пошто међутим прорачун за 1925. годину још није 
одобрен овлашћује се гр. Савет да горњу своту предујми. 

Проширени градски Савет с обзиром на опасност по 
нормалан рад, па и опстанак Позоришта, у случају да се 
вотирана припомоћ не изда хитно, и, уверен да се овде 
ради о једном еминентно општем и јавном интересу, по 
саслушању свога фишкала, проглашава, на темељу §.9. зак. 
чл. XXI. од 1886., ову одлуку одмах извршном, без обзира 
на евентуалне апелате. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, вели, 
да је разговарао са члановима проширеног гр. Савета и 
мишљења је, да одбор за позориште дође у везу са упра-
вом Народног Позоришта у Новом Саду, да ова да обра-
чун о припомоћи од града, јер прош. гр. Савет треба да 
зна на чега се потрошио овај новац. Приликом претреса 
прорачуна за ову годину ће се изгласати и предвиђена 
припомоћ а дотле да градски Савет исплати 7/12 припо-
моћи предвиђене у прорачуну за прошлу годину, а који је 
прорачун продужен за 3 месеца о.г. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета износи 
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паралелу рада пређашњих управника Народног Позоришта 
и садашњих, те вели да економија код Народног Позори-
шта није таква, каква би требала да је. Пошто град даје 
народном позоришту субвенцију, то жели да зна на чега 
се она троши. Предлаже да се постојећи одбор, са 2-3 чла-
на прошири и да испита на што је утрошила Управа На-
родног Позоришта добивене субвенције. Када одбор ово 
проучи поднеће проширеном градском Савету извештај, 
па ће се онда решити. Сматра да је оправдано, да гра-
ђанство има утицаја не само на репертоар, већ да се и 
код постављања управника рачуна са жељом грађанства. 

Драгомир Рајковић, члан проширеног Савета, при-
мећује, да би требало тражити од Министарства Просве-
те, да против управника спроведе истрагу ако мисли, да 
је он крив. Изјављује, да ће град изгубити ово народно 
позориште, ако му се не изгласа тражена помоћ, јер Субо-
тица и Сомбор нуде већу помоћ. 

Др. Миша Рајковић, члан проширеног Савета, нагла-
шава, да нико не жели истрагу против управника Народ-
ног Позоришта и даће се Позоришту мољена помоћ, што 
се чини - чини се из чисте љубави према овој културној 
установи. Противан је томе, да се припомоћ изгласа од-
мах, да се и на тај начин да одушке незадовољству са 
садашњом управом. Не боји се претње, да ће Позориште 
отићи у Суботицу, или Сомбор, јер је и сувише мала у њи-
ма публика, која има смисла за позориште. Прикључује се 
предлогу предговорника. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, је про-
тиван томе, да се на овоме месту изриче осуде против 
особља Народног Позоришта. Ако се хоће контролисати 
рад Управе, то се мора замолити дозвола од уметничког 
Одељења Министарства Просвете, а град не може то ни-
како сам учинити. Управи народног позоришта нека се 
сада да колико се може, а када буде прорачун одобрен 
биће и остали део. 

Пошто су гр. Савет и др. Мита Арадски, повукли сво-
је предлоге, председник Госп. Др. Милан Миловановић, 
градски начелник је ставио на гласање предлог Радована 
Вујошевића, члана проширеног Савета, који је великом 
већином гласова примљен, те је према томе 

ОДЛУЧЕНО: 
Проширени Савет Града Новог Сада желећи, да одр-

жи Народно Позориште у Новом Саду упућује градски 
Савет да на терет рубрике „ХХХ. припомоћи и добротвор-
ни дарови” из прорачуна од 1924. године, који је проду-
жен за 7 месеци ове године исплати Управи Народног 
Позоришта неутрошени заостатак горенаведене партије, 
што износи 58,200 дин. Остатак своте до 150,000 дин. 
исплатиће се Управи Народног Позоришта, ако проши-
рени градски Савет при установљењу прорачуна градске 
домаће благајне за ову годину одобри односну ставку. 

Уједно, пре доношења коначне одлуке у овом 
предмету, приликом установљења прорачуна градске 
домаће благајне за год. 1925., проширени градски Савет 
упућује позоришни Одбор, проширујући и допуњујући га 
само са још тројицом чланова, и то, Др. Митом Арадским, 
Др. Мишом Рајковићем и Пером Милаком, да: 

1./ свестрано испита прилике, нарочито пак мате-
ријално стање Народног позоришта у Новом Саду, и, с тим 
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у вези, потребу субвенције од стране ове градске управе; 
2./ да испита и установи узроке слабом посећивању 

позоришта, и, према томе, учини потребне предлоге овом 
проширеном Градском Савету; 

3./ и, најпосле, да према досада манифестованим 
жељама и захтевима грађанства, изради предлоге о са-
ставу репертоара за идућу позоришну сезону, у споразу-
му и по саслушању Управе Народног Позоришта. 

Резултате својих испитивања и предлоге има позо-
ришни Одбор поднети приликом претреса овогодишњег 
градског прорачуна. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Број 81 

Пошто је дневни ред данашње главне скупштине ис-
црпљен, то председник Г. Др. Милан Миловановић, град-
ски начелник затвара седницу и за оверовљење записника 

позива Милана Саратлића, Радована Вујошевића и Др. 
Мишу Рајковића, чланове проширеног Савета, за место 
оверовљења пак означава градско бележничко звање за 
10. јули ог. у 11 сати пре подне. 

После прочитања оверовљава се 10. јула 1925. године у 11 сати пре подне. 

 Бранко Ђурђевић, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 велики бележник. градски начелник. 

 

 Милан Саратлић, с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 22. јула 1925. године. 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране Градског Савета: Др. Милан Миловановић градски начелник, Јован Лакић зам. гр. 
начелника, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Радивој Бокшан гр. саветник, Александар Поповић, гр. 
саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал Никола Плавшић, 
гр. главни инжињер, Станоје Михалџић ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић гл. физик, Стојан 
Стакић, гл. благајник, сир. старалац, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, 
Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак гр. рачуновођа, Никола Лебхерц гр. подбележник, 
Ранко Славнић гл. архивар Јосиф Пајц гл. благајнички старатељ и Предраг Клицин гр. Саветник. 

Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар 
Брзак, Велемир Бугарски, Мирко Влаовић, Фердо Влчек, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Ђорђе 
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Јован Грозингер, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат 
Ернст, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Радован Каћански, 
Јован Киселички, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Јулије Кон, Илија Крстић, Станко Лазић, Александар 
Нађ, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Петар Милак, 
Др. Арсен Милутиновић, Глиша Мирковић, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, 
Јован Перваз, Никола Петровић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Стеван 
Радивојевић, Драгомир Рајковић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, 
Фрања Фат, Др. Нандор Лустиг, Фрања Цидлик. 

Бележи: Бранко Ђурђевић вел. бележник. 

Број. 81. 

Председник Господин Др. Милан Миловановић град-
ски начелник поздравља присутну господу чланове проши-
реног Савета и отвара за данас сазвату редовну главну 
скупштину; вођење записника поверава Бранку Ђурђеви-
ћу вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц 
гр. подбележник. 

Узето на знање. 

Референт: Миливој И. Вучетић, градски саветник. 

Број 82. 
адм. 

Градски Савет из своје седнице од 22. јула о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у 
предмету прорачуна гр. домаће благајне и с њом скопча-
них фондова за 1925. годину. 

Предлог градског Савета гласи:  
У вези са прорачуном градске домаће благајне за 

1925. годину предлаже се: 
Економски, финансијски, правни и прорачунски 

Одбор увидивши тешко материјално стање гр. чиновника 
и службеника, предлаже да се свима чиновницима и служ-
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беницима, који се на дан доношења ове одлуке у гр. служ-
би налазе, у име хитне припомоћи додели паушал на одело 
и то: да ожењени чиновници добију 4,000.- дин., неоже-
њени 3,000.- дин. званичници /дневничари/ 2000.- дин. 
и служитељи /: само они који не добијају одело у нарави:/ 
1,500.- динара.- 

Даље се предлаже, да се у име репрезентационог до-
датка установи заменику градског начелника 1500 дина-
ра месечно, свима шефовима звања по 1000 динара, а 
заменицима њиховим по 500 динара месечно. 

У вези са молбом госп. Николе Плавшића, гр. глав-
ног инжињера, да му се додели паушал за прековремени 
теренски рад, одбор предлаже, да се из партије 10. расхо-
да предвиђених код „Паушалне дневнице” _ 21,000._ дин. 
исплати градском гл. инжињеру /:техничком саветнику:/ 
за прво полугође ог. /6 месеци/ по 2000 дин. месечно, а 
за друго полугође о.г. /6 месеци:/ по 1500.- дин. месечно, 
у име паушала за теренски рад. 

На заједничкој седници економског правног и одбо-
ра за финансије од 21. јула о.г. једногласно је предложено, 
да се гр. начелник уврсти у 1. кат. 3. групу и да му се у 
име репрезентационог додатка установи 4,000 дин, почев 
од дана када је ступио у службу града.- На седници од 21. 
јула о.г. предложено је такођер да се за нивелисање пута, 
који води од слободног пристаништа код жељезничког мо-
ста на горњу обалу узме у овогодишњи прорачун 10,000.- 
Динара. 

Такођер се предлаже, да се донесе одлука, да се од 
добивеног резултата код партије „Приходи од земље у вла-
ститој обради” прорачуна домаће благајне од 1924. године, 
пренесе кредит од 180,000.- динара као покриће у корист 
прорачуна домаће благајне за 1925. годину, а уједно се на-
ређује, да се на овај начин проузрокована промена у про-
рачуну од 1924. године изравна путем преноса кредита. 

На заједничкој седници економског, финансијског и 
правног одбора од 21. јула о.г. предложено је да се чинов-
ницима, који су радили са ужим и овим одбором на саста-
ву прорачуна изван званичног времена, одреди награда 
од сваке седнице по 100.- динара, која свота би се имала 
покрити из „Непредвиђених издатака”.- 

На крају је и то предложено, да се на име „Непредви-
ђених издатака” одреди свота од 56,397.- динара.- 

Глиша Мирковић, члан проширеног Савета моли ин-
формације за некоје ставке прорачуна, јер није био на сед-
ницама одбора. 

Прво пита дали Г. Никола Плавшић гл. инжињер, 
добија теренски паушал као шеф звања или као накнаду 
за теренски рад; друго дали само он ради на терену или и 
други; даље пита зашто је градски начелник уврштен у 3. 
групу 1. категорију, када у ту групу долазе чиновници са 
више година службе а не почетници. Данас поводом овим 
износи и једну непријатну ствар и то: Молбу Др. Јована 
Стејића, гл. физика у ствари разврставања. Лично нема 
ништа против Господе градског начелника и гл. инжиње-
ра, али је чудновато да се је нашао модус за њих да дођу 
у вишу групу а молба гл. физика не може да дође ни до 
економског одбора. Ако градски Савет буде једном отац а 
другом очух, онда то ствара од њега клику и котерију. 

Од ослобођења се иде за тим да се спроведу општин-
ски избори, а ево и сада је доживио то, да је градско пред-
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ставништво именовано. Нада се, да ће влада Р.Р. која ужи-
ва поверење великог дела народа, да избегне ово незакони-
то стање и испише изборе. Њему је у економском одбору 
добацио један члан, на што је он одмах реагирао, да је 
старо представништво онако прошло како је радило. Тада 
га Г. градски начелник није узео у заштиту. Затим наводи, 
како међу новоименованим члановима има и такових, 
који нису надлежни у Новом Саду, па до данас и не при-
јављених. Његов говор се односи само на чланове ради-
калне организације. Од новог представништва је доживео 
увреду и пошто садашње представништво не одговара 
вољи народној а ни радикалне странке и пошто због наве-
дених разлога шири непотизам и шогоршаг а не желећи, 
да ужива никакве славе и плодове овога представништва 
те ни да сноси одговорност за рад његов, то поднаша са-
да своју оставку.- 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, изјав-
љује, да воли правду и да је увек затим, да свака одлука 
код које је он сарађивао буде праведна. Реагирајући на 
његова предговорника вели, да градски начелник, који 
поверењем највеће странке овога представништва долази 
на свој положај, не може почети са платом дневничара и 
не може бити мањи од оних, којима треба да заповеда. И 
осталим чиновницима ће се повисити плата према поло-
жају, али не сада. Уредбу о чиновничким беривима сма-
тра незаконитом, јер је градско представништво није 
увојило. Предлаже, да се уређење берива градских чинов-
ника данас скине са дневног реда, да се изради уредба у 
беривима и да се спроведе редукција. Сваки чиновник 
треба да представља овај град и да је зато добро плаћен. 
Што се тиче примедбе предговорника, да многи садашњи 
представници нису чланови ове општине, вели, да су др-
жавни чиновници већ својим именовањем припадници 
општине, камо су на службу постављени. Одбацује тврдњу 
да ово представништво није именовано вољом народа и 
своје странке. Поново моли, да се питање плата чиновни-
ка одложи за идућу седницу, а градском начелнику, да се 
до коначног утврђења плата одобри 8,000.- динара месеч-
но предујма на рачун плате и то од дана ступања у службу. 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, 
да он критикујући старо пре[д]ставништво у економском 
одбору, није мислио лично никога да вређа. Сада се испо-
ставља, да је имао право, када је предлагао, да се стара 
база прорачуна одбаци; резултат тога показује 75 % оп-
штинског приреза. Уосталом сваки јавни радник је под-
вргнут критици, па и пређашњи градски представници. 
Али није тада мислио, да критикује већ да ради. Ако и 
ово представништво не буде радило проће као и пређаш-
ње јер је сваки нерад осуђен на пропаст. Глиша Мирковић 
је тврдио, да у градској управи влада непотизам и шогор-
шаг. Волео би, да је доказао какав је родбински однос из-
међу чланова ужег Савета и представништва. На примед-
бу, да има представника, који нису још пријављени вели, 
да су код нас многи гласали, а да нису били пријављени. 
Има и староседелаца без пријавне листе. Ако госп. Мирко-
вић не жели са нама сарађивати ми му можемо само то 
рећи „путуј игумане не брини се за манастир”. Ово је пред-
ставништво именовано по одобрењу и избору радикалне 
странке. 

Неће да наведе какве је све уговоре старо представ-
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ништво склопило на штету града, [но]во представништво 
је за кратко време свога рада показало резултат, који се 
види у садашњем прорачуну. И са своје стране поздравља 
час, када ће бити расписани општински избори. 

Драгомир Рајковић, члан проширеног Савета, жели 
да изнесе тачну слику, како се дошло до садашњег буџета. 
Економски одбор је одредио један ужи одбор за прорачу-
навање прорачуна и овај је одбор установио да штампани 
прорачун није стваран. Што се тиче чиновничких плата, 
старо представништво је тако рећи ставило нож под грло 
чиновницима, када им је било речено, да само тако могу 
добити повишицу, ако спроведу редукцију. Ова је и спро-
ведена без обзира дали је могуће да остатак посвршава 
све послове. Када ужи одбор није могао повисити плате, 
онда је одредио паушал на одело а и за шефове паушал 
од 500 динара месечно, који је доцније повишен на 1,000 
дин.- Пошто је разврставање чиновника извршено на не-
законитој „Уредби” јер ју није примило градско представ-
ништво, што је предлог, да се питање повишице плате 
сада скине с дневног реда а прорачун да остане какав је 
сада изнесен. 

Бернат Ернст, члан проширеног Савета, вели, да је 
овај прорачун скучен и да у њему нема ништа новога, 
што би служило напретку града. Врло је лепо да је прирез 
смањен на 75.%, али ми треба да мислимо и на будућност 
нашега града, захтева водовод и канализацију. Предлаже 
да се оснује фонд за водовод и канализацију. Велике ра-
дове може спровести град само зајмом, да би могли тра-
жити зајам, треба да знамо колика нам је имовина, треба 
да имамо тачан инвентар. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета вели, 
да је ова година већ одмакла, те да се немогу у прорачуну 
предвидети велики радови. 

При склапању прорачуна за идућу годину ће се пред-
видети и зајмом постарати за многе друге потребе града. 

Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели да је 
град у абнормалном стању, нема закључних рачуна од 
1922. године, нема инвентара, а и садашњи прорачун до-
лази јула месеца на расправу. Водовод и канализација су 
два крупна питања, за њих су потребни велики капитали 
и град их није у стању лако намакнути. Врло је важно и 
чиновничко питање. Чиновницима треба омогућити при-
стојан живот. Али зато не сматра да се то може са прора-
чуном решити. Будући прорачун ће се моћи склопити већ 
са сређеним чиновничким питањем. 

Моли да се изнесени прорачун прими. 
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета вели, да 

је г. Вујошевић погрешно схватио предлог рад. странке у 
питању додатка чиновницима и да предлог, да се додатак 
шефовима одбије и прво расправи у одбору, а паушал на 
одело, да се одобри. Градском начелнику се има до конач-
ног решења његове плате испалтити месечно по 8000.- 
динара као предујам на рачун његове плате.- 

После овога је на молбу већине градски начелник гл. 
скупштину претворио у конференцију, да се дефинише 
предлог за одлуку. 

По довршеној конференцији је г. градски начелник 
отворио главну скупштину и дао реч Радовану Вујошеви-
ћу који је изјавио да свој предлог повлачи јер да је увидио 
да је између њега и осталих чланова рад. странке засту-
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пљених у проширеном Савету био неспоразум. 
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета је изја-

вио, да је конференција прихватила предлог, који је он 
био изнео.- 

После овога је Др. Михајло Продановић гр. фискал 
изјавио, да даје свој пристанак да се ова одлука прогласи 
извршном без обзира на евентуалне апелате, а с обзиром 
да крајем овога месеца истичу одобрене 1/12 прорачуна 
од прошле године. 

На ово је госп. Градски начелник одредио поимени-
чно гласање тако, да они, који примају предлог градског 
Савета измењен са предлогом Др. Бранка Илића, гласају 
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.- 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног одбора: Лука Бајић, Дими-

трије Бијелић, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Мирко 
Влаовић, Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Ђорђе Гаври-
ловић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Вељко До-
бановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Бранко 
Илић, Васа Јовановић, Јован Киселички, Мита Клицин, 
Сава Ковачевић, Веселин Коларски, Станко Лазић, Јован 
Летић, Лука Малетић, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, 
Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Ђорђе Мунћан, 
Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Јован Перваз, 
Никола Петровић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Попо-
вић, Стојан Продановић, Стеван Радивојевић, Др. Миша 
Рајковић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Милутин Стојко-
вић, Др. Милош Ћирић, Др. Нандор Лустиг. 

Са „не” није нико гласао.- 
Према томе предлог градског Савета измењен пред-

логом Др. Бранка Илића једногласно је примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет усваја од стране прора-

чунско-финансијског, правног и економског одбора, као 
и из његове средине изаслатог ужег одбора подробно од 
ставке до ставке надпрегледани прорачун и установљава 
прорачунске редовне издатке са Дин. 12,424,014.- 
ванредне издатке са  
Дин. 4, 970,763. 
Свега Дин. 17,394,777.- 
Прорачунске редовне приходе са 
дин. 10,821,757.- 
Ванредне приходе са 
дин. 3,422,000. 
Свега дин. 14,469,767.- 

Према томе је мањак прорачуна гр. домаће благајне 
дин. 2,925.010.- који се мањак има покрити општинским 
прирезом до 75 % по државном порезу, узимајући за основ 
државне порезе са 3,900.- динара.- 

У вези са овим прорачуном се попаша повишава и 
то: 

1./ за краве на 80.- динара, 
2./ за свиње на 40.- 〃 
3./ за овце на 30.- 〃 по комаду. 
Проширени градски Савет увидивши тешко мате-

ријално стање гр. чиновника и службеника решава, да се 
свима чиновницима и службеницима, који се на дан до-
нашања ове одлуке у гр. служби налазе у име хитне помо-
ћи паушал на одело и то: да ожењени чиновници добију 
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4000.- дин. неожењени 3,000.- дин. званичници /:днев-
ничари 2,000.- дин. и служитељи / : сам[о] они, који не 
добијају одело у нарави:/ 1500.- динара.- 

Даље се решава, да се свима шефовима звања изда 
у име репрезентационог додатка месечни додатак од 500.- 
динара почев од 1. јула о.г. За покриће овог репрезента-
ционог додатка, као и за саме репрезентације гр. начел-
ника, имала би се одредити свота од 60,000.- динара. 

Проширени градски Савет уврштава градског начел-
ника у прву категорију, 3. групу.- 

Градском начелнику се у име предујма на плату, а 
до дефинитивног решења његових берива исплаћује по-
чев од дана ступања у службу града 8,000.- осам хиљада 
динара месечно.- 

У вези са молбом госп. Николе Плавшића, гр. гл. ин-
жињера, да му се додели паушал за прековремени терен-
ски рад, одбор предлаже, да се из партије 10. расхода 
предвиђених код „Паушалне дневнице” - 21,000.- дин. 
исплати гл. градском инжињеру /: техничком саветнику:/ 
за прво полагође о.г. 6 месеци по 2000.- динара месечно, 
а за друго полагође о.г. /6 месеци:/ по 1,500.- дин. месеч-
но у име паушала за теренски рад.- 

Надаље се решава, да се за нивелисање пута, који 
води од слободног пристаништа код жељезничког моста 
на горњу обалу узме у овогодишњи прорачун 10,000.- ди-
нара. 

Такођер се одлучује, да се од добивеног резултата код 
партије „Прихода од земље у властитој обради” прорачуна 
домаће благајне од 1924. године пренесе кредит од 180,000.- 
динара као покриће у корист прорачуна домаће благајне 
за 1925. годину, а уједно се наређује, да се на овај начин 
проузрокована промена у прорачуну од 1924. године из-
равна путем преноса кредита.- 

Напослетку се одлучује, да се чиновницима, који су 
радили на ужем и овом одбору и на саставу прорачуна 
изван званичног времена, одреди награда од сваке сед-
мице по 100.- динара, која свота би се имала покрити из 
„Непредвиђених издатака”. 

На име непредвиђених издатака одређује се сума од 
56,397.- динара.- 

Проширени градски Савет по саслушању свога право-
заступника изриче, да се ова одлука у важном јавном 
интересу има одмах извршити без обзира на евентуалне 
апелате.- 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и 
Барању.- 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава. 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник. 

Број 83. 
адм. 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 22. јула о.г. подно-
си на основу извештаја одбора за позориште, свој предлог 
у предмету припомоћи Народном Позоришту од 150,000. 
динара. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 



22. ЈУЛ 1925. 

 

209 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада усваја у целости 

предлог одбора за позориште те одлучује: 
да припомоћ Народном Позоришту за ову 1925. годи-

ну у износу од 150,000.- дин. која је за ову годину прели-
минирана, одобрава у сврху исплате феријалних гажа 
глумаца, да се неисплаћени остатак ове припомоћи ис-
плаћује глумцима на градској благајни, по платном списку, 
који ће доставити граду Управа Народног Позоришта.- 

2./ да се од управе Народног Позоришта тражи обра-
чун до сада вотираних субвенција, да би се добио преглед 
утрошака тих субвенција и испитала целисходност њихо-
ве употребе. 

3./ Да би се постигла равнотежа издатака и прихо-
да Народног Позоришта, и на тај начин, консолидовало 
финансијско стање Народног Позоришта и да би се могла 
установити потреба субвенције од стране града и тачно 
фиксирати њена величина, да се од Управе Народног По-
зоришта тражи, да у будуће подноси Одбору за позори-
ште овог града на увид и преглед реалан прорачун свих 
издатака и прихода Народног Позоришта за идућу сезон-
ску годину, најдаље до 15. августа. 

4./ Да би се појачало посећивање позоришта, и, на 
тај начин с једне стране повећали приходи Позоришта, и 
с друге стране, омогућило да Народно Позориште свој бла-
готворан, културно-васпитни утицај врши и распростире 
на што шире слојеве народне : да Народно Позориште не 
би било само место разоноде и забаве, оних који су у 
сретним материјалним приликама, него, пре свега, један 
расадник и огњиште правог народног просвећивања и 
васпитавања, приступачно целом народу; и с обзиром на 
данашње тешке економске прилике које погађају, најви-
ше ситне екзистенције и шире друштвене слојеве, онемо-
гућавајући им задовољавање најелементарнијих култур-
них потреба човекових, да се од Уметничког Одељења 
Министарства Просвете, као надлежног форума тражи, 
да се снизе цене улазница са 25 % .- 

5./ Да управа Народног Позоришта репертоар за 
идућу позоришну сезону саставља у споразуму са позо-
ришним одбором сваког месеца унапред, према мани-
фестованим жељама и захтевима грађанства. При томе 
да се има на уму, нарочито ово двоје : прво, да се редов-
но приређују представе за народ, по умереним и сниже-
ним ценама, са народним и класичним комадима; друго 
да се води рачуна и о жељама и потребама наших сугра-
ђана других народности, да би позориште, и у том правцу, 
извршило потпуно своју културну мисију и, привлачењем 
и тог дела грађанства, што јаче обезбедило материјално 
своју егзистенцију. 

Да, у будуће, Народно Позориште одржава само дра-
му и оперету, а оперу, с обзиром на велике материјалне 
издатке, које њено издржавање изискује, укине. 

6./ И најпосле, пошто се Управа Народног Позори-
шта - по Закону о Народном Позоришту - врши под над-
зором и упутствима уметничког одељења Министарства 
Просвете, да се једном представком, коју ће му г. градски 
начелник са једном депутацијом изабраном из крила про-
ширеног Савета предати, умоли поменуто одељење да 
званично упути управника Народног Позоришта у Новом 
Саду, да има сарађивати, према наведеним условима са 
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Позоришним одбором овога града, у интересу одржавања 
и унапређења Народног Позоришта у Новом Саду.- 

О овоме се градски Савет изводом из записника из-
вештава.- 

Број 84. 

Пошто је дневни ред данашње редовне главне скуп-
штине исцрпљен, то председник др. Милан Миловановић 
градски начелник затвара за данас сазвану главну скуп-
штину, и за оверовљење записника позива 

Драгољуба Димитријевића, Милана Саратлића и Радо-
вана Вујошевића, чланове Проширеног градског Савета, 
која ће се одржати 25 јула у 11 сати пре подне, у бележ-
ником звању - и затвара седницу.- 

 Бранко Ђурђевић, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 велики бележник. градски начелник. 

 

 Милан Саратлић, с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној5 главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада, са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 4. августа 1925. године.- 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ 
Градски начелник. 

Били су:  

Од стране градског Савета: Др. Милан Миловановић, градски начелник, Др. Јован Лакић, зам. 
градског начелника, Бранко Ђурђевић, вел. бележник, Радивој Бокшан, гр. саветник, Александар 
Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић гр. фискал, Ста-
ноје Михалџић, ред. вел. капетан, Предраг Клицин, град. саветник, Стојан Стакић, гр. благајник, Аладар 
Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак, 
гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Станко Славнић, гл. архивар. 

Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, занатлија, Лука Бајић, занатлија, Лазар 
Балаш, Димитрије Бијелић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Самуило Волф, 
Радован Вујошевић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Груја Грчић, Лазар Димић, Др. Бранко Илић, 
Др. Радосав Илић, Радован Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Веселин Коларски, Илија 
Крстић, Станко Лазић, Лука Летић, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Др. 
Јован Ненадовић, Јован Перваз, Др. Милан Петровић, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Дака 
Поповић, Др. Јефта Поповић, Стеван Радивојевић, Драгомир Рајковић, Др. Миша Рајковић, Тома 
Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, 
Јован Ћулум, Фрања Цидлик, Др. Мита Арадски.- 

Бележи: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 85. 

Председник Господин Др. Милан Миловановић, град-
ски начелник поздравља присутну господу чланове Про-
ширеног Савета и отвара за данас сазвату редовну главну 
скупштину, вођење записника поверава Бранку Ђурђеви-
ћу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Леб-
херц, гр.  подбележник. 

Узето на знање. 

Број 86. 
адм. 22786. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице одржава 4. августа 
о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског 
и правног одбора свој предлог у предмету молбе Дра. 
Јефте Поповић и другова ради поднашања представке г. 
Министру Унутрашњих Дела од стране проширеног град. 
Савета, да се чим пре удовољи одредби Закона о уређењу 
Области, о преносу седишта области из Сомбора у Нови 
Сад. 

Мита Клицин, члан проширеног Савета поздравља 
поднети предлог, који је и много раније требао доћи, али 
ни сада није касно. Ми тражимо, да се изврши један За-

                                                 
5 Под тачкама 85 (отварање) и 110 (затварање) стоји да је седница 
била редовна. 
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кон, који до данас није изван крепости стављен. Према 
уредби о подели земље на Области је седиште Бачке Обла-
сти у Новом Саду и велики жупан је требао доћи у Нови 
Сад, да овде организује обласну управу. У 33 области на-
ше државе су се велики жупани настанили у законом од-
ређеним седиштима области, само велики жупан Бачке 
Области је остао у Сомбору. Жупанија је и надаље могла, 
до коначне ликвидације остати у Сомбору, као што је и у 
Београдској Области урађено. Вел. Жупан је у Београду, а 
Поджупан у Вел. Бечкереку. Нови Сад је од вајкада био 
културни и политички центар Војводине. Нови Сад је увек 
предводио, па не може се сада снизити на малу паланку. 
Нови Сад је за време преврата био центар целе Војводине, 
ту су сва већа грађанска и војна надлештва за Војводину, 
па ту треба да је и велики жупан Бачке Области. Ту је по 
среди и економски интерес; наши привредни кругови 
имаће отуда велике користи. Уједно би требало тражити, 
да се спроведу и закон о обласној и среској самоуправи. 
Према чл. 4. уредбе о подели земље на Области се могу 
поједине општине и срезови у року од 5 година излучити 
из својих области и припојити другој области, ако на то 
пристану њихова представништва. Када би се спровео 
закон о обласним и среским самоуправама, онда би се 
срезови Бачке, који су додељени Београдској Области мо-
гли изјаснити за Бачку Област. 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, се та-
кођер прикључује предлогу предговорника, јер би се у томе 
случају могли срезови који гравитирају нама, припојити 
Бачкој Области. Предлаже, да се у депутацију изаберу 
Ђока Гавриловић, Милан Саратлић, Јован Ћулум, Станко 
Лазић, Дака Поповић, Ђока Мунћан, Сава Ковачевић, Др. 
Јефта Поповић, Ђорђе Гачулић, Димитрије Бијелић, Др. 
Бранко Илић, Др. Михајло Рајковић, Велемир6 Бугарски, 
чланови проширеног Савета.- 

Драгомир Рајковић, члан проширеног Савета, предла-
же, да [се] ради већег ефекта замоли носилац листе ради-
калне новосадског округа Господин Др. Славко Милетић, 
Министар Народног Здравља, да он депутацију предводи 
и представку преда Господину Министру Унутрашњих 
Дела. 

После овога је предлог градског Савета допуњен пред-
логом Драгомира Рајковића једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Градски проширени Савет наглашујући важност и 

неопходну потребу за напредак овог града, као и целе обла-
сти, да Нови Сад као центар Војводине постане седиш-
тем Бачке области, како је то и законом предвиђено и од-
ређено, решава, да образложену представку по тој ствари 
једна засебна депутација поднесе чим пре Господину Ми-
нистру Унутрашњих Дела и код њега замоли хитно реше-
ње, односно извршење овог по Нови Сад важног и потреб-
ног Закона.- У депутацију се бирају Ђока Гавриловић, 
Милан Саратлић, Јован Ћулум, Станко Лазић, Дака Попо-
вић, Ђока Мунћан, Сава Ковачевић, Др. Јефта Поповић, 
Ђорђе Гачулић, Димитрије Бијелић, Др. Бранко Илић, Др. 
Михајло Рајковић, Велимир Бугарски, чланови проши-
реног Савета. 

                                                 
6 Велимир. 



4. АВГУСТ 1925. 

 

213 

Чланове депутације од стране градског Савета ће 
одредити Господин Градоначелик.- 

Уједно се умољава носилац радикалне листе за ново-
садски округ Господин Др. Славко Милетић Министар 
Народног Здравља, да ову депутацију града Новог Сада 
предводи и представку преда Господину Министру Уну-
трашњих Дела. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника обавештава. 

Број 87. 
адм. 22258 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице одржане 4. августа 
о.г. подноси на основу мњења финансијског економског и 
правног одбора свој предлог у предмету промене ал. 4. §-а 
279. град. организационог статута о установљењу унутар-
њег град. рајаона. 

Предлог градског Савета примљен је једногласно и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет, увиђајући потребу, да се 

границе унутарњег градског рајона, које су одређене при-
ликом састављања организационог статута у 4. чл. §.а 279. 
које су за оно време одговарале територијалном развоју 
града проширени Савет решава, да се ал. 4. §-а 279. орг. 
статута укине и у место ње уметне следећа алинеја: 

у смислу наредаба овог зачела сачињава унутрашњи 
рајон вароши следећом границом /периферијом/ омеђа-
шени простор: полазећи од Дунава, североисточно од 
кланице, уздуж долме, укључивши стрварницу, наставља 
се попречном долмом до канала Краља Александра уздуж 
канала до уставе на раскршћу Кисачког друма, одавде 
уздуж Кисачког друма до пропуста - одводног канала Сај-
лово-Свилара, даље правом линијом до западне границе 
обора, па до колосека држ. жељезнице до жељ. прелаза у 
Цара Душана улици и даље границом виноградских насео-
бина до Дунава, па Дунавском обалом до излазне тачке. 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава.- 

Референт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број 88. 
адм. 21621, 14744, 20334, 25633 од 1925. 

Градски савет из своје седнице од 4. августа т.г. под-
носи на основу мњења, економског, правног финансијског 
и прорачунског одбора свој предлог у предмету молбе Све-
тозара Бугарског и другова градске сиротиње, да им се 
продужи рок обавезе за изградњу кућа на плацевима, ко-
ји су им додељени. 

Молиоци образлажу своју молбу тиме, што многи од 
њих нису могли све до данас да приступе грађењу усљед 
тешких материјалних и финансијских прилика и тешке 
економске кризе у којој се налазе и јачи економски фак-
тори, а камо ли незапослена сиротиња. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет по саслушању економ-

ског, финансијског и правног одбора изриче, да налази, 
да су у молби молитеља Светозара Бугарског и другова му 
градске сиротиње изнесени аргументи истинити и оправ-
дани, и да је у данашњој општој финансијској кризи и 
материјално јачима, а камо ли сиротињи - која у ово доба 
опште безпослице не може да дође до зараде и немогуће 
јој зидати, те се према томе ничим не би могло оправда-
ти, да се сиротињи, с обзиром на бедно јој стање, једном 
дата, но све до сада неискоришћена помоћ, без њезине 
кривице ускрати. 

Према томе проширени градски Савет усваја подне-
шену молбу и решава, да се у одлукама проширеног град-
ског Савета, а које говоре о додељивању ових плацева а 
које се воде под бројевима 20455/29597/адм. 1922. за 
изградњу кућа остављени рок продужи на даље три годи-
не т. ј. до 31. децембра 1928. године. Нарочито нагла-
шава проширени градски Савет, да се додељени плацеви 
не смеју препродавати једино у изнимним и преком по-
требом и нуждом оправданим случајевима и то по одо-
брењу градског проширеног Савета.- 

Остале клаузуле, садржане у гореспоменутим одлу-
кама, а које говоре о продаји ових плацева остају и на-
даље на снази. Власници неизграђених парцела имаду 
ове да заграде са уличног фронта. 

Ова одлука нема да служи као прецеденс. 
Ова се одлука има одобрења ради да поднесе Мини-

старству Унутрашњих Дела, одељењу за Б.Б.Б 
О овоме се градски Савет изводом из записника из-

вештава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 89. 
адм. 16395 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи свој предлог у предмету отписа Министарства Уну-
трашњих Дела, Одељења за Банат, Бачку и Барању под 
бројем 6904/1925. у ствари измене гр. статута о баждарењу. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 
О томе се изводом иза записника гр. Савет извештава. 

Референт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број 90. 
адм. 7598, 10794 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. - 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, финансијског и правног одбора молбу Соколског 
Друштва у Новом Саду, да им се додели за успостављење 
соколског игралишта градско земљиште и то она парцела, 
која је била додељена Новосадском Теловежбачком Клубу. 
Соколско друштво моли ово земљиште на 20 година, јер 
мисли да на њему подигне пројектоване зграде. 

Градска редарствена капетанија извештава под бро-
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јем 1409/1925. да је спортско друштво Н.Т.К., које је држа-
ло под закуп градско земљиште између градског мајура и 
вашаришта развргнуто наређењем Министарства Унутраш-
њих Дела, пов. бр. 889/1924.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет по саслушању мишљења, 

економског финансијског и правног одбора изриче, да се 
радо одазива молби овдашњег соколског друштва те му 
издаје под закуп у приклученом нацрту означених 4166 
кв. хв. градског земљишта у циљу успостављања сокол-
ског игралишта и то на време од 1. јуна 1925. године да-
кле на 10 година, под тим тим условом, да соколско друш-
тво у Новом Саду имаде граду да плаћа у име закупнине 
100 /једнустотину/ динара годишње.- 

Соколско друштво у Новом Саду може отказати граду 
Новом Саду закуп сваке године за 31. октобар и то на 
једну годину дана унапред, дочим градски Савет задржа-
ва себи право, да у закуп издато земљиште може сокол-
ском друштву уз отказ од 90 дана без икаква права на 
оштету одузети, ако му ово земљиште међувремено буде 
затребало ма у које цељи или ако град одлучи, да сва 
спортска удружења концентрише на једном месту. 

У закуп издато земљиште има да служи једино у 
спортске цељи. 

Ако се соколско друштво у Новом Саду у погледу 
употребе земљишта не би придржавало овде прописаних 
услова, властан је град, да овај уговор поништи и да у 
закуп издато земљиште без отказа и без права на оштету 
одузме од соколског друштва. 

Сви трошкови скопочани са овим закупним одноша-
јем терете искључиво соколско друштво у Новом Саду.- 

У случају спора надлежан је за обе странке овдашњи 
срески суд.- 

Након Министарског одобрења ове одлуке имаде 
градски Савет, да упути градског фискала, да са новосад. 
Соколским друштвом склопи под горњим условима одго-
варајући уговор и поднесе га одобрења ради градском са-
вету, градско мерничко звање, да ово земљиште Сокол-
ском Друштву на лицу места преда, а гр. рачуноводство, 
да на терет Соколског Друштва у Новом Саду пропише 
почевши од 1. јуна 1925. године до 31. маја 1925.(!)7 го-
дине годишњих 100.- динара у име признања власниш-
тва града Новог Сада. 

Ова се одлука има одобрења ради да подастре Мини-
старству Унутрашњих Дела, одељењу за Б.Б.Б., а спрова-
ђање ове одлуке се поверава градском Савету. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник.- 

Број 91. 
адм. 19854 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења економског, финансијског и прав-

                                                 
7 Вероватно треба 1935. 
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ног одбора свој предлог у предмету молбе Трезвене омлади-
не за припомоћ приликом одржавања концерта трезвене 
младежи у Новом Саду. 

3. 4. и 5. јула ог. одржала је Трезвена Омладина свој 
први конгрес и пету скупштину у Новом Саду. Поводом 
тога, с обзиром на слабе материјалне прилике своје орга-
низације, молила је организација трезвењака у ту сврху 
новчану припомоћ од града. 

Градски Савет ценећи значај трезвењачког покрета 
по народно здравље, одобрио је својом одлуком бр. 19854/ 
адм. 1925. удружењу трезвене омладине припомоћ од 1000.- 
динара, с тим, да се у смислу 2. алинеје §.а 101. гр. орга-
низационог статута има затражити накнадно одобрење 
ове одлуке од стране Проширеног гр. Савета.- 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет сл. кр. града Новог Сада, овим 

накнадно одобрава одлуку гр. савета број 19854.адм.1925. 
којом се, на име припомоћи за одржавање конгреса Удру-
жења Трезевене Омладине вотира припомоћ од 1000.- дин. 

Ова се припомоћ има обрачунати на терет партије 
XXXVIII Непредвиђени издатци. 

Одлука се има одобрења ради подастети Министар-
ству Унутр. Дела.- 

Изводом из записника извештава се гр. Савет, ради 
извршења ове одлуке.- 

Број 92. 
адм. 18126. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора ради накнадног одобрења своју одлуку бр. 13928/ 
1925. којом је упутио на исплату на име припомоћи Музич-
ком друштву у Новом Саду 2000.- динара за дочек Глазбене 
Матице из Марибора.- 

13. маја о.г. приредила је Глазбена Матица из Мари-
бора један велики вокални концерат у нашем граду. Му-
зичко друштво у Новом Саду примивши је да изврши при-
преме за концерат и дочек словеначких гостију, упутило 
је овом Градском Савету молбу, да му градски Савет во-
тира хитну помоћ до 5000.- динара, за покриће трошкова 
око дочека, јер само није располагало са довољно матери-
јалних средстава. 

Гр. Савет, сматрајући, да овакове прилике треба ис-
користити за свечане манифестације, државног и народ-
ног јединства са нашом браћом Словенцима, који бране и 
чувају нашу националну ствар на крајњем северозападу 
наше државе, и, да Нови Сад као старо културно средиш-
те Срба, репрезентује, и да би се тиме показала традицио-
нална верност новосадског грађанства према великој ми-
сли уједињења свих југословенских племена, својом одлу-
ком бр. 13928/1925. одобрио је и упутио на исплату Му-
зичком Друштву 2000.- динара, као припомоћ за дочек 
Глазбене Матице из Марибора. 

Али по тачки 16. §-а 95. гр. организационог статута, 
гр. Савет може одобравати припомоћи само до 200.- дин. 
уколико је прорачуном обезбеђено покриће за то. 

Међутим у овом случају је одобрена припомоћ већа 
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од 200.- динара, а недостајало је и буџетом предвиђено 
потребно покриће.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет сл. кр. града Новог Сада узима 

извештај г. Савета, да је одлуком бр. 13928/ 1925. одо-
брио и упутио на исплату Музичком Друштву у Новом 
Саду 2000.- дин. /: две хиљаде динара: на име припомо-
ћи за дочек Глазбене Матице из Марибора, на знање, и 
тај издатак овим накнадно одобрава с тим, да се има 
обрачунати на терет XXXVIII партије Непредвиђени из-
датци.- 

Ова се одлука има, ради одобрења поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела. 

О чему се извештава изводом из записника градски 
Савет, ради извршења ове одлуке.- 

Рефернт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број 93. 
адм. 25360, 25303, 25302, 25283, 25282, 25736 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи молбу Бранка Ђурђевића, градског великог бележни-
ка и другова му градских чиновника, ради додељивања 
плацева за изградњу кућа за становање. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет по саслушању предлога 

економског, финансијског и правног одбора овај предмет 
скида са дневнога реда данашње скупштине. 

О томе се градски Савет изводом иза записника оба-
вештава.- 

Број 94. 
адм. ... од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи након саслушања мишљења економског, финансиј-
ског и правног одбора предлог одбора за размену кућишта 
сиротињи и јавним чиновницима у предмету додељивања 
новијих блокова за подмиривање даљних потреба додељи-
вања земљишта. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет на темељу мишљења еко-

номског, финансијског и правног одбора изриче, да се за 
подмирење даљњих потреба одреде 18. кат. јутара град-
ског земљишта код Темеринског шлајза, а између Канала 
и Темеринског друма с тиме, да ће се у случају даљње 
неопходне потребе на овом блоку додељивати сиротињи 
парцеле од 200 кв. хв. у циљу изградње кућа а уз умерену 
цену.- 

На овом блоку има да се оставе места за јавне згра-
де, као што су школа, црква и слично.- 

Уједно решава проширени градски савет, да се упу-
ти на Минист. Аграрне Реформе образложена представка 
у том смислу, да се комплекс поред Пирошког пута /: де-
телинара:/, који је стављен под удар Аграрне Реформе, 
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стави граду на расположење у циљу додељивања кућишта 
за сиротињу, уколико се укаже неопходна потреба за то. 

Градски Савет би у случају, да му се стави на распо-
ложење ово земљиште одмах приступио извођењу доде-
љивања земљишта и то према моментној потреби. Сама 
подела би се вршила на тај начин, што би се додељивала 
земљишта само онима, који озбиљно мисле да граде, а 
парцеле би се додељивале у везаном реду а не вучењем 
коцке, као што је то до сада у пракси било. 

Ово се решење има одобрења ради да подастре Ми-
нистарству Унутрашњих Дела. 

О томе се градски Савет, извршења ради извештава 
изводом из записника.- 

Број 95. 
адм. 14930 од 1926.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора свој предлог у предмету молбе Саве Проданови-
ћа, новосадског становника, ради продаје у прикљученом 
нацрту означених 356 кв. хв. градског земљишта иза ка-
меничке капије у сврху изградње јавне куће. 

Пошто је овде реч 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 Проширеног Савета: 
Илија Аврамовић, Лука Бајић, Лазар Балаш, Димитрије 
Бијелић, Велемир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влаш-
калић, Радован Вујошевић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Га-
чулић, Груја Грчић, Лазар Димић, Др. Бранко Илић, Др. 
Радослав Илић, Радован Каћански, Сава Ковачевић, Ју-
лије Кон, Илија Крстић, Станко Лазић, Лука Летић, Петар 
Милак, Др. Васа Могин, Др. Јован Ненадовић, Јован Пер-
ваз, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Дака Поповић, 
Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Др. 
Ференц Реш, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Коста 
Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик. 

Од стране градског Савета: Бранко Ђурђевић, вел. 
бележник, Радивој Бокшан, гр. саветник Александар По-
повић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, 
Др. Михајло Продановић, гр. глав. фискал, Јован Лакић, 
град. саветник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, 
Стојан Стакић, гр. благајник, Аладар Тришлер гр. рачу-
новођа, Ђула Киш, град. рачуновођа Стеван Хабербуш, 
гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола 
Лебхерц, гр. подбележник, и Ранко Славнић, гл. архивар.- 

Са „не” није нико гласао.- 
Према томе предлог градског Савета је једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет је одлуком својом број 6. 

адм. 2912 од 1921. године закључио, да се јавне куће има-
ју преместити у нову улицу, која има да се отвори код Ка-
меничке капије а која ће спојити Каменичку и Баторијеву 
улицу, те на основу тога а по саслушању економског фи-
нансијског и правног одбора, продаје Сави Продановићу, 
новосадском становнику у прикљученом нацрту означе-
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них 356 кв. хв. градског земљишта / парцела број 7./ у 
сврху изградње јавне куће под следећим условима: 

1./ Куповна цена се установљава у своти од 250,000 
динара по катаст. јутру т. ј. за продатих 356. кв. хв. 55,625. 
динара /: словом педесетпет хиљадашестстотинадвадесет 
и пет динара:/ Осим ове своте купац сноси трошкове на-
сипања и калдрмисања половине улице испред његовог 
земљишта. 

2./ Пројектоване зграде имају да се подигну у року 
од 1 / једне/ године дана, рачунајући од правомоћности 
ове одлуке, а као гаранција за ову обавезу служи кауција 
од 25,000 динара /: двадесет и пет хиљада динара:/ која 
се свота приликом склапања уговора има, да депонује у 
градску благајну у готовом новцу или у уложној књижици, 
гласећу на ову своту, коју уложну књижицу призна град-
ски Савет, као добру. Кауција се враћа купцу чим се ода-
зове обавези садржаној у овој тачци у противном случају 
губи ју купац у корист града. 

Градски фискал имаде купца да позове ради скла-
пања уговора одмах по примитку правомоћне одлуке о 
овој купопродаји.- 

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 изда-
вања концесије градска редарствена капетанија, било из 
полицијских и санитарних обзира, било пак у општем ин-
тересу. 

4./ Обавезује се купац, даће у пројектованој згради 
успоставити станицу за лечнички преглед и даће ову снаб-
дети са потребним прибором, који му припише градски 
физик. Ове приборе дужан је купац одржавати у исправ-
ном и добром стању а просторије све дотле стављати гра-
ду на бесплатну употребу, докле год му зграда буде слу-
жила цељима јавне куће.- 

5./ Купац има да прикаже приликом склапања уго-
вора концесију добивену од надлежних власти, да може 
да врши овај посао. 

6./ Ако купац неби удовољавао обавезама прописа-
ним у тачци 2./ ове одлуке, биће град властан, да прода-
то земљиште уз враћање куповне цене без камате одузме 
од власника а без икаква права на оштету. 

7./ Ограничење права власништва садржано у тачци 
2/ ове одлуке има се грунтовно укњижити. 

8./ Купац или његов правни наследник 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 скопчани са овом купопродајом / 
уговор пристојбе и таксе:/ терете једино купца.- 

10./ Сви спорови, који буду настали из ове купопро-
даје решаваће се код овдашњег среског суда, или оне 
среске8 власти, које би у место овога постављене биле. 

Ова се одлука одобрења ради има подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела. 

О томе се извршења ради градски Савет изводом из 
записника извештава.- 

                                                 
8 Судске. 
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Број 96. 
адм. 24964 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице подноси на основу 
мњења економског, финансијског и правног одбора при-
зив Трговаца и Индустријалаца Секције Трговаца Дрвима 
и Угљем, против решења градског савета број 13108/адм. 
1925. у ствари додељивања градског земљишта за дрваре. 

Проширени градски савет - у чијим је скупштинским 
седницама стално наглашавана неминовна потреба, да 
дрваре које се данас налазе у унутрашњости града имаду 
да се преместе на периферију града, где оне не би  значи-
ле сталну опасност због пожара - закључио је у скупштин-
ској седници одржаној 24. а/адм. 798. од 1922., да се ово 
премештање дрвара имаде да изврши до 31. децембра 
1922. године. У овом смислу је проширени градски савет 
упутио истовремено образложену представку на Министар-
ство Унутрашњих Дела. Против овога решења прошире-
ног градског Савета поднело је удружење дрвара жалбу у 
Министарство Унут. Дела у којој су изнесене све тешкоће 
скопчане са премештајем дрвара а те су, потреба нових 
инвестиција /: насипање, подизање зграда и стоваришта, 
селидбени трошкови, изградња истоварне рампе и сл./. 

Жалбу удружења дрвара уважило је Министарство 
Унут. Дела и изменуло нападнуто решење проширеног 
градског савета на тај начин, што је поништило онај део 
решења, којим се изриче деложација дрвара до одређеног 
рока и наредило је, да се рок премештања свих дрвара у 
Новом Саду утврди за 31. децембра 1927. године с том 
напоменом, да се дрваре имаду да сместе на она места, 
које ће се споразумно утврдити са интересентима. 

Градски Савет, пошто је нашао, да су по Минист. 
Унут. Дела у погледу премештања дрвара стављени услови 
по град и сувише тешки, стално је форсирао у преговори-
ма, које је водио са удружењем дрвара, што скорије преме-
штање дрвара и изилазио је у тим преговорима у сусрет 
дрварима до крајњих граница могућности. 

Одредио им је одговарајућа земљишта, примио на 
себе обавезу, да ће изградити затражени пут и изградио 
га је постигнут је и споразум, дато је обећање од стране 
дрвара, да ће се они изселити до споразумно одређеног 
рока, но до самог изсељења није дошло, јер као што изгле-
да, ни један од дрвара није хтео да буде први пионир, који 
ће да отпочне са селидбом. Општа је била жеља, да се сви 
они заједнички преселе. Али у том погледу се никако нису 
могли да сложе. 

Преговори су и даље вођени и резултат тих прегово-
ра био је тај, да су сами дрвари дана 21. Х 1924. а под 
бројем 36138/адм.1924. поднели градском савету молбу у 
којој се изјављују приправнима, да се преселе усвајајући 
расподелу појединих парцела међу њима, као што је то 
споразумно закључено на конференцији и траже, да им 
се земљишта на вечито продаду. 

Проширени градски Савет, када је у скупштинској 
седници одржаној 22. новембра 1924. године а под бројем 
114/адм. 1924. решавао о овом предмету, донео је закљу-
чак, да се дрваре према прикљученом нацрту сместе с 
леве стране пута, који води на Штранд и поред дунавске 
обале. Уједно је доделио сваком поједином од интересената 
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ону парцелу, која је на гореспоментој конференцији спо-
разумно одређена.- 

Није могао, да усвоји онај део њихове молбе, да им 
се тражени комплекси продаду, него је решио, да их изда 
под закуп уз плаћање закупнине од 8 /: осам:/ хвати прво-
класни тврдих горивих дрва по једном кат. јутру. Под 
овим условима изјавио се град приправним, да приступи 
градњи тражених путева, а под условом, да се дрвари 
имају да преселе до 1. новембра 1925. г. 

Против онога дела, ове одлуке проширеног савета, 
да се тражени комплекси издаду под закуп жалили су се 
дрвари на Министарство Унутрашњих Дела, које је реше-
њем својим број 26907/ 1924. поништило одлуку проши-
реног гр. Савета и уважило призив дрвара, дочим се град-
ски Савет 17. јануара 1925. године под бројем 45822/1924. 
у призиву обратио на државни Савет, тражећи, да се про-
тив решења Министарства Унутрашњих Дела, да се по 
овом предмету донесе начелна одлука. 

Призив градског савета лежи код државног Савета 
од 17. јануара т.г. све до данас нерешен. И пошто је ре-
шење овога предмета хитно и од еминентне важности 
како по сам град, тако и по заинтересоване дрваре и не 
трпи одлагања него има без оклевања да се реши, градски 
савет рачунајући да са овим моментима саслушавши ујед-
но мишљење градског фискала као и економског финан-
сијског и правног одбора, предлаже, да се по овом предмету 
донесе решење. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, усва-
ја прочитани предлог и моли, да се допуни тиме, да дрва-
ри изврше насипање према градском регулационом и ни-
велационом плану, а не сваки према својој потреби, па да 
би град након истека уговорног рока морао још насипати 
овај терен. Даље предлаже, да се обавежу дрвари, да зи-
дају куће стабилне и у оним димензијама, како је пропи-
сано за тај део града и на местима где им се одреди. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се услови још и то, да куће не могу зидати лицем 
према Дунаву, већ у улицама. 

После овога је предлог градског Савета допуњен пред-
логом Радована Вујошевића и Др. Бранка Илића, чланова 
проширеног Савета, једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет наглашавајући, да је што 

скорије финалисање овог предмета од еминентне важно-
сти како по сам град тако и по заинтересоване дрваре 
решава, да се за премештај дрвара, које се још увек на-
лазе у унутрашњости града, а које имаду, да се преселе, 
одређују земљиште на Дунавској обали с леве стране 
пута, који води према Штранду /: види у том погледу 
израђени нацрт/. Сваки од дрвара добија ону и онолику 
парцелу, како је то утврђено на конференцији одржаној 
7. октобра 1924. године, с том напоменом да се накнадно 
затражена коректура у погледу смештања дрваре Српске 
Задружне Банке на блок, који је предвиђен за градски 
парк не може да одобри. Српска Задружна Банка добија 
парцелу број 1. и 2. као што је првобитно закључено на 
споменутој конференцији. Према томе су овом блоку пред-
виђеном за премештај дрвари поједине дрваре смештају 
по истом оном распореду, као што је то наглашено и спо-
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менуто у одлуци проширеног градског Савета број 114/адм. 
36138. од 924. 

Што се тиче начина издавања појединих парцлела, 
град стоји на том начелном становишту и решава, да се 
тражена земљишта издаду под закуп. И с обзиром на то, 
да су са овим премештајем дрвара скопчане велике мате-
ријалне инвестиције, фиксира рок закупа у времену од 15 
година с тиме, да је закупницима за првих 10 година за-
гарантовано несметано уживање у закуп им издатих пар-
цела без отказа, дочим град задржава себи право, да зад-
њих 5 година дакле почевши од 11-сте године уговорног 
односа може закупницима у закуп издато земљиште да 
откаже уз претходни отказ од једне године дана, ако му у 
закуп издато земљиште неопходно буде затребало усљед 
развитка индустрије у овом крају града или усљед указа-
не потребе спровађања градског регулационог плана на 
овом делу града. 

Престанком закупног рока имаду дрвари првенстве-
но право откупа 250 кв. хв. градског земљишта сваки на 
закупљеној парцели, а по тадањој цени околног земљишта 
с тиме, да саму кућу имаду да изграде на регулационој 
линији у улици, а не према Дунаву. Кућа има бити изгра-
ђена од тврдог материјала према прописима градског 
грађевинског статута. 

Преостали део земљишта имаду закупци престанком 
закупног уговора да врате граду насуто до прописане ви-
сине, без икаквих објеката на њему, тако, да закупци не-
ће имати права ни на какву оштету. 

Годишња закупнина се установљава у противвред-
ности 8 / осам/ хвати првокласних тврдих / растових 
или букових/ здравих и сувих горивих дрва у цепаница-
ма и по једном кат. јутру и то тако, да се за сваких за-
почетих 200 кв. хв. површине плаћа 1 / један/ хват сада 
споменутих горивих дрва. Ова противвредност ће се 
установљавати сваке године на дан 16. октобра у оној 
своти, како је дрво нотирано на новосадској пијаци, што 
имаде званично, да се утврди. 

Закупник може закупљено земљиште употребљавати 
само у оне цељи у које цељи га је добио у закуп т. ј. за 
стовариште дрва и угља. Право закупа не сме се прено-
сити на друго лице без нарочите дозволе градског савета, 
која ће се издавати у изванредним и оправданим случа-
јевима. 

Ако закупник не буде тачно одржавао услове овога 
закупа и ако се самовласно огреши о њих, биће властан 
градски Савет, да и без гореозначених закупних ограни-
чења и без права на оштету и пре престанка закупног 
рока развргне закупни уговор и да у закуп издато земљи-
ште одузме од закупника. 

Као даљи услов, да ће, да изврши све оне обавезе, 
које се од њега траже за случај премештања дрвара, град-
ски савет ставља, да сваки поједини дрвар имаде да иста-
ви и преда граду у јавно бележничком облику истављено 
гарантно писмо, које говори о томе, да ће истављач тога 
писма, да изврши све оне обавезе, које од њега траже у 
вези са овим пресељењем. 

Коначно ставља градски Савет као један услов за 
додељивање ових плацева, да дрвари имаду, да повуку 
своје молбе поднесене, ради отписивања закупнине за 
земљишта, која су им још пре две године издата у овоме 
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облику. 
Уколико се између града Новог Сада и Секције Др-

вара односно самих дрвара у погледу ове одлуке постигне 
споразум и потпише уговор у смислу ове одлуке, градски 
савет ће повући своју жалбу поднесену под бројем 45822/ 
адм. на Државни Савет. 

Као коначан рок дефинитивног пресељења утврђује 
се 1. мај 1926. године, што значи, да све дрваре, које 
имаду да се преместе из унутрашњости града морају до 
тога дана потпуно пресељене бити на ново одређеним 
парцелама. 

Град Нови Сад се обавезује, да рачунајући од право-
моћности ове одлуке неће никоме више додељивати нови-
јих земљишта, него ће ново придошле дрваре упућивати 
на периферију града, на она места, која ће град одредити 
за смештај дрва. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела.- 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава.- 

Број 97. 
адм. 15003, 15075, 17044, 16641, 18055, 20612. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа ове го-
дине подноси - на основу мњења, економског, финансиј-
ског и правног одбора призив овдашњих кафанара и 
гостионичара, да им се снизи одлуком градског Савета 
13479/адм. 1925. установљена закупнина за просторе 
испред њихових радња. Поводом тога призива донесена 
је ова 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет изриче, да није у могућ-

ности, да у важи призив кафанара и гостионичара у 
предмету снижења закупнине, јер су одлуком градског 
Савета број 13479/адм. 1925. установљене закупнине за 
просторе испред појединих радња унешене у прорачун за 
годину 1925. који је већ правомоћан, те не постоје мо-
гућности, да се у том погледу чине икакве измене. 

О томе се изводом из записника извештавају градски 
Савет и молитељи.- 

Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.- 

Број 98. 
адм. 4594 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења економског, финансијског и прав-
ног одбора призив Гостионичарског Удружења за произ-
водњу соде воде и крахера против одлуке Гр. Савета бр. 
45/1925. поднесене у предмету наплате одмереног пауша-
ла трошарине за ову 1925. године у своти од Дин. 15,000.- 
у коме моле, да се одмерени паушал снизи на 5,000.- ди-
нара / петхиљада дианра:/ за ову 1925. годину.- 

Поводом овога призива донесена је ова 

ОДЛУКА: 
Проширени гр. Савет расматрајући призив Гостио-
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ничарског Удружења Д. Атанацковића и др. и уверивши 
се о томе, да је како гр. Савет, тако и фин. екон. одбор 
приликом одмере паушала, односно решавања призива 
имао у виду све околности, које је удружење у своме при-
зиву изнело, као и нарочито ту околност, да је сразмер 
наплате паушала између два гостион. друштва потпуно 
правилно установљен од стране гр. Савета, који је сраз-
мер и фин. екон. одбор у својој седници од 3. августа о.г. 
усвојио и решава, да се призив неоснован одбија и одлу-
ка гр. Савета у целини потврђује 

О овој се одлуци сви заинтересовани извештавају с 
тим, да се незадовољна странка у року од 15 дана рачу-
најући од дана уручења овог решења има права жалити 
на Министарство Унутрашњих Дела, одељењу за Б.Б.Б. 

Број 99. 
адм. 6409. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа подноси 
- на основу мњења економског, финансијског и правног 
одбора призив Милана Радонића и другова произвађача 
соде воде и крахера из Новог Сада против одлуке Бр/45/1925. 
донесене у предмету наплате одмереног паушала троша-
рине за ову 1925. годину у своти од 25,000 дин. - у коме 
моле да се паушал смањи са 25,000. - дин на 20,000 дин. 

Поводом овога призива је донесена ова 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет расматрајући призив 

Милана Радонића и другова и уверивши се о томе, да је 
градски Савет приликом одмере горњег паушала имао у 
виду изнесене наводе од стране призивача с једне стране, 
с друге стране пак уверивши се о томе, да је паушал на 
правилној бази и потпуно у сразмеру према !!.-ом друш-
тву установљен - што је и екон. финанс. одбор у својој 
седници од 3. августа о.г. усвојио, те решава, да се при-
зив као неоснован одбија и одлука гр. Савета у целини 
потврђује. 

Против овога решења има права незадовољна стран-
ка у року од 15 дана жалити се на Министарство Уну-
трашњих Дела Одељењу за Б.Б.Б. у Београду. 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број 100. 
адм. 25737. адм. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења економског, правног и финансиј-
ског одбора молбу Бранка Ђурђевића, вел. бележника, ра-
ди наплате селидбених трошкова од 1682.- динара. 

Предлог градског Савета је једногласно усвојен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче, да и ако не по гр. 

организационом статуту, а ни по досадањој пракси нема 
основа за исплату селидбених трошкова чиновника, који 
усљед расписаног стечаја и Министарским именовањем 
долазе на свој положај - ипак градски Савет с обзиром на 
реципроцитет, који признаје држава за чиновнике, који 
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се преузимају од самоуправне службе у државну и с обзи-
ром на тешко материјално стање чиновника у опште из-
нимно одобрава ове селидбене трошкове и упућује гр. 
благајну путем Градског рачуноводства, да Бранку Ђур-
ђевићу градском вел. бележнику у име селидбених тро-
шкова, а на терет рубрике „Непредвиђени издатци” испла-
ти ових 1682 /: једнухиљадушестстотинаосамдесетдва 
динара:/ 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела, а само извршење ове одлуке 
поверава се градском савету. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 101. 
адм. 21528. од 1925.- 

Градски Савете из своје седнице од 4. августа ог. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе Велемира9 Бугарског, новосадског станов-
ника ради месног кафанског права за властиту кућу у Ал-
машкој улици бр. 2.б. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет позват према 7 чл. пра-

вилника Министарства Унутрашњих Дела под бројем 
30817/1923. да даје извештај јели у месту потребна ка-
фана узео у расматрање молбу Велимира Бугарског ради 
месног кафанског права за властиту кућу у Алмашкој 
улици број 2/б. и на предлог заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун препо-
ручује молбу молитеља из разлога, јер у близини куће за 
коју моли месно - кафанско право нема ни једне гостионе 
и јер је према записнику стручне комисије како финан-
сијски, тако и редарствена контрола омогућена и у бли-
зини нема никакве јавне зграде. 

О овоме се даљег поступка ради извештава градски 
Савет изводом из записника. 

Број 102. 
адм. 19056 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице одржане 4. августа 
о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског 
и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Бранка 
Гавриловића против решења гр. Савета бр. 45034/924. за 
исплату разлике за плату од 4. јануара 1924. до 6. октобра 
1924. године. 

Предлог градског Савета примљен је једногласно и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет враћа горњу молбу ужем 

гр. савету и позива га, да у смислу 292 §-а град. органи-
зационог статута донесе по њој ново образложено решење 

                                                 
9 Велимир. 
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испитавши све околности у молби наведене. 
О томе се градски Савет изводом из записника оба-

вештава.- 

Број 103. 
адм. 22670, 18981, 18615, 18004, 423 од 1924.- 

Градски Савет из своје седнице одржане 4. августа 
о.г. подноси на основу мњења мировинског одбора свој 
предлог у предмету молбе Стевана Бошњаковића, гр. ра-
чун. саветника за дозначење мировине. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, пред-
лаже да се сва пензионисања, која су данас на дневноме 
реду скину са дневнога реда, пошто су сва пензионисања 
извршена на основу „Уредбе” која није законита. 

Пошто су овде два предлога, то је Госп. Градоначел-
ник прво ставио на гласање предлог градског савета, за 
који је гласало 23, а затим предлог Радована Вујошевића, 
за који је гласало 29 чланова Проширеног Савета. 

Предлог Радована Вујошевића, члана проширеног 
Савета је већином гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Скида се са дневнога реда. 

Број 104. 
адм. 21203. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе Зорке уд. Др. Александра Коде гр. лечни-
ка, да се за основ рачунања њезине породичне пензије узме 
и 19 година, које је покојник провео као судски лекар. 

ОДЛУКА 
Скида се са дневнога реда. 

Број 105. 
адм. 19492 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе уд. гр. Детектива Јаше Холера, ради 
установљења породичне пензије. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 

Број 106. 
адм. 186929.(?) од 1925.  

Градски Савет из своје седнице од 4. августа о.г. под-
носи, на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе Јосипа Хеђи, ред. детектива, ради уста-
новљења мировине. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 
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Број 107. 
адм. 10882 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 4. августа подно-
си, на основу мишљења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе уд. Стевана Баха гр. баштована, ради 
установљења мировине. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда. 

Број 108. 
адм. 21296 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице, одржане 4. августа 
о.г. подноси - на основу мишљења финансијског, економ. 
и правног одбора - свој предлог у предмету молбе удове 
Јудите Сабо уд. иза пок. град. кочијаша Јована Молнара, 
ради дознаке погребнине и сталне милостиње. 

Предлог градског Савета примљен је једногласно и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је градски Савет у смислу §.-а 7. Закона о 

заштити раденика преузео обавезу исплате болничких и 
погребних трошкова, те исплату ренте у случају смрти и 
незгода за своје намештенике, то се удови Јудити Молнар 
аналогно 6. тачци §.-а 45. споменутог Закона додељује у 
име погребних трошкова 1020 дин. у име ренте по §.у 86. 
и 87. истог Закона годишње 3196. Д. у месечним обро-
цима по 283. дин. 

О томе се изводом из записника извештавају: Гр. 
Савет и молитељица Јудита уд. Молнар рођ. Сабо.- 

Број 109. 
адм. 21296. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице одржане 4. августа 
о.г. подноси - на основу мњења финансијског, економског 
и правног одбора - свој предлог у предмету молбе Дра Ђуре 
Јовановића бившег гр. окружног лекара за отпремнину. 

Др. Радослав Илијћ, члан проширеног Савета сматра, 
да предлог градског Савета није основан на Закону. Др. 
Ђура Јовановић је био у служби града, без његове криви-
це је отпуштен из звања и њему отпремнина припада без 
обзира где је био пре доласка у службу града. Његов рад, 
као лекара дечјег обданишта је био само хонорарни не 
може се сматрати сталним држ. службеником. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета вели, 
да је предлог град. Савета добро мотивисан и предлаже 
да се усвоји. 

После овога је Господин Градски начелник ставио 
предлог гр. Савета на гласање и велика већина га је при-
мила те је према томе 

ОДЛУЧЕНО: 
Молба дра Ђуре Јовановића, бившег гр. окр. лекара, 

којом тражи отпремнину на основу §.а 34. уредбе о пен-
зији гр. чиновника и намештеника одбија се из следећих 
разлога: 

Др. Ђура Јовановић именован је гр. окр. лекаром ре-
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шењем Министарства Унутрашњих Дела број 38217/1924. 
год. те наступио дужност. Иза једномесечног времена 
разрешен је дужности решењем Министарства Народног 
Здравља број 54770/1924. 

Како је међутим решењем Госп. Министра Народног 
Здравља број 19423/1924. молиоц као шеф државног 
дечјег обданишта у Новом Саду разврстан по новом чи-
новничком Закону у девету групу I. кат. 1. степена, у коју 
му се службу рачуна време од 9. маја 1923. год., дакле и 
оно време у којем је био окружни гр. лекар и за које вре-
ме он тражи отпремнину, - то му се молба не може усво-
јити, јер се једно исто време не може никоме урачунавати 
у стицање др. пензије, а истовремено за то време испла-
тити отпремнина. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и молитељ др. Ђура Јовановић.- 

Број 110. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупшти-
не исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану ре-
довну главну скупштину и за оверовљење записника позива 

Грују Грчића, Милана Саратлића и Јоцу Перваза, чланове 
проширеног Савета, које ће се одржати 7. августа у 11 
сати пре подне у бележничком звању и затвара седницу. 

После прочитања оверовљава се 7. августа 1925. године у 11 сати пре подне. 

 Бранко Ђурђевић, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 вел. бележник градски начелник 

 

 Милан Саратлић, с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној гл. скупштини проширеног градског Савета,  
која је одржана 12. септембра 1925. године.- 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Др. Милан Миловановић, градски начелник, Бранко Ђурђевић, вел. 
бележник, Радивој Бокшан, гр. саветник, Алекдандар Поповић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. 
саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, 
ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гл. физик, Стојан Стакић, гр. благајник, Аладар Тришлер, гр. 
рачуновођа, Ђула Киш гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. архивар, Станислав Лазић, администра-
тивни вежбеник. 

Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Лука Бајић, Лазар Балаш, Димитрије Бијелић, 
Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Милан Вучков, 
Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Драгољуб Димитрије-
вић, Бернат Ернст, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Јоца Јовановић, Радован Каћански, Јован 
Киселички, Мита Клицин, Илија Крстић, Мирко Кузмановић, Станко Лазић, Александар Нађ, Ђока 
Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Васа Матић, Јосиф Менрат, Др. 
Арсен Милутиновић, Андрија Мудрох, Паун Обрадовић, Васа Пајић, Јован Перваз, Никола Петровић, 
Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Драгомир Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц 
Реш, Милан Саратлић, Јован Сивачки, Јован Ћулум, Јулије Фајт, Фрања Фат, Јоја Фратуцан, Др. Нандор 
Лустиг, Фрања Цидлик, Пера Шилић и др. Мита Арадски. 

Бележи: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 111. 

Председник Госп. Др. Милан Миловановић, градски 
начелник поздравља присутну господу чланове прошире-
ног гр. Савеа и отвара за данас исправно сазвату ванред-
ну гл. скупштину, вођење записника поверава Бранку 
Ђурђевићу, великом бележнику а говорнике, да бележи 
Станислав Лазић, административни вежбеник. 

Узето на знање. 

Број 112. 
адм. 29197 и 30848 ех 1925. 

Управа Српске Задружне Банке Д.Д. у Новом Саду 
дописом својим од 19. августа ове 1925. год. извештава 
Град. Савет као свога веровника, да је билансијом својом 
од 30. јуна о.г. утврдила да је Банка активна пошто је 
установљено билансијом да је чиста имовина 30. јуна о.г. 
износила 8,276,845,22 дин.- претпостављајући, да нова 
палата у Новом Саду заједно са осталим банчиним згра-
дама вреди 17,975,916.25 дин. 

Управа извештава даље град. Савет да преговори око 
продаје нове палате још теку, да су преговори у току, но 
примећује да ће требати дуже времена док се прави купац 
не нађе за куп нове палате као и осталих банчиних зграда.- 

Управа извештава даље град. Савет да су поједини 
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веровници банчини постали нестрпељиви, да су против 
Банке наступили тужбама и оврхама. 

Јавља даље управа да је Јадранско осигур. друштво 
предало на Судбени сто молбу под бр. 2504/925. у којој 
тражи отварање стечаја против Банке.- 

Под притиском горе изнетих чињеница Управа Срп. 
Задружне Банке решила је: 

1./ да обустави сва плаћања према својим поверио-
цима. 

2./ да замоли све своје улагаче и повериоце да оду-
стану од присилне наплате. 

3./ да Банка уновчи све друштвене некретнине и 
убере сва своја потраживања од својих дужника. 

4./ да се из новца који буде ушао из продатих некрет-
нина плати пореза, трошкови продатих некретнна и режи-
ја а затим чим се прикупи која већа свота новца, ликви-
дира, сваком поједином повериоцу онај процентуални део, 
који не њега према висини потраживања отпада, све до 
коначне намире, односно ликвидације целокупног друш-
твеног иметка. Да би управа [могла] успешно мирно ли-
квидацију спровести потребан је управи пристанак сво-
јих веровника чији пристанак мора од целокупног капи-
тала износити најмање 80 % јер ће у противном случају 
управа, ако пристанак за мирну ликвидацију 80 % од ве-
ровничког капитала не добије, принуђена бити затражити 
код суда стечај над Банчином имовином. 

Управа имајући у виду ту чињеницу да је по Банку, 
као и њезине веровнике, улагаче и повериоце много бољи 
изказ да се Банчина имовина мирним путем ликвидира 
него путем Судског куратора, - обраћа се молбом на Град. 
Савет као свога веровника да исти одлуком изрекне да 
даје свој пристанак на мирну ликвидацију. 

!!. 
3. септембра о.г. поднела је други допис Управа Срп-

ске Задружне Банке Д.Д. у Н. Саду на град. Савет у коме 
извештава град. Управу да ће се ради изгласања мирне 
ликвидације одржати ванредна главна скупштина 13. о.м. 
која ће имати задатак да изабере ликвидац. одбор који би 
имао спровести мирну ликвидацију над целокупном Бан-
чином имовином. 

Управа у своме допису износи даље, да је од опћег 
интереса да и гр. Савет делегира свог једног члана у ликви-
дациони одбор у особи по могућству градског начелника 
или једног сенатора. 

Управа моли одговор најкасније до дана скупштине 
како би управа на скупштини, која ће се 13.о.м. одржати 
могла настојати на томе, да се од гр. Управе делегиран 
члан у ликв. одбору изабере. 

Градски Савет расправљајући горње две молбе упра-
ве Срп. Задружне Банке д.д. у Новом Саду узевши у обзир 
све изнете околности од стране управе као и нарочито ту 
околност да је тако по град као веровника тако и за оста-
ле веровнике много повољнија мирна ликвидација него 
судска ликвидација, која би се имала спровести и изврши-
ти путем судског куратора, након саслушања економског, 
финансијског и правног одбора предлаже прош. Гр. Савету 
да исти одлуком изрече и да гр. Управа као веровник даје 
свој пристанак на мирну ликвидацију но тражи да управа 
потпише јамчевну изјаву да у том случају ако гр. потра-
живање не буде у целини подмирено из банчиног иметка 
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- дужна је Управа остатак неподмирене тражбине града 
Новог Сада из свога приватног иметка подмирити. 

Тражбина града Новог Сада износи по гласу извешта-
ја гр. рачуноводства у готов. новцу 
дин. ............108,383.68 
даље у роби 112. хв. првокласних дрва на име закупнине.- 

Драгомир Рајковић, члан проширеног Савета, вели 
да град може залагати свој новац уз гаранцију управног 
одбора и пита зашто није тако поступљено када је тај за-
хтев стављен и у одлуци проширеног Савета под бројем 
22/ск. зап. 1924. Осам месеци се већ говори, да банка 
хрђаво стоји и гр. Савет није нашао за вредно, да до сада 
улог код ове банке било на који начин осигура. 

Пошто је овде градски Савет пропустио, да по својој 
дужности штити интересе града, то предлаже, да се покре-
не истрага и установи кога терети кривица за ово. 

После овога је прво стављен на гласање предлог град-
ског Савета за који је гласало 18 чланова проширеног Са-
вета а затим предлог Драгомира Рајковића, за који је гла-
сало 41 члана.- 

Према томе је предлог Драгомира Рајковића већином 
гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада умољава Госп. 

градског начелника да установи и на најближој гл. скуп-
штини поднесе извештај о томе кога терети кривица за 
то, да град није приликом улагања свога новца у Српску 
Задружну Банку д.д. и код осталих новчаних завода тра-
жио према одлуци проширеног гр. Савета под бројем ад. 
22/скуп. зап. 1924. гарантно писмо од управног одбора 
банке и зашто није до сада улог града код Српске Задруж-
не Банке осигуран. 

О овоме се извршења ради Госп. градски начелник 
изводом из записника извештава. 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник. 

Број: 113. 
адм. 31811.- 

Градски Савет подноси из своје седнице од 10. сеп-
тембра о.г. а по саслушању економ. финансијског и прав-
ног одбора на заједничкој седници 11. септембра о.г. свој 
предлог у предмету позива интернационалног Савета гра-
дова у Бриселу и уније француских градова и општина, 
да град Нови Сад учествује на интернационалном кон-
гресу градова, који ће се одржати 28. септембра до 4. окто-
бра о.г. у Паризу. 

Груја Грчић, члан проширеног Савета предлаже, да 
се г. градски начелник изашаље на конгрес градова у Па-
ризу. На овом конгресу ће г. градски начелник видити 
напредне градове запада и према томе знати подићи и 
наш град. 

Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, 
прихваћа у целости предлог предговорника. 

После овога је предлог градског Савта једногласно 
примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет сл. и кр. града Новог Сада прима 

позив интернационалног савеза градова и уније францус-
ких градова и општина и решава да град Нови Сад узме 
учешћа на интернационалном конгресу градова у Паризу 
28. септембра о.г. и да се упише за члана интернационал-
ног савеза градова у Брислу.- 

Делегата, односно представника овога града на кон-
грес одреди ће гр. Савет. 

На име путних и изасланичких трошкова одобрава 
15,000. дин. (словом, петнајест хиљада динара/ који се 
имају покрити половином из партије Х.1. позиције иза-
сланички издатци, а половином из партије ..... непредви-
ђени издатци. 

Разлози: 
Потреба за учешћем шефова и функционера град-

ских управа на оваковим интернационалним састанцима 
и скуповима најчувенијих и најбољих представника да-
нашње комуналне науке и администрације, на којима се 
саопштавају и претресају најновији резултати комуналне 
науке, праксе и технике, очигледна је. Ово важи нарочи-
то за оне функционере на врху, који су по свом положају, 
позвани да воде и управљају целокупном комуналном 
администрацијом и спроводе у живот одређени правац 
комуналне политике, и који, стога, морају бити упознати 
и наоружани солидним знањем и познавањем свих оних 
средстава, која су за вршење овакве тешке дужности по-
требна, а до којих је наука и пракса на напредном западу, 
до данас, дошла. 

За Н. Сад ово стоји тим пре што се наш град, после 
ослобођења, налази у једном рапидном развитку, и, на 
прагу је једног још интензивнијег напретка у блиској бу-
дућности, а недостаје му још један читав ред најнеопход-
нијих установа модерног варошког живота, као што су: 
водовод, канализација, тржнице /:покривена пијаца:/ и т.д. 

Из ових разлога сматра проширени градски Савет, 
да је потребно и корисно, да највиши функционери град-
ски на извору прибирају она знања и искуства, која су им 
потребна за успешно вршење поверене им дужности.- 

За покриће трошкова овог изасланства, требало је 
употребити још неисцрпљене кредите из партије ..... не-
предвиђени издатци, прво, зато, што су недовољни кре-
дити који стоје још на расположењу из партије изасла-
нички трошкови, и друго стога, што ће по предвиђању 
гр. рачуноводства, на партији непредвиђених издатака 
бити по свој прилици уштеда. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела. 

О чему се извршења ради извештава градски Савет. 

Референт: Бранко Ђурђевић, вел. бележник. 

Број 114. 
адм. 29292. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 10. септембра, под-
носи на основу мњења мировинског одбора - свој предлог, 
да се гр. пензијонерима и пензијонерима који се пензио-
нисани пре 1. јануара 1925. године а који се налазе у 
приложеном списку гр. рачуноводства, исплате почевши 
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од 1. јануара 1925. год. доплатци на скупоћу, које за држ. 
пензијонере и пензијонерке предвиђа решење Министар-
ског Савета од 15. септембра 1924.  о измени и допуни 
Закона о додатцима на скупоћу држ. службеника и пен-
зијонера од 28. фебруара 1922. год.- пошто су досада до-
датци на скупоћу како град. активних чиновника и служ-
беника, тако и пензијонера изједначени са додатцима др-
жавних чиновника и пензијонера. 

Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, 
предлаже, да се овој предмет скине са дневнога реда, јер 
нису позната ни лица, а ни сума, која се има пензионе-
рима исплатити у име повишице пензије. Предмет треба 
поновно изнети пред економски одбор, ради поднашања 
коначног предлога. 

После овога је стављен на гласање прво предлог град-
ског Савета за који је гласало 13 чланова проширеног Са-
вета, а затим предлог Драгољуба Димитријевића за које је 
гласало 41 чланова проширеног Савета.- 

Према томе је предлог Драгољуба Димитријевића ве-
ћином гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Овај се предлог скида с дневнога реда и упућује се 

економско-финансијском одбору на проучавање и под-
нашање коначног предлога. 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник.- 

Број: 115. 
адм. 31611. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра о.г. 
подноси на основу мњења заједникче седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету премештаја чиновничких кућишта из мосто-
брана.- 

Проширени Градски Савет на основу решења број 
20700/адм. 1922. и бр. 25651, 28963, 28517./1922. доде-
лио је градским и другим чиновницима кућишта на брук-
шанцу под условом да чиновници на овим парцелама мо-
рају градити најмање једноспратну кућу до 31. децембра 
1925. године.- 

Господин Министар Унутрашњих Дела одобрио је ово 
решење наређењима бр. 9129 и 13660/ 1922. 

Обавези грађења до данас нико није удовољио, те је 
проширени градски Савет на молбу дотичних чиновника 
ову обавезу продужио до конца год. 1930. Господин Ми-
нистар Унутрашњих Дела одобрио је и ово решење напо-
меном, да се питање продаје чиновничких плацева дели-
мично ревидира. 

Како је земљиште брукшанца још посве неуређено и 
највећим делом за градњу кућа неспособно и како је нада-
ље ово земљиште за коначну регулацију овога дела гарда 
од велике потребе - градски Савет предлаже да се за град-
њу чиновничких кућа определи земљиште, које је за ову 
сврху подесније и где се без ограничења на величину куће 
и без претходних споредних радова градњом куће одмах 
може отпочети.- 

Овим условима најбоље одговара земљиште, које се 
протеже између Дубровачког пута и Радничке улице и то 
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блокови бр. VI, XIV, XV, XX, XXV. и XXX. 
Пошто је референт прочитао предлог гр. Савета, а 

пре него што се је прешло на расправу самога предмета, 
председник Госп. Др. Милан Миловановић, градски начел-
ник позвао је све заинтересоване чланове проширеног гр. 
Савета, да се у смислу §.-а ... гр. организационог статута 
удаље из свечане дворане. Пошто је и сам заинтересован, 
то предаје председништво Госп. Бранку Ђурђевићу, вел. 
бележнику. При поласку његовом из свечане дворане је 
устао г. Васа Матић, члан проширеног Савета и изјавио 
да није потребно, да се заинтересовани удаљују, па ни гр. 
градски начелник, већ, само не могу учествовати у распра-
ви и не могу гласати.- 

Овај предлог је проширени градски Савет једногласно 
прихватио и тако су заинтересовани остали изузевши Алек-
сандра Поповића и Радивоја Бокшана гр. саветника.- 

После овога се прешло на претрес самога предмета.- 
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, вели, да 

је град много инвестирао на насипање мостобрана и да 
треба свим могућим средствима иде затим, да део града 
поред Дунава буде што лепши, јер ће ту бити концентри-
сани цео саобраћај Дунавом. Чиновници неће моћи на 
овде додељеним плацевима изградити одговарајуће куће, 
а дужност овога представништва је, да отклања све пре-
преке развитку града те зато предлаже, да се предлог град-
ског Савета у начелу прими, али да се још подробније ис-
питају сви правни моменти. 

Цело ово питање би се имало издати одбору за реви-
зију уговора, правно, економском и финансијском одбо-
ру, да се саслушају сви заинтересовани и мирним путем 
затражи од њих земљу натраг и понуди им једно друго 
земљиште.- 

Предлог Др. Бранка Илића, члана проширеног Саве-
та је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет прихваћа у начелу пред-

лог градског Савета с тим, да се ради испитивања горњег 
предмета саслуша мишљење о томе како правног одбора, 
тако - финансијско-економског одбора и одбора за реви-
зију уговора у погледу правне стране, и да се испитају 
сви делови самога проведења, сем тога, да се саслушају 
сви интересенти па да се онда предмет поднесе проши-
реном гр. Савету на мериторно решење.- 

Број 116. 
адм. 29964, 31523. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице одбора еко-
номског финансијског и правног - у предмету молбе Саве 
Ковачевића и другова, новосадских становника који су 
добили плацеве на насипу „Четир Крајцаре” да се одводни 
канал поред њихових плацева затрпа и изравна.- 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, моли, да 
се гл. скупштина претвори у конференцију, да би се ово 
питање могло тачније испитати а с обзиром, да ово најви-
ше тангира наш сељачки сталеж. 

Предлог је једногласно усвојен и председник г. Др. 
Милан Миловановић, градски начелник гл. скупштину 
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претворио у конференцију. 
По довршетку конференције је председник поново 

отворио гл. скупштину и дао реч г. др. Бранку Илићу, 
члану проширеног Савета, који предлаже да се предлог 
градског савета скине с дневнога реда и поднесе у једној 
од идућих гл. скупштина а с обзиром да има доста неуре-
ђених улица у српском делу града, које пливају у води, те 
би требало пре ове довести у ред, а затим подизати нове 
калдрме у још неизграђеном делу града. 

Пера Милак, члан проширеног Савета не прихваћа 
предлог да се канал затрпа, јер би се тада вода разлила и 
прелила цео онај крај, већ предлаже да се део канала Сај-
лово-Свилара канализира. 

Милан Вучков, члан проширеног Савета не одобра-
ва засипање канала, јер пословни свет неће ићи каналом 
већ путем који води кроз ову колонију. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, моли госп. 
тех. саветника, за извештај да ли се овај јендек може засути. 

Никола Плавшић, технички саветник у првом реду 
упозорава на чињеницу, да ће затрпавањем овога јендека 
суседно земљиште бити још подводније, јер наравно са-
дашњи дубоки јендек снизује теренску воду и тиме добро 
делује на суседно земљиште, дакле биће потребно, да сва-
ки власник земљишта уздуж канала наспе своје земљи-
ште до висине регулацине и зато је у решењу предвиђено 
да од сада добије само онај грађевну дозволу, који се оба-
веже, да ће ово насипање спровести. Иначе је насипање 
овога јендека не само могуће него и потребно јер лежи у 
улици крај које већ сада стоје зидане куће. 

Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се предлог гр. Савета усвоји, јер не може се дозволити, 
да се куће даве, када је већ њихова градња одобрена. 
Ствар је врло важна и треба канал засути јер се не може 
дозволити, да људи чим изађу из куће улазе у тако дубоки 
канал. 

На молбу већине чланова проширеног Савета је пред-
седник претворио гл. скупштину у конференцију. 

По довршетку конференције је председник поновно 
отворио гл. скупштину и питао је дали има ко шта да при-
мети на предлог гр. Савета. 

Пера Милак члан проширеног Савета, моли, да вели-
ка пумпа остане на свом месту, јер приликом надоласка 
воде се канал од Сајлова напуни водом и доноси велику 
опасност читавој околини. Предлог гр. савета примљен је 
једногласно и донешена 

ОДЛУКА: 
Градски Савет по саслушању економског и финан-

сијског одбора предлаже проширеном градском савету 
нека изрече, да усваја молбу молитеља и да ради тога 
премешта пумпу која се налази поред свиларе на крај 
Темеринског пута, тако али, да и поред свиларе има се 
оставити једна мања пумпа, која ће воду из околних ка-
нала исцрпити. 

У име трошкова за премештај пумпе на Темерински 
пут и преоправку пумпе код свиларе одобрава суму од 
139,026 динара с тиме, да се ови трошкови имају у првом 
реду покртити из своте предвиђене у прорачуну градске 
благајне за годину 1925. ст. ХХ. „Одвођење баруштина 
око града” - Шмрк код свиларе и остали трошкови, ако се 
не би могли покрити из уштеде у 1925. години, да се ста-
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ве на терет прорачуна за 1926. год.- 
Даље решава да на истим плацевима може зидати 

само онај власник, који свој плац наспе до коначне регу-
лационе висине. 

Извршење овог закључка поверава се градском саве-
ту, с тиме, да ове послове изврши у оквиру горе одобрене 
прорачунске своте.- 

Уједно се одлучује, да се има затрпати само 1/3 ду-
жине канала Сајлово-Свилара и да се утроши 40,000.- 
динара уместо 120,000.- дин. Овај се рад има извршити 
одмах и свота унети у прорачун гр. домаће благајне за 
1926. годину. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела.- 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Број 117. 
адм. 29958, 30583. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра ог. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице одбора 
економског финансијског и правног - у ствари бушења 
два нова дубока бунара и то један на углу Вуковићеве и 
Змај Јовановићеве улице а други на углу Пирошке и Рус-
ке улице, и поправак бунара у Карађорђевој улици. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет по саслушању мишљења 

економског и финансијског одбора прихваћа предлог 
градског Савета и према томе решава, да се има бушити 
један дубоки бунар на углу Вуковићеве и Змај-Јованови-
ћеве улице а други на углу Пирошке и Руске улице, као и 
да се поправи бунар у Карађорђевој улици.- 

Пошто је један део трошкова око бушења бунара у 
1924. години прописан на терет прорачуна за 1925. го-
дину, те је настала у прорачуну за 1924. годину уштеда у 
износу од 50000 / педесетхиљада/ динара то проширени 
градски Савет решава, да се осим своте предвиђене и 
преостале до данас у прорачуну за 1925. годину у износу 
од 15,835. динара 33. пара још и ових из 1924. г. преоста-
лих 50,000.- динара за покриће горњих послова ангажује.- 

Извршење овог закључка поверава се градском Са-
вету.- 

О томе се градски Савет изводом из записника оба-
вештава.- 

Број 118. 
адм. 30068 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра 1925. 
год. подноси на основу мњења заједничке седнице еко-
номског одбора и одбора за финансије и прорачун свој 
предлог у предмету накнадног кредита за зидање једног 
другог бунара на Сајловачком пашњаку. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет с обзиром, да за зидање 
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једног другог бунара на Сајловачком пашњаку није пред-
виђен био кредит у прорачуну за годину 1925. и пошто се 
овај непредвиђени рад безуловно треба да изврши, јер 
постојећи један бунар не даје доста воде за појење 400 
ком. рогате марве, решава, да се други бунар још у току 
ове године изида и у ову сврху одобрава кредит од 6,000 
динара на терет дом. благајне с тим, да се ова свота има 
покрити из уштеде дом. благајне у 1925. год. У случају да 
се горња свота не би могла покрити, то се има ставити у 
прорачун домаће благајне за год. 1926.- 

Ово решење се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела. 

О томе се градски Савет ради даљег поступања изво-
дом из записника извештава.- 

Број 119. 
адм. 27296. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра 1925. 
године подноси на основу мњења заједничке седнице еко-
номског одбора и одбора за финансије и прорачун свој 
предлог у предмету накнадног кредита за бушење новог 
дубоког бунара у место порушеног зидано бунара на спољ-
ној редарственој касарни на Ченеју.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет с обзиром да за зидање 

новог бунара није предвиђен био кредит у прорачуну за 
год. 1925. а кредит је за одржање спољне редарствене 
касарне на Ченеју исцрпљен и како се рушење старог 
бунара није могло предвидети, решава, да се на спољној 
редарственој касарни буши један дубоки бунар у место 
порушеног старог бунара и за ову сврху одобрава кредит 
од 12,000.- динара на терет домаће благајне с тиме, да се 
ова свота евент, има ставити у прорачун домаће благајне 
за год. 1926.- 

Ово се одобрење има одобрења ради подастрети Ми-
нистарству Унутрашњих Дела.- 

О томе се даљег поступка ради градски Савет изводом 
из записника извештава.- 

Број 120. 
адм. 21314, 23013, од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12. септембра 1925. 
године подноси на основу мњења заједничке седнице еко-
номског одобра и одбора за финансије и прорачун предлог 
у предмету накнадног кредита за оправку зграде бабице 
на малом Јарку, оштећене приликом олује 3. маја 1925. 
године.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет с обзиром да за одржа-

вање ове зграде није предвиђен био кредит у год. 1925. и 
пошто се ова непредвиђена штета безусловно треба да 
оправи, јер ће одуговлачењем штета бити знатно већа - 
решава, да се штета још пре кишовитог времена оправи 
и за ову сврху одобрава кредит од 5868.- динара на терет 
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домаће благајне с тиме, да се ова свота има покрити из 
уштеде дом. благајне у 1925. год. У случају, да се горња 
свота из овогодишње уштеде не би могла покрити, има се 
ставити у прорачун дом. благајне за год. 1926.- 

Ово решење има се одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава. 

Број 121. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупшти-
не исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану 
редовну главну скупштину и за оверовљење записника 
позива 

Јована Ћулума, Драгољуба Димитријевића и Милана Са-
ратлића чланове проширеног Савета, које ће се одржати 
15. септембра у 11 сати пре подне у бележничком звању -
- и затвара седницу.- 

После прочитања оверовљава се 15. септембра 1925. год. у 11 сати пре подне.-  
Записник је тачно вођен. 

 Драгољуб Димитријевић, с.р. 
 Јован Ћулум, с.р. 

 

 Б. Ђурђевић, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 вел. бележник.- градски начелник.- 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,  
која је одржана 6. октобра 1925. године.- 

Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ, заменик град. начелника 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. саветник, 
Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. 
фискал, Никола Плавшић, гр. главни инжењер, Предраг Клицин, гр. саветник, Станоје Михалџић, 
ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. гл. физик, Стојан Стакић, приседник сирочадског стола, 
Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Јосиф Пајц, град. благајник, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, 
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугар-
ски, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Аца 
Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Јован Ернст, Коста 
Живојновић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава Кавгић, 
Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Илија Крстић, Јован Летић, Стеван Летић, Др. Коста 
Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, 
Др. Јован Ненадовић, Паун Обрадовић, Јован Перваз, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. 
Јефта Поповић, Стојан Продановић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Лаза Саранда, 
Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Јоја Фратуцан, Др. Нандор Лустиг. 

Бележи: Никола ЛЕБХЕРЦ, градски подбележник.- 

Број 122. 

Председник Јован Лакић, заменик гр. начелника у 
заступству отсутног градског начелника отвара за данас 
исправно сазвату, ванредну главну скупштину. 

Вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. 
подбележнику, а говорнике да бележи Светислав Лазић, 
администр. вежбеник. 

Уједно пријављује да је накнадно стављен на дневни 
ред као хитан предмет решење Министарства за Аграрну 
Реформу у ствари експроприације градскога земљишта 
иза Кисачке капије у корист аграрних рефлектаната из 
Новог Сада у сврху подизања кућа за становање. 

Узето на знање.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник. 

Број 123. 
адм 30745 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 6. октобра о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету 
набавке багера за експлоатацију песка из Дунава у сврху 
насипања ниских терена града. Референт је усмено изнео 
овај предлог и образложио га, а затим на захтев прошире-
ног градског Савета и прочитао писмени извештај град-
ског Савета по овом предмету. 
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Др. Бранко Илић, се ограђује против тога, да је град-
ски Савет прекорачивши свој делокруг за набавку једног 
багера, он овај распис лицитације не узима на знање. Пред-
лаже да се град обрати једном хитном молбом на Мини-
старство Пољопривреде и Вода, које располаже са држав-
ним багерима и вероватно ће се једном моћи уступити 
граду на употребу. 

Драгомир Рајковић, не одобрава такођер расписану 
лицитацију, која има изглед пробне лицитације, те према 
закону о државном рачуноводству свака лицитација мора 
бити стварна и имати кредита за њу, а не пробна. 

На ово примећује Никола Плавшић, технички савет-
ник, да је он у служби државе вршио оправке путева и 
без кредита и без лицитације. 

После овога Јован Лакић, заменик градског начел-
ника предлаже, да се рок лицитације продужи а никако 
лицитација поништи, јер би и идућа лицитација града, 
која ће бити расписана - од стране рефлектаната сматра-
на неозбиљном. 

После овога је председник ставио на гласање устаја-
њем прво предлог градског савета, за који је гласало 14 
чланова, а затим предлог Др. Бранка Илића, за који је 
гласало 29 чланова проширеног Савета. 

Према томе је предлог Др. Бранка Илића члана про-
ширеног градског Савета  примљен са већином гласова и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада не узима на 

знање стечај који је расписао Савет града Новог Сада под 
бр. противно одредби § 12. градског организационог ста-
тута ради набавке једног багера у сврху експлоатације 
песка из Дунава у сврху насипања ниских терена града и 
уједно упућује градски Савет да се хитно обрати молбом 
на Министарство Пољопривреде и Вода да би ово граду 
ставило на употребу један багер. Ако би ова молба града 
остала без успеха онда има градски Савет поднети из-
вештај са техничким и финансијским предрачуном да бе 
се тада могло учинити даље расположење у погледу на-
бавке једног багера. 

Трошкови око расписа лицитације се одобравају. 
О овоме се градски Савет изводом из записника из-

вештава. 

Број 124. 
адм. 30849 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 6. октобра ове год. 
подноси на основу мњења економског, финансијског и 
правног одбора свој предлог у предмету расписа стечаја у 
сврху издавања под закуп фабрике гаса. 

Мита Клицин, члан проширеног градског Савета ве-
ли, да је гр. Савет одуговлачио са решењем питања о упо-
треби гр. Фарике гаса, сада, када је приступио активном 
решењу, је ударио правцем, који се коси са законом и по 
његовом мишљењу не води циљу. Према закону о општи-
нама тачка ... одлучује о употреби гр. имовине прошире-
ни, а не ужи гр. Савет. Ова се лицитација не може узети 
на знање већ ни због тога да не би служила као хрђав пре-
седан за у будуће. Предлаже да се учињени издаци око 
расписа лицитације одобре, али сам распис лицитације не 
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узима на знање, већ треба упутити гр. Савет да састави 
нацрт и прорачун о издавању фабрике под закуп или о 
њезином стављању у погон у властитој режији града. 

Пошто се после овога нико није пријавио да говори, 
то је председник ставио на гласање устајањем прво пред-
лог градског Савета за који је гласало 14 чланова, а затим 
предлог Мите Клицина, члана проширеног градског Саве-
та за који је гласало 35 чланова проширеног градског Саве-
та, те је предлог Мите Клицина примљен већином гласова и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада не прима на зна-

ње, расписану лицитацију коју је расписао Савет града 
под бр. 30849/925. ради издавања под закуп гр. фабрике 
гаса и упућује град. Савет да изнесе подробно разрађен 
нацрт и предрачун о стављању фабрике гаса у погон у 
властитој режији или путем издавања под закуп. Трошко-
ви поради расписа лицитације се одобравају. 

О томе се извештава Градски Савет изводом из запис-
ника.- 

Број 125. 
адм. 32520 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 6. октобра о.год. 
подноси свој предлог у предмету расписа стечаја за из-
градњу водовода и канализације у граду. 

Драгомир Рајковић, члан проширеног Савета вели 
да је предлог за похвалу али се не може усвојити из два 
разлога. Има градова у нашој држави, који су подизали 
водовод и канализацију са страним капиталом и морали 
су да трпе разне шикане странаца, и странци приликом 
извађања оваквих радова доводе и своје раденике те то 
обично скупље стаје. Осим тога се треба побринути за 
јефтин новац, јер град неможе издржати један велики 
зајам са високом интересном стопом. 

Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета је та-
кође мишљења, да је код овог великог посла, најважнија 
финансијска страна, те да се ради решења њезиног мора-
ју купити податци, а то се може најлакше постићи путем 
расписа лицитације. Није зато да се предлог скине с днев-
ног реда и стави у архиву и тако пусти забораву. Град се 
развија, па треба да се у њему подижу и хигијенске уста-
нове. Изложени предлог сматра врло умесним на чему че-
стита зачетнику Николи Плавшићу, техничком саветнику. 

Бернат Ернст, члан проширеног Савета вели, да ин-
формативна лицитација не значи ништа, и да је то скроз 
антикомерцијално и да се неће нико бацити у трошкове 
дајући нам информације. Ми нећемо понуде добити све 
донде док понуђачи не занју нашу реалну имовину, зато 
предлаже да се састави са проценом тачан инвентар град-
ског иметка, надаље предлаже, да се сваке године у про-
рачуну предвиди један милион динара за фонд за изград-
њу водовода и канализације, инвентар града би се имао 
свршити за 6 месеци након тога би се имала расписати 
лицитација за извађање самих радова. 

Мита Клицин, члан проширеног град. Савета вели, 
да град не може примити велике обавезе на себе, јер еко-
номска снага његових грђана не може поред данашњих 
пореза поднети још и овако велики издатак за водовод и 



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

242 

канализацију. Концесију не може град дати јер би то зна-
чило, да се препусти наше грађанство да га предузимач 
искоришћава. Београд је могао добити већи зајам, јер је 
за њега гарантовала држава. У осталом град не зна тачно 
ни колики му је иметак, колика му је актива и пасива и 
нису му прегледани ни завршни рачуни од неколико го-
дина у натраг.- 

Град мора добро размислити дали је време подесно 
за отпочињање великих радова. Предлаже да се предлог 
одбије и упути градски грађевински одељак, да претход-
но расчисти сва спорна питања.- 

Никола Плавшић, технички саветник остаје при свом 
предлогу, држи да је сада време најподесније да се рад 
предузме. Још за сада нема говора о никаквим теретима 
за грађанство, жеља је само да се дође до што више пода-
така и да се у овом правцу коракне напред.- 

После овога се није нико јавио да говори, те је пред-
седник одредио гласање устајањем; за предлог градског 
савета је гласало 13 чланова а за предлог Драгомира Рај-
ковића 30 чланова, а за предлог Др. Милорада Попова 1 
члан проширеног градског Савета. 

Према томе је предлог Драгомира Рајковића већином 
гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет не усваја предлог градског 

Савета ради расписа лицитације за изградњу водовода и 
канализације и уједно упућује гр. Савет, да у року од 6 
месеци састави инвентар градског иметка са проценом и 
да расчисти како техничку тако и финансијску страну 
изградње водовода и канализације те након тога поднесе 
проширеном градском Савету извештај и предлог по овом 
питању. 

О овоме се градски Савет изводом из записника из-
вештава. 

Референт: Јован Лакић, град. саветник.- 

Број 126. 
адм. 33201, 33828 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 6. октобра о.г. под-
носи свој предлог на основу мњења заједничке седнице 
економ. фин. и правног одбора у ствари решења Мини-
старства за Аграрну Реформу под бр. 25681. од 3. септ. 
ове године, којим се оснажује решење Аграрне Дирекције 
у Београду бр. 1144/1925. у предмету експропријације 
113, кат. јутара градског земљишта у сврху додељивања 
плацева новосадској сиротињи, којим је уједно одбачен 
призив односне жалбе Савета града Новог Сада поднесе-
не код Аграрне Дирекције у Београду.- 

Мита Клицин, члан проширеног Савета вели, да овим 
решењем створено стање нисмо могли предвидети. Треба-
ло би да се кућишта деле тако, да их они који имају озбиљ-
не намере да граде добију плац један за другим. У ствари 
жалбе на Државни Савет, желио би да чује мишљење гр. 
фискала. 

Др. Михајло Продановић, фискал вели да је према §. 
5. Уредбе о аграрној Реформи последњи форум за решава-
ње аграрних питања Министарство за Аграрну Реформу, 
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и решења овога су извршна, али ово не значи да се про-
тив решења Министарства за Аграрну Реформу не може 
жалити Државном Савету. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног град. Савета је 
мишљења да треба жалбу свакако поднети, али да уједно 
треба тражити од Министарства за Аграрну Реформу, да 
извршење донесеног решења суспендује до решења жалбе 
града Новог Сада.- 

Подношењем жалбе не губи град ништа, једино може 
евентуално добити.- 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета при-
хваћа такође предлог др. Мите Арадског са напоменом да 
молбу Господину Министру за Аграрну Реформу треба 
образложити новим разлозима, тако да би Г. Министар 
наредио поновни поступак у овом предмету.- 

После овога је предлог градског Савета допуњен пред-
логом Др. Мите Арадског, једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет доследан својим ранијим 

решењима одлучују, да се против решења Минист. за 
Аграрну Реформу Број 25681. жали на Државни Савет.- 

Састављање и поднашање представке у којој ће да 
се тражи стављање ван крепости Министарства за Аграр-
ну Реформу број 25681/925. поверава се Градском Саве-
ту, односно градском економском референту с тиме, да се 
иста представка има благовремено подастрети Државном 
Савету. 

Уједно се одлучује да се има поднети молба господи-
ну Министру за Аграрну Реформу поткрепљена са новим 
разлозима да се извршење решења Министарства за Аграр-
ну Реформу бр. 25681/925. одложи до решења жалбе овога 
града поднесене Државном Савету против горњег решења. 

О овоме се градски Савет извршења ради изводом 
из записника извештава.- 

Број 127. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скуп-
штине исцрпљен, то председник Јован Лакић, заменик 
гр. начелника затвара за данас сазвану ванредну главну 
скупштину и за оверевљење записника позива 

Перу Милака, Саву Керца и Радована Вујошевића, чла-
нове проширеног гр. савета, које ће одржати 10. октобра 
у 11 сати пре подне у бележничком звању - и затвара сед-
ницу. 

Прочитано и потписано, дана 10. октобра 1925. године у 11 сати пре подне у гр. бележничком 
звању. 
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 Никола Лебхерц, с.р. Јован Лакић, с.р. 
 градски подбележник. заменик гр. начелника.- 

 

 Радован Вујошевић, с.р. 
 



З А П И С Н И К  

вођен у редовној гл. скупштини проширеног гр. Савета са кругом рада муниципалног већа,  
која је одржана 14. децембра 1925. год.- 

Председник: Др. Милан Миловановић, градски начелник. 

Били су: 

од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. саветник, 
Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, градски саветник, Предраг Клицин, гр. 
саветник, Др. Михајло Продановић, гр. главни фискал, Никола Плавшић, гр. гл. инжињер, Станоје 
Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. гл. физик, Стојан Стакић, приседник сирочад. 
стола, Јосиф Пајц гл. благајник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван 
Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, градски подбележник, 
Ранко Славнић, гл. архивар. 

Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, 
Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Груја Грчић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, 
Ђорђе Гавриловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Вељко Добано-
вачки, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, 
Сава Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Веселин Коларски, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, 
Ђока Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Пера Милак, Ђока Мољац, 
Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован Ненадовић, Васа Пејић, Јован 
Перваз, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, 
Стојан Продановић, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц 
Реш, Милан Саратлић, Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Др. Нандор 
Лустиг, Пера Палковљевић, Паја Тодоровић, Цвета Продановић-Буша, Лука Бајић Микин, и Никола 
Николић. 

Бележи: Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Број: 128. 

Председник Г. Др. Милан Миловановић гр. начелник 
поздравља присутну господу чланове проширеног град-
ског Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну 
главну скупштину вођење записника поверава Николи 
Лебхерцу, град. подбележнику, а говорнике да бележи 
Станислав Лазић, адм. вежбеник. 

Узима се на знање. 

Број 129. 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
односи записник гл. скупштине проширеног гр. Савета од 
6. октобра о.г. ради оверовљења, пошто је било спорно да 
ли је код 3. тачке у предмету расписа лицитације за водо-
вод одобрени издатци учињени око предспрема за распис 
лицитације. 

Градски Савет по саслушању мишљења одбора еко-
номског, правног и за финансије и прорачун предлаже, 
да се записник ове скупштине оверови без тога додатка. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Записник вођен на ванредној гл. скупштини проши-

реног гр. Савета од 6. октобра о.г. се оверовљава без до-
датка да су одобрени трошкови око предспрема за распис 
лицитације за издавање под закуп фабрике гаса. Уједно 
се упућује гр. Савет, да ове трошкове специфицирано под-
несе најближој гл. скупштини на решавање. 

О томе се изводом из записника гр. Савет извештава.- 

Број 130. 

Градски начелник подноси свој извештај о раду гр. 
управе за време од 1. јануара о.г. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета моли, 
да се оповргне да је био само 11 пута у седницама одбора. 
Када се већ води евиденција о изостанцима, онда треба 
водити и евиденцију о томе, да ли су изостанци оправда-
ни. Он ће сам да се увери о истинитости навода, па ће о 
томе на идућој седници извештај поднети.- 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета моли 
објашњење, када су одобрене продаје појединих плацева 
чиновничких и зашто. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да су одобраване 
продаје чиновничих плацева само у врло оправданим слу-
чајевима и пазило се дали је саграђена кућа. Само удови-
цама је одобрена продаја и без да је саграђена кућа. Када 
су појединцима одобрене продаје незна рећи без аката. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног гр. Савета пред-
лаже да се донесе одлука, да продаје чиновничких плацева 
може одобрити само прош. гр. Савет. 

Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета вели, да је са 
још неколицином био поднео призив против одлуке прош. 
гр. Савета, којим је продужен рок за изградњу кућа на пла-
цевима, продатим јавним чиновницима Мин. Унутраш-
њих Дела одобравајући ову одлуку је изрекло да се има 
спровести ревизија продатих плацева. Прихваћа предлог 
предговорника и надопуњује га тиме, да се изабере један 
одбор, који ће спровести ревизију и свима онима, који до 
данас нису склопили уговоре са градом а нису у Новом 
Саду или нису у јавној служби одузме плац. Са овако оду-
зетим плацевима може град слободно располагати. 

Др. Михајло Продановић, гр. фискал изјављује, да је 
у свима случајевима, где је град одобрио појединцима 
продају свога плаца било уговора. Гр. Савет је одобравао 
продаје на основу одобрене одлуке прош. гр. Савета. Ако 
се жели ово право одобравања продаје пренети на про-
ширени гр. Савет, онда се мора донети посебна одлука, 
која мора бити такођер одобрена. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног гр. Савета не 
прихваћа предлог, да се изабере нов одбор пошто постоји 
један одбор за ревизију уговора. 

После овога је на општи захтев Г. градски начелник 
претворио гл. скупштину у конференцију, да би се пости-
гао споразум по овоме питању. 

По довршетку конференције је председник поновно 
отворио гл. скупштину. Дао је реч Мити Клицину, члану 
проширеног гр. Савета, који је као резултат конференци-
је предложио, да се извештај Г. градског начелника узме 
на знање с тим, да се дозвољавање продаје чиновничких 
плацева пренесе на проширени гр. Савет и уједно да се 
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упути Одбор за ревизију уговора, да што пре спроведе ре-
визију плацева против јавних чиновника. 

Предлог Мите Клицина, члана проширеног гр. Савета 
је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет узима на знање извештај 

г. градског начелника с тим, да у будуће дозволе за про-
дају плацева, које је град продао јавним чиновницима 
издаје само проширени гр. Савет. 

Уједно се упућује одбор за ревизију уговора, да што 
пре спроведе ревизију чиновничких плацева у смислу 
наређења Министарства Унутрашњих Дела Одељења за 
Б.Б.Б. под бројем ... /1925.- 

Пошто се овим мењају одлуке проширеног гр. Савета, 
које су већ одобрене - с продајом плацева јавним службе-
ницима, то се ова одлука има одобрења ради подастрети 
Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.[Б.] 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника извештава. 

Број 131. 

Госп. градски начелник пријављује, да ће свој извеш-
тај о путу у Париз на међународни конгрес градова који 
је стављен данас на дневни ред као прва тачка изнети на 
идућој гл. скупштини пошто га из непредвиђених препре-
ка није могао до данас свршити. 

Узето на знање. 

Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Број 132. 
адм. 40564. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела, Одељења 
за Банат, Бачку и Барању од бројем 20102 од 12. новем-
бра о.г. у ствари именовања шест нових чланова прош. 
гр. Савета ради узимања на знање и уједно предлаже, да 
се изаберу нови чланови у одборе на место иступелих. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање 

отпис Министарства Унутрашњих Дела, Одељења за Банат, 
Бачку и Барању под бројем 20102 од 12. нов. у ствари 
именовања Пере Палковљевића, Паје Тодоровића, Цвете 
Продановића, Луке Бајића-Микановог, Мите Мунћана и 
Николе Николића за чланове прош. гр. Савета. 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава.- 

Број 133. 
31761. адм. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси оставку Грује Грчића, члана проширеног гр. Са-
вета на чланству Управног Одбора и Одбора за преглед гр. 
благајне. 
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ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет усваја оставку Грује Грчи-

ћа на чланству Управног Одбора и одбора за преглед гр. 
благајне из разлога наведених у молби те на његово место 
бира у одбор за преглед гр. благајне Ђоку Мољца, члана 
проширеног Савета. 

Пошто се пак избор чланова Управног Одбора има 
према §-у 4. зак. чл. VI. од 1879. год. извршити тајним 
гласањем путем листића без кандидације, то је председник 
у смислу §-а ... гр. орг. статута одредио у одбор за прикуп-
љање гласница Г.Г. Милана Саратлића, и Луку Бајића, а 
као председника одбора Г. Драгољуба Димитријевића. 

Глас[а]нице су предали од чланова муниципалног 
већа: Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Велемир Бугарски, 
Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, 
Ђорђе Гавриловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитрије-
вић, Младен Димитријевић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав 
Илијћ, Васа Јовановић, Сава Кавгић, Сава Керац, Мита 
Клицин, Веселин Коларски, Др. Јован Латинчић, Јован 
Летић, Стеван Летић, Петар Милак, Ђока Мољац, Ђорђе 
Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Јован Перваз, Никола 
Петровић, Стеван Писаревић, Дака Поповић, Др. Јефта 
Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Тома 
Ракић, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић. 

Од чланова гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, 
Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг Кли-
цин, градски саветници, Др. Михајло Продановић, гр. гл. 
фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михал-
џић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. физик, Сто-
јан Стакић присед. сироч. стола, Ђула Киш, Стеван Ха-
бербуш, Андрија Патак гр. рачуновође, Никола Лебхерц, 
гр. подбележник и Ранко Славнић, гр. архивар. 

Након гласања је одбор средио гласанице и председ-
ник одбора је прогласио, да је предато свега 59 гласаница 
и од тога је пало на 

Др. Миту Арадског 49 гласова 
Др. Ђурицу Недељковића 2 〃 
Др. Радосава Илијћа 1 〃 
Веселина Коларског 1 〃 
Даку Поповића 1 〃 
Радована Вујошевића 1 〃 
Према томе је председник одбора прогласио, да је за 

члана Управног Одбора на место Грује Грчића изабрат  

Др. Мита Арадски, члан проширеног гр. Савета. 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава. 

Број 134. 
адм 38921. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету повишења свота, које су наведене у гр. органи-
зационом статуту од 1913. год. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто своте означене у гр. организационом статуту 

од 1913. год. не одговарају данашњим промењеним валу-
тарним приликама, то проширени градски Савет решава, 
да се свака мирнодобска круна рачуна 10 динара и то из 
§§-а 12. т. f) и w) 90 т. b) / 95 т. 6, 12 и 16, 98, 187, 216, т. 
3. 230. т. 5. гр. организационог статута. 

Овако повећана припомоћ за набавку униформе ре-
дарствених чиновника припада само онда, ако буде одре-
ђено обавезно ношење униформе. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника извештава.- 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник.- 

Број: 135 
адм. 43326. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења економског финансијског и прав-
ног одбора свој предлог о ступању у Савез Војвођанских 
градова и с тим у вези предлог у погледу правилника С.В.Г. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада, 

одобрава накнадно упис града Новог Сада за редовног 
члана Савеза Војвођанских Градова и једновремено при-
ма у целини статут Савеза Војвођански Градова о орга-
низацији Савеза, који је одобрен од Министарства Уну-
трашњих Дела решењем од 2. марта 1925. године бр. 52.- 

Према томе упућује се гр. Савет да се брине о врше-
њу дужности и права, која проистичу из тог статута за 
град Нови Сад као редовног члана С.В.Г., нарочито, пак, 
да сваке године унесе као сталну ставку у гр. прорачун 
потребне своте за чланарину и остале градске приносе, а 
према одредбама чл. 9. статута С.В.Г. да градски начелник, 
као званични представник града у С.В.Г. у сваком важ-
нијем догађају у раду С.В.Г. овај проширени гр. Савет 
обавештава и, најпосле, да за најближу седницу овог про-
ширеног гр. Савета стави на дневни ред избор изабраних 
представника града за конгрес С.В.Г. а у смислу члана 11. 
статута С.В.Г. 

РАЗЛОЗИ: 
Циљ Савеза Војвођанских градова је заштита и од-

брана заједничких интереса Војвођанских градова, рад 
на развитку и унапређењу комуналне науке и, најпосле 
примена резултата теорије и искуства комуналне праксе 
у животу и управи наших градова. 

С.В.Г. је дакле, организација која има да одржава 
жив интерес за сва питања која су од важности по живог 
наших градова да даје и предузима иницијативу при ре-
шењу таквих питања, да има и стално пред очима и води 
безпрекидно рачуна о заједничким интересима наших 
градова, и да привуче представнике нашег јавног живота 
и наше науке, да сарађује на развитку и унапређењу на-
ших градова. С.В.Г. као регионали савез, има још осим 
тога, задатак, да води рачуна о посебним и специјалним 
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националном значају Војводине, етничком, економском, 
културним приликама градова Војводине.- 

Потреба овакове установе је нарочито очигледна, кад 
се има на уму, да је готов законски пројекат о самоуправ-
ним градским општинама, и да ће тај законски предлог 
бити ускоро предмет законодавног претреса и добити за-
конску снагу. А тај законски нацрт тангира темеље нашег 
градског живота, и од пресудног је значаја по будућност 
наших градова.- 

Стога је ваљало приступити Савезу Војвођанских 
градова, као институцији, која ће износити наша искус-
тва и потребе, наше бриге и жеље и радити на њиховом 
задовољењу и остварењу.- 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.- 

Број 136 
адм. 40884, 44177, 442735, 43044. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету измене гр статута о трошарини и осталих град-
ских пристојби. 

Градски Савет измену горњег статута налази за по-
требно с једне стране зато, што су таксе код појединих 
ставка услед промењених прилика малене с друге стране 
пак зато, што ће се градски приход изменом горњег шта-
тута повећати и на тај начин град ће своје потребе без 
знатног повишења градског приреза моћи покрити.- 

Економски, финансијски и правни одбор расправља-
јући предлог гр. Савета о повишењу трошаринских такса 
и осталих градских пристојби уверивши се о томе, да је 
предлог гр. Савета оправдан, предлаже, нека проширени 
гр. Савет одлуком изрекне да се у штатуту градске тро-
шарине ниже наведене ставке измену, односно повисе.- 

Радован Вујошевић, члан прош. гр. Савета пита дали 
је у предлог уведена и такса на улазнице биоскопа. 

Радивој Бокшан саветник вели, да биоскопи плаћају 
паушално таксе на улазнице и гр. Савет ће одлучити, дали 
да се и даље издаје паушално или да се таксе наплаћују од 
улазнице.- 

Радован Вујошевић, члан проширеног гр. Савета је 
већ у више седница економског одбора захтевао, да се 
паушали као некорисни укуну. У једно предлаже, да се у 
надопуну статута о наплати таксе за улазнице на „Штранд” 
купатило донесе статут и о наплати таксе на улазнице 
биоскопа.- 

Пита дали су споменуте таксе за рекламе. Многи на-
ши трговци се туже на фирму Бошњаковић и Радић, која 
има право убирања ових такса. Шта више пре неколико 
месеци је поднесена и једна жалба по овој ствари и не ра-
зуме, зашто ова до данас није решена. Предлаже да се уго-
вор са овом фирмом такођер подвргне ревизији.- 

Др. Милан Миловановић, градски начелник извешта-
ва, да је жалба против фирме Бошњаковић и Радић, због 
наплате таксе на рекламирање издата гр. фискалу на ми-
шљење и чим то буде готово гр. Савет ће донети своје ре-
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шење.- 
Драгољуб Димитријевић, члан прош. Савета, √пред-

лаже?√ да се од биоскопа наплаћује такса по картама, јер 
су биоскопи штетни за омладину. Држи, да је такса од 
сто динара за једна кола рогоза врло велика и предлаже 
да се смањи на 50 дин.- 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета је одлуч-
но против, да се повиси такса за молбе. Сведоџбе треба 
махом сиротиња и мишљења је да би је требало смањити 
на 5 дин. Ову таксу држи најнесоцијалнијом. 

Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета је такођер 
зато да се смањи такса за једна кола рогоза и то на 20 
дин. Рогоз је врло тешко косити, јер се мора до гркљана 
ићи у воду. Предложеним повишењем такса ће бити многи 
погођени. За Бугаре баштоване је мало повишена такса. 
Они плаћају по тезги, ли 5-6 метери дугачке и на њу сруче 
по неколико џакова поврћа. Наше бостанџије пак плаћају 
по џаку или корпи. 

Радивој Бокшан, градски саветник вели, да градска 
такса на молбе поред државне није велика. Право је да и 
град за рад својих органа наплати неку таксу. Повишење 
са 3 динара је незнатно. Што се тиче пијачарине вели, да 
и бугари плаћају по џаку, прописно по корпи и пре несму 
изручити на тезгу или гомилу догод се не премери. 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног гр. Савета се 
не чуди, да се о предлогу ради повишења такса много го-
вори, јер оне засецају у интересе наших грађана. у пред-
логу види тенденцију, да се за новосађане таксе не-дижу. 
Има случајева, да је такса већа од вредности робе. Зато 
предлаже, да пијачарина уколико се тиче наших грађана 
остане по старом такође и кола песка да остане 
_________по 5 дин.- 

Коста Симин, члан прош. гр. Савета предлаже да при-
стојбе за наше занатлије на штандовима остане по старом, 
јер они данас немају тако рећи никаквог промета. Они су 
стално на пијаци а не само за неко време преко године. 

Радивој Бокшан, гр. саветник не прихваћа у целости 
предлог предговорника, већ предлаже да се пристојба ипак 
повиси са 3 на 4 динара. 

Др. Мита Арадски, члан прош. Савета сматра пред-
ложено повишење такса за молбе много озбиљније. Оне су 
врло велике, а нарочито када се узме у обзир, да се све-
доџба сиромаштва не може у свима случајевима реализо-
вати да се врло често догађа, да се и поред плаћања таксе 
не добије никаква или бар не задовољавајућа сведоџба, а 
још нешто је незапажено остало. Предлаже да се по потре-
би чине и извиђаји на лицу места на терет странке. Ово 
зависи од схватања чиновника и ту нема санкције. Ово је 
страховит терет те предлаже да се ово упути Одбору, који 
да проучи питање, како би се са што мање трошкова могло 
доћи до сведоџбе.- 

Радивој Бокшан, гр. саветник вели, да нема опасно-
сти од злоупотребе, јер ће извиђаје на лицу места одређи-
вати гр. Савет у осталом овакових случајева је врло мало. 

Стеван Писаревић, члан Проширеног Савета предла-
же да се предмет скине са дневнога реда и упути Одбору 
стручњака, који ће га проучити. Луксус треба опорезова-
ти, али животне намирнице не треба теретити таксама и 
тиме повећавати скупоћу. 

Радивој Бокшан, гр. саветник, вели, да је гр. Савет 
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при изнашању овога предлога руководило то да наше про-
дуценте протежира а стране великим таксама отера са 
пијаце. Градски приходи се ево и услед мање аренде на 
земљу смањују, а расходи се тиме више повишавају. Ми-
сли да би се могло прихватити да кола рогоза буду 30 дин. 
а кола земље и песка да остану по старом. 

Дака Поповић, члан прош. Савета, не сматра да је 
завађање такса неки женијални финансијски гест, али су 
оне данас одомаћене у свима западним државама. Свес-
тан је тога, да се тиме доприноси подизању скупоће. Пред-
лаже, да се предлог са свестраним мањим изменама прими 
а у будуће да се унесе више концепција. 

Пера Милак, члан проширеног Савета предлаже, да 
се такса наплаћује само за предмете, који се износе на 
продају а не и за кола, на којима се довозе ти предмети. 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета поновно 
моли, да се такса за молбе не повиси, јер она погађа већи-
ном сиротињу и баш зато је најнеморалнија што се убира 
од оних, који немају од чега да живе. 

На молбу већине чланова проширеног Савета је госп. 
градски начелник главну скупштину претворио у конфе-
ренцију. 

По довршетку конференције је г. градски начелник 
поновно отворио гл. скупштину и дао реч Радивоју Бокша-
ну гр. саветнику, који је објавио резултат конференције у 
овоме: 
такса за кола песка да буде 6 дин. 
 〃 земље 6 〃 
 〃 〃 12.- 〃 
 〃 кланичног ђубрета  
 〃 уличног ђубрета 20.- 〃 
 〃 шинтерског 〃 20.- 〃 

Сава Кавгић, члан проширеног гр. Савета вели да 
Герих има код стрводера резервоар и тамо се носи најбо-
ље ђубре, а у резервоарима за остале је вода, те моли да се 
томе стане на пут.- 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да је Гериху одобре-
но, да ископа онде јаму и да може носити ђубре само тако, 
да и за општу потребу остане. Са њим склопљени уговор 
нема рока те му се може увек отказати.- 

Радивој Бокшан, гр. саветник предлаже, да се и на 
власника радио-апрата удари такса од 1 динар на дан. 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета изјављу-
је, да због повишења такса на молбе гласа против предлога.- 

Др. Михајло Продановић, градски фискал предлаже, 
да се ова одлука у врло важном материјланом интересу 
града прогласи извршном од 1. јануара 1926. године без 
обзира на евентуалне апелате. 

После овога је предлог градског Савета са говорима 
изнесеним примедбама већином против једног гласа прим-
љен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада повисује поједи-

не таксе овако: 
 Пијачарина: 

33./ пиљарица, која продаје зеље и воће на дан 3 дин. 
34./ пиљарица, која продаје скоруп и јаја на дан 5. 〃 
35./ месари који имају штанд 10.- 〃 
36./ а. лица која продају разна  
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воћа, зеље и млечне продукте 5.-дин 
37./ пекари и лебари који имају штанд 5. дин. 
38./ пекари што иду по сокаци 3. 〃 
40./ пиљари, који продају паприке 3.- 
41./ Баштовани, који продају цвеће на штанду 10. дин. 
42./ Цвеће у корпама 2.- 〃 
43./ пиљарице, које метле продају новосађани 2. 〃 
44./ пиљарице, које метле продају страни 5 дин. 
45./ занатлије новосађани,  

који свој производ продају 5. 〃 
46./ занатлије страни 30.- 〃 
47./ шнитвари, који продају готове хаљине 20 〃 
48./ алваџије са великим штандом 15. дин 
49./ алваџије са малим штандом 5 〃 
50./ маронџије 5 〃 
51./ бозаџије, који бозу носећи у руци продају 20 〃 
52./ бозаџије, који са кола продају 25. 〃 
53./ бозаџије, који са кола продају сладолед 20.- 〃 
54./ пиљарице, које живину продају 10.- 〃 
55./ пиљарице, које путер продају од корпе 5.- 〃 
56./ за јагоде од корпе 2.- 〃 
57./ за хечл наплаћује се од лонца 2.- 〃 
59./ за кола креча 10.- 〃 
61./ за кола купуса страни 6.- 〃 
62./ за кола воћа 6.- 〃 
63./ за кола хмеља 25.- 〃 
65./ за кола лубеница страни 10.- 〃 
66./ тандлери на земљи 10.- 〃 
  〃 на штанду 20.- 〃 
71./ 1 зец 3.- 〃 
72./ мршава свиња, телем, овца 5.- 〃 
73./ коњ, магарац, мазга и дебело свинче 5.- 〃 
75./ пиљарице, које продају платно 5.-дин. 
76./ пиљарице, које продају ћилимове 10.- 〃 
77./ пиљарице, које канап продају 2.- 
79./ пиљарице, које џакове продају 5.- 〃 
89./ 1 џак зелених кукуруза 5 дин. 
93./ пиљарица која продаје кокица 2.- 〃 
94./ бостанџије, које продају  

диње и лубенице на земљи 2.- 
95./ оштрачи на дан 2.- 〃 
97./ пиљарица што сир продаје 5.- 〃 
98./ пиљари који продају  

на велико паприку новосађани 1.-дин 
страни и Бугари од корпе 5.- 〃 

од џака 10.- 〃 
99./ пиљарице, која по капијама продаје робу 3.- 〃 
100./ пиљарица, која кошуље продаје 3.- 〃 
102./ далматинци, који продају ножеве 5.- 〃 
103./ пиљарице, које продају шећер, грис, сапун 5 дин. 
104/а. једна кола витине и тачке 10.- 〃 

Обаларина. 
115./ Моторни чамци: 
а./ од 20 НР. до 40 Н.Р 400.-дин. 
б./ од 40 НР. до 60 〃 600.- 〃 
в./ од 60 НР. до 80 НР 800.- 〃 
г./ од преко 80 Н.Р 100.- 〃 

Рибари 
130./ за тиквару месечно унапред 100.- 〃 

Годишњи вашари 
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4./ за продатог коња или ждребе још  
накнадно при препису пасоша за  
одржавање вашаришта 10.-дин 

5./ за свако на продају дотерано или на коли  
донешено теле, свинче, овцу и козу 5.- � 

6./ за сваку на вашар дотерану или на  
коли донешену крмачу или прасе 2.-дин 

7./ за сваки шатор, у коме се пиће  
или вино продаје и кува: 
а./ новосађани 75.-дин 
б./ странци 150.- 〃 

8./ за сваки шатор где се пиће продаје 
а./ новосађани 50.-дин 
б./ странци 100.- 〃 

9./ за сваку прчварницу, где се  
печено или пресно месо продаје: 
а./ странци 100.-дин 
б./ новосађани 50.- 〃 

Калдрмарина: 
1. група 0.25.дин. 
2. група 0.50. 〃 
3. група 1.- 〃 
4. група 1.- 〃 
5. група 2.- 〃 
6. група 4.- 〃 
7. група: 
за живу стоку по комаду има се платити: 
дебело свинче, рогата марва коњ магарац 5.-дин 
ауто 50.- 〃 

Класичне пристојбе 
Марва од комада 80. дин 
Свиња од комада 60.- 〃 
Телад од комада 20.- 〃 
Овце од комада 10.- 〃 
Јагањци од комада 10.- 〃 

Таксе на молбе и решења. 
Такса на молбу 5 дин 
 〃 за препис 10.- 〃 
Странка, која затражи званичну сведоџбу код које се захте-
ва извиђај на лицу места наплаћује се такса по §-у 279. 
гр. организационог статута. 

Грађевинске дозволе: 
За грађевинске дозволе основна  

такса је од куб. метра по 0.10 дин 
а на[ј]мање 30.- 〃 

За процене основна такса је 2.-дин. 
за изколичење гр[а]ђ. линије и висине  

основна такса је 5.- 〃 
/ Остале таксе види у грађевинском статуту./ 
Порез на псе: 
За псе, који се држе у корисне сврхе 
за једног пса 20.-дин 
за ловачког пса 50.- 〃 
за луксузне псе - за једног 100.- 〃 
за сваког даљег 150.- 〃 

За преглед и жигосање буради наплаћују се ове таксе: 
1./ Обична бурад: 
до 100 литара запремине 5.-дин 
преко тога за сваких даљих  

100 литара 5.- 〃 
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при чему се остатак мањи од 100 литара рачуна за 
потпуних 100 литара.- 

Манипулациони трошкови  
од сваког хектолитра 2.-дин. 

Остале таксе: 
За кола песка 6. дин. 
 〃 земље 6.- д 
 〃 кланичног ђубрета 12.- 〃 
 〃 уличног ђубрета 20.- 〃 
 〃 шинтерског 〃 20. 〃 
 〃 прпе /од таљига/ 20.- 〃 
за једну врећу прпе 2.- 〃 
За једна кола рогоза 30.- 〃 
за витене 1 сноп 2. 〃 
за 1,000 комада тачака 50.- 〃 
За Радио апарат на дан 1.- 〃 

У вези са овим таксама установљује проширени гр. 
Савет статут о наплати градске таксе на улазнице купа-
тила „Штранд” у овоме: 

1./ Таксе на „Штранд” купалишту плаћају се на сле-
дећи начин: 

а./ свако лице, које посети „Штранд” купатило, купа-
ло се или не, има да плати на име градске таксе 1. дин. 
на дан.- 

б./ абоненти штранд купатила испод 16 година пла-
ћају за читаву купалишну сезону 15 динара по особи. 

в./ Абоненти преко 16 година плаћају за читаву се-
зону купања на име градске таксе 25 дин. по особи.- 

2./ Наплаћена такса вреди само за ону особу, која је 
таксу наплатила и исту карту не може на другу пренети 

3./ Штранд д.д. дужно је поднети сваке године пре 
почетка сезоне тачан списак својих абонената градском 
потрошаринском звању, ради евиденције опорезивања и 
наплате таксе. 

4./ Све таксе наплаћује „Штранд” купатило д.д. пре-
ко својих органа приликом издавања карата гостима при 
посети штранда од сваког лица изузев абонената, који су 
дужни за читаву сезону унапред целу гр. таксу платити. 
За наплату гр. таксе добија друштво потребну количину 
блокова са лисницама бесплатно од  града. Блокови и од-
носно лиснице морају бити нумерисани текућим бројеви-
ма и жигосани печатом гр. потрошаринског звања.- 

5./ Контролу наплате врше органи гр. потрошарин-
ског звања и органи гр. капетаније. Ако се приликом кон-
троле установи, да градска такса од ког госта није напла-
ћена, за исту наплату одговара друштво и за неубрану 
градску таксу казниће се друштво од 100 до 200 динара 
по особи.- 

6./ Особе, које се устручавају платити гр. таксу.- не-
мају приступа на „Штранд” пре него што наплате гр. таксу.- 

Све глобе теку у корист сиротињског фонда. Глобе 
изриче гр. капетанија након спроведене истраге. Против 
решења гр. капетаније има места призиву на гр. Савет у 
року од 15 дана. Исто тако против одлуке гр. Савета има 
места жалби на Министарство Унутрашњих Дела. 

”Штранд” д.д. дужно је сваки 5 дана обрачунати на-
плаћену гр. таксу са гр. потрошаринским звањем и након 
спроведеног обрачуна од гостију има наплаћену гр. таксу 
унети у благајну гр. потрошаринског звања.- 
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9. 
Овај штатут ступа на снагу 1. јануара 1926. године.- 
Горе повишене таксе имају се убирати од 1. јануара 

1926. године.- 
Како је овај предмет прешне природе, проширени 

гр. Савет након саслушања градског фискала проглашује 
измену гр. статута о трошарини извршним без обзира на 
евентуални призив. 

Овај штатут се има ради одобрења поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела Одељењу за Б.Б.Б. у Београд. 

О овој се одлуци извршења ради градски Савет изве-
штава.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник. 

Број: 137 
адм. 42699. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12/Х!!. 1925. год. 
подноси нацрт штатута о гр. намету на повећану вредност 
некретнина усљед јавних радова, и предлог економског, 
финансијског и правног одбора у овом предмету. 

Радован Вујошевић, члан проширеног гр. Савета пред-
лаже, да се седница прекине и сутра настави расправа о 
овоме предмету а с обзиром, да је време већ одмакло. 

Већина је зато, да се сви предмети стављени на днев-
ни ред сврше данас. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада установљује ста-

тут о градској такси на повећану вредност овако: 
§.1. На подручју града Новог Сада почевши од 1. ја-

нуара 1926. године уводи се посебна гр. такса на повећа-
ну вредност некретнина усљед јавних радова.- 

§.2. Под удар ове таксе спадају све некретнине, згра-
де и празни плацеви, које се граниче са новоотвореном 
улицом или цестом, за коју је одобрена регулаторна осно-
ва, као и све зграде и празни плацеви који се налазе у већ 
раније отвореним улицама у којима се на терет града из-
вршавају јавни радови. 

Јавни радови на основу којих настаје повећана вред-
ност некретнина јесу следеће: 

1./ Регулација тргова и улица 
2./ Отварање нових улица 
3./ Установа сталних транспортних средстава са ма-

теријалном или моралном припомоћи града: 
4./ Подизање палате за јавне установе. 
5./ Канализација 
6./ Водовод. 
7./ Калдрмисање 
8./ Паркирање. 
9./ Осветлење 
10./ Централно гробље. 
§.3. 
Стални опрост за ове таксе уживају: 
1./ за богослужење одређене зграде, 
2./ Државне зграде и земљишта 
3./ Градске зграде и земљишта. 
4./ Музеји, који служе за просветне и научне цељи, 
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5./ Зграде и земљишта Војске и Морнарице у колико 
се за ове сврхе употребљавају. 

6./ Зграде и земљишта, која су својина Жељезница, 
и служе искључиво жељезничком саобраћају. 

7./ Јавне болнице и купатила. 
8./ Зграде и земљишта, институције за убоге или си-

рочади, у опште за хумане и културне установе. 
§.4. У оном делу града, у којим се намеравају прове-

сти радови у §.2. гом означени гр. грађевински одељак 
дужан је спремити план, који ће на основу предлога гр. 
Савета одобрити проширени гр. Савет на седници, на 
којој ће донети одлуку за извршење ових радова.- 

§.5. Одлука проширеног гр. Савета има се сваком 
интересенту уручити. 

Такса на повишену вредност установљују се на ону 
већу вредност некретнина, која се показује између про-
метне вредности која је постојала пре отпочетих јавних 
радова и оне после извршених јавних радова. 

Све инвестиције, које власник једне некретнине про-
веде за време извршења јавних радова, имају се у фактич-
ној вредности од установљене више вредности у одбитак 
ставити. 

§.6. Након правомоћности одлуке проширеног гр. 
Савета о спровађању у §-у 2-гом означених јавних радо-
ва, приступиће  гр. Савет неодложно установљењу таксе 
за повећану вредност. 

У првом реду одредиће, да се прометна вредност у 
плану за јавне радове садржаних некретнина установи 
путем у §.7. предвиђеног поверенства. 

Повећану вредност некретнина, која је настала усљед 
саме одлуке проширеног гр. Савета, да се јавни радови 
проведу имаде ово поверенство [на] темељу повећане вред-
ности придодати. 

Таксу за повећану вредност прописаће Гр. Савет 
после довршења и након установљења трошкова јавних 
радова, пошто ће у §-у 7. састављено поверенство некрет-
нине нанова проценити.- 

§.7. Величину таксе за сваку овакову некретнину по-
себице установиће гр. Савет на основу мишљења стручног 
поверенства од 3 лица.- 

У ово поверенство изашиље гр. Савет свога технич-
ког Саветника или стручно лице проширеног гр. Савета и 
заинтересована странка свога стручњака, а ова двојица 
бирају треће лице као председника.- 

Ако се два стручна проценитеља не могу сложити у 
особи председника, именоваће председника проширени 
гр. Савет коцком између три кандидата које ће именова-
ти гр. Савет. 

Ако заинтересовани власник некретнине и након 15 
дана од правомоћног урученог позива гр. Савета не би 
именовао свога стручњака, именоваће га Гр. Савет из 
редова грађана, који најмање 5 година станују у Новом 
Саду и прилике града добро познају. 

Бележника за ово поверенство изашиље гр. Савет. 
Бележник у поверенству нема право гласа. 

После састава поверенства срески Суд у Новом Саду 
ће од чланова узети следећу заклетву: 

„Заклињем се да ћу као члан стручног поверенства 
за процену, састављеног на основу уредбе о гр. Такси на 
повећану вредност некретнина усљед јавних радова моју 
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дужност верно и савесно вршити, податке за процену не-
кретнина тачно проучити и своје мишљење саставити 
праведно и непристрасно без страног уплива и користо-
љубља. Тако ми Бог помогао.” 

§.8./ О раду поверенства за процену, састављаће се 
записник за сваку некретнину засебно. У овом ће запис-
нику тачно бити описани сви моменти, који су били одлуч-
ни за установљање повећане вредности некретнина. 

Повећана вредност у овом записнику имаде се и су-
марно и процентима означити. Записник се подастире у 
року од 30 дана после извршења процене са свима прило-
зима гр. Савету. 

§.9. Градски Савет ће установити таксу на повећану 
вредност некретнина на следећи начин: 

до 10 % повећане вредности не плаћа се такса. Ако 
је повећана вредност већа од 10 % и не надмаша 20 % 
такса ће се установити са 5 % повећане вредности. 

Ако је повећана вредност већа од 20 % и не надмаша 
30 % такса ће се установити са 10 % повећане вредности. 

Ако је повећана вредност већа од 30 % а не надмаша 
40 % такса ће се установити са 15 % повећане вредности. 

Преко 40 % повећане вредности такса ће се устано-
вити са 20 %. 

Ако је такса мања од 250 динара неће се прописати 
нити убрати.- 

Прописање, осигурање и уплаћивање ове таксе врши 
градски Савет, те се имаду применити прописи који вре-
де за наплаћивање Гр. приреза, расписане на државни 
изравни порез. 

§.10. Против решења гр. Савета којим се величина 
ове таксе установљава има право странка поднети жалбу 
у року од 15 дана од дана уручења решења проширеном 
гр. Савету, а против одлуке прош. гр. Савета у истом року 
Министарству Унутрашњих Дела. 

§.11. Такса за повећану вредност некретнина имаде 
се у року од 60 дана, од дана уручења решења или одлуке 
уплатити у гр. Благајну. После овог рока не уплаћена такса 
осигураће се грунтовним укњижењем и зарачунаће се уз 
6 % камате до потпуне исплате. 

§.12. Такса на повећану вредност не терети само 
странку на чији је терет прописана, већ терети и саму 
некретнину, на основу, које је ова такса установљена.- 

Осигурање исплате ове таксе бива исто као и код јав-
них пореза и као такса исплаћује се ексекутивним путем. 

§.13. Градски Савет се овлашћује да на образложену 
молбу интересената ову таксу може наплатити и у рата-
ма, али најдаље за пет година. Овакове молбе морају бити 
предате у року од 60 дана од уручења правомоћне одлуке. 

§.14. Таксе убрате по овој уредби могу се употребити 
једино за фонд регулације и улепшавање града Новог Сада.- 

Ова се одлука има одобрења ради под[а]стрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник. 
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Број: 138. 
адм. 41064, 42251. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у 
предмету увађања штатута о наплатама гр. пристојбе на 
раскош. 

Градски Савет увађање горњег штатута налази за по-
требно с једне стране за то пошто је овакав штатут већим 
делом заведен по свима градовима наше Краљевине, с дру-
ге стране пак зато, што ће се градски приходи увађањем 
горњег штатута донекле повећати. 

Финансијско економски правни одбор расправљају-
ћи градски штатут пореза на раскош и уверивши се о 
његовој потреби предлаже проширеном гр. Савету нека 
одлуком изрекне да се штатут на раскош прима и да сту-
па на снагу 1. јануара 1926. године.- 

Др. Бранко Илић, члан прош. Савета држи да термин 
треба продужити, јер око 10 .. се иде из позоришта, кон-
церта, забава, па човек има потребу и да отиде и у кафану.- 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, при-
ма предлог предговорника. 

Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета није против 
таксе, али моли да се клубови изузму. 

Лука Бајић, члан прош. Савета предлаже, да се таксе 
наплаћују тек после 12... и то 3.- дин. 

Радивој Бокшан, гр. саветник, моли, прош. Савет, да 
се сложи у овоме: 

такса од 11-12 h да буде 1 дин. 
 〃 12- h да буде 2 〃 
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом 

Радивоја Бокшана, гр. саветника једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада установљује ста-

тут о градској пристојби на раскош овако: 
1./ пореза на раскош плаћа се на следећи начин: 
а./ свака особа, која после 10 сати увече дође или се 

као таква затекне од раније у рестоурацији, кафани, го-
стиони, крчми, у бару, у забавним локалима, плаћа на 
име пореза на раскош по 1 дин.- 

б./ сви они, који после 12 сати ноћу дођу или се као 
такови од раније затекну имају платити порезу по 2. дин 
по особи.- 

в./ свака особа, која се затекне у бару од 11 до 12 
сати плаћа 5 дин. а после 12 сати 10 динара. 

2./ Уплаћени порез вреди само на ону особу и онај 
локал у коме је плаћен. Ако која особа прелази из једног 
локала у други у то време, дужна је поново платити свој 
порез у истој висини.- 

3./ Порез на раскош убирају власници локала на овај 
начин: 

Сваки власник локала добиће уз наплату од гр. по-
резног звања потребну количину блокова са лисницама, 
који морају бити нумерисани текућим бројевима и жиго-
сани печатом гр. потрошаринског звања.- 

4./ Контролу врше органи гр. потрош. звања и гр. 
капетанија.- 

5./ Ако се приликом контоле установи, да власник 
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локала или његов заступник хотимично није од госта убрао 
овај гр. порез казниће се први пут са 100 дин. други са 
300. дин. а трећи пут са глобом од 1000 дин и одузима-
њем концесије. За исправно убирање овог пореза одгова-
ра искључиво власник локала.- 

6./ Особе, које се устручавају платити овај порез каз-
ниће се са глобомод 50-100 динара.- 

7./ Све глобе теку у корист сир. фонда. Глобе изриче 
гр. капетанија након спроведене истрaге. 

Против решења гр. капетаније има места на гр. Савет 
у року од 15 дана, исто тако против одлуке гр. Савета има 
жалби места на Министарство Унутрашњих Дела, у року 
од 15 дана. 

8./ За случај да се глоба не може убрати, има се иста 
претворити у затвор од 1-15 дана. 

Овај штатут ступа на снагу 1. јануара 1926. године. 
Овај се штатут одобрења ради подноси на решење 

Министарству Унутрашњих Дела, Одсеку за Б.Б.Б. у Бео-
граду. 

О овој се одлуци извршења ради извештава гр. Савет.- 

Референт: Станоје Михалџић, ред. вел. капетан.- 

Број 139. 
адм. 799 од 1924.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету проширења пожарног рајона. 

Предлог градског Савета примљен је једногласно и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
У унутрашњем реону града не могу се издавати до-

зволе за стовариште дрва или било каквог другог лако 
запаљивог материјала у оквиру којег границу сачињава: 
канал почев од насеља иза Шулцовог млина до ушћа у 
Дунав, дунавска обала до жељезничког моста, жељезничка 
пруга за Суботицу до футошког пута, као ни на простору 
између држ. болнице и жељ. пруге, закључно магацина 
Државног Монопола, Пирошки пут до старе Пирошке ка-
пије, права линија до Кисачке капије а одатле до краја 
насеља иза Шулцовог млина. 

Ова се одлука има одобрења ради поднети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник 

Број 140. 
адм. 42698. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12/Х!!. подноси 
нацрт о измени 42.§. гр. грађев. штатута и предлог економ-
ског, финансијског и правног одбора у овом предмету.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада надопуњује § 42. 

градског грађевинског статута овако: 
§.42. Постављање скела споредни објекти. 
Величину јавнога земљишта /:пешачког пута:/ које 

се може употребити за постављање скела и стоваривање 
материјала за грађење установљује градски Савет у гра-
ђевној дозволи ту границу није слободно прекорачити.- 

У случају потребе по наредби гр. грађев. Одељка мо-
ра се пешачки пут под скелом оставити слободним за сао-
браћај, у овом случају мора се први патос скеле ставити 
бар 2 1/2 метера изнад пешачког пута.- 

За тако употребљено градско земљиште плаћа се ме-
сечно по кв. мет. следеће пристојбе: 

у I. грађевном срезу Дин. 100.- 
у II. и ... 〃 〃 50.-  
у II 〃 〃 25.- 
Ове пристојбе уплаћује у гр. благајну путем гр. рачу-

новодства одговорни стручњак, који руководи градњом, и 
то на основу упутнице истављене код град. грађевинског 
одељка. 

Гр. Савет властан је на основу предлога грађ. коми-
сије одредити, да се у прометним улицама загради огра-
дом из дасака место грађења и то из разлога јавне безбед-
ности и да се запречи ширење прашине. Висину ограде 
установиће гр. Савет приликом издавања грађев. дозволе.- 

Скела постављена на јавном земљишту, има се када 
престане потреба, одмах уклонити и заузето јавно земљи-
ште у свакоме погледу у првобитно слободно стање ста-
вити.- 

Пешачки пут или калдрма има се потпуно оправити. 
Зграде потребне при грађењу, као канцеларију, ко-

мору за алате и т.д. грађевински одељак дозвољава крат-
ким путем, али, оне се морају по завршењу грађења одмах 
уклонити.- 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Број 141. 
адм. 42697 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12/Х!!. 1925. под-
носи нацрт о измени 20.110 и 11. §§ град. грађев. штату-
та и предлог економског финансијског и правног одбора 
[нечитко]. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада мења §§ 20. 110. 

и 11. градског грађевинског штатута, те ће ови измењени 
гласити овако: 

§.20. молбу и списе конструкције који су јој прило-
жени са гледишта наведених одредаба прегледа гр. инж. 
звање.- 

Мањи недостатци или погрешке имају се на позив 
шефа инж. звања кратким путем допунити, односно ис-
правити. 

После прегледа, молба се заједно са прилозима, под-
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носи стручној грађевинској комисији. Председник грађе-
винске комисије бар 24 сата касније одређује расправу. 
Без председника и референта комисије не може се одржа-
ти расправа. Пошто је комисија планове с обзиром на 
одредбе правилника и пазећи на здравствене и друге 
прилике оценила, и после прегледања на лицу места став-
ља предлог о дозволи у записник. Прегледе на лицу места 
треба одржати по могућности сваке недеље једанпут. 

Код расправа грађевних молби за грађење одређе-
них у тачци 6, 7, 8, 10, 13, 15. §-а 16. не може се држати 
преглед на лицу места. 

Ако пројектовано грађење унаказује улицу, пут, или 
трг, треба предложити одбијање дозволе.- 

Предлог треба да се простре и на то, до које се грани-
це може употребити јавно земљиште за подизање скела, 
истоваривање материјала и зидања. 

На ову расправу треба позвати онога, који даје град, 
конструктора и одговорног стручњака, као и непосредне 
суседе појединце. 

Од чланова одбора имају се позвати код сваке ве-
лике градње вел. капетан и виши инжињер као референт 
и један члан градског Савета, кога ће изаслати градона-
челник неизменце, код сваке градње стана или радиони-
це гр. лекара и код сваког зидања канала или водовода 
један инжињер гр. грађевинског одељка као референт. 

Ако се планови за канализацију и грађење поднесу 
заједно, онда се расправљају заједно са плановима за гра-
ђење. 

Уколико су приговори саслушанога суседа приватно-
-правнога карактера, а међу странкама не дође до спора-
зума међутим нема разлога који из општих интереса на-
лаже одрицање дозволе, дозвола се даје уз изјаву, да иста 
не тангира потраживање приватно правног карактера, 
ако се молилац послужи дозволом пре него што би се по-
стављени приватни захтеви надлежним путем решили, 
онда се то може чинити само на властиту одговорност, а 
за последице, које могу отуда постати само је он одговоран. 

У случају да је основаност приговора приватно прав-
ног карактера јасна /: на пр. основана на грунтовници, 
или је спор судским путем правоваљано решен:/ грађе-
винска власт узима у обзир приговоре приватно правнога 
карактера. Ако пак пресуда још није правоваљана, управ-
ни одбор уколико би давање дозволе проузроковало не-
накнадиву или тешко накнадиву штету до правоваљаног 
решења спора приватно-правнога карактера давање до-
зволе за грађење може држати ин суспезо, може забра-
нити почињање или настављање послова, или евентуално 
начинити записник од полагања одговарајуће кауције.- 

О давању дозволе, после саслушања грађ. стручног 
одбора, решава градски Савет. О давању или недавању 
дозволе треба осим молиоца известити и конструктера, за 
посао одговорног стручњака, градско инжињерско звање, 
ред. вел. капетана, град. гл. лекара, рачуноводство, дома-
ћу благајну, финансијску дирекцију, окружну благајну за 
осигурање раденика и заинтересоване суседе. 

Код грађења жељезнице за јавни промет у случају да 
је Министар Трговине дао дозволу за подизање грађења, 
месна грађевинска власт, уколико је молилац тамо при-
казао правилно састављен план, не може одрећи, да се 
одмах изда фактична дозвола за грађење. 
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Међутим дозволе месних власти, које се односе на 
ова грађења морају се у сваком случају поднети Министру 
Трговине на потврду. 

Пошто је грађанство града приликом преговора о 
преузимању шанчева мостобрана узело на себе обавезу, 
да ће на стотину метара од спољних делова стражара 
унаоколо одржати забрану грађења, да ће нови део ва-
роши у кругу радијо 375 м. /:рачунајући од стражара:/ 
регулисати тако, да улице, путеви, насипи, просеци и т. 
д. воде према стражари по могућству радијонално, ове 
обавезе треба при издавању дозволе увек узети у обзир. 

§.110. Пре протоколисања молбе за градњу има се 
платити следећа пристојба: од сваке високе градње 50 
дин. као основна такса, за сваку потпуну или отпочету 
кубатуру од 1000 куб. метара и 60 пара као пространа 
такса за сваки куб. метар, ова пространа такса не може 
бити мања од 200. дин. Кубатура зграде има се израчуна-
ти на тај начин, да се имаде множити површина призем-
ља са висином од патоса најнижег спрата до главне над-
стрешнице. Овој кубатури има се додати кубатура евен-
туална делимичног израђеног подрума или спрата. 

Као висина подрума има се рачунати висина од па-
тоса подрума до патоса приземља, спратова има се мери-
ти ова висина до доње ивице надстрешнице највишега 
спрата. 

Исте таксе се имају платити пре решења молбе за 
дозволу за употребу. Код дозволе за поделу основна такса 
је 100 динара и такса за поступак је 200 динара за сваку 
пројектовану парцелу. За дозволу иншталације водовода 
и канализације не треба платити таксе: за идавање дозво-
ле за употребу водовода и канализације има се платити 
као такса за колаудирање 50 као основна такса и 30. дин. 
по свакој славини за водовод и по сваком сифону за ка-
нализацију. Основне таксе припадају граду а имају се 
уплатити у гр. благајну, а зато град даје потребна кола на 
расположење за увиђај на лицу места, који на основу 20. 
и 47. §§. гр. грађевинског штатута учествују код поступка 
на лицу места и то у размеру својих дневница. 

Према томе не могу зарачунати оне таксе које им при-
падају у смислу организационог штатута за ове поступке.- 

Пошто при расправљању молбе за дозволу градње, 
означене у тачкама 6, 7, 8, 10 13 и 15. члана 16 грађ. 
штатута не мора се држати преглед на лицу места не тре-
ба се платити код овакових градњи никаква такса изузев-
ши случај, ако молилац сам жели увиђај на лицу места. 

Онај чиновник, који је у смислу 20. и 47. §§ штатута 
дужан учествовати при расправама на лицу места, мора 
у случају, да је спречен постарати се за заменика. У про-
тивном случају мора се део таксе, који њему припада упла-
тити у градску благајну у корист града. Основне таксе 
морају се на основу упутнице грађ. одељка уплатити у гр. 
благајну, а таксе, које припадају чиновницима морају се 
платити у руке председника грађевинског одбора. 

Ако је молилац толико сиромашан, да би и наплата 
ових такса отежавала његову градњу, може председник 
одбора таксе на половину умањити, или увиђај бесплатно 
провести.- 

§.111. Пристојбе за инжињерске послове. 
За техничке послове услед молбе приватне странке 

морају се платити следеће таксе: 
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I. За копије просторних скица у размеру 1:500. до 
1:6000. 

а./ основна пристојба 30 динара. 
б./ такса за копирање 40. динара. 

и осим тога за сваки дм. цртежне површине 2 динара и 
за свако земљиште, које је у целини нацртано 4 динара.- 

в./ за назнаку регулационе линије на скице 30 % при-
стојба под б/ и в/ 

г./ за оверовљење копија 50 % од пристојба под б./ 
и в./ 

II. За копирање скица са означењем димензија основ-
на такса је 40 динара. 

а такса за копирање и за оверовљење су исте као под 
I/ плус 40 %. 

III. за означење грађевинске линије и висине терена: 
а./ основна такса 40 динара, б./ таксе за инжињер-

ски посао 60 динара. 
в./ за уверење о означењу грађевне линије 50 динара. 
... за грунтовне раздеобне планове: 
а./ основна такса 50 динара 
б./ за инжињерски посао 50 динара и осим тога за 

сваку нову пројектовану парцелу 50 динара. 
в./ за оверовљење 50 % од пристојба под а/ и б/ 
У име ових пристојби има се један примерак раз-

деобне просторне скице странци издати. 
... за копију грађевинских планова: 
А./ за цртеже /:скице:/ основне, просека и фасаде у 

прописаним мерама: 
а./ основна такса 30 динара, 
б./ такса за рад 40 динара и осим тога за сваки ква-

дратни дм. цртежа 10 динара 
в./ за оверовљење 30 % од пристојбе под б./ 
Б./ за детаљне цртеже: 
а./ основна пристојба 40 динара 
б./ такса за рад 40 динара и осим тога за сваки ква-

дратни дм. цртежа 4 динара. 
в./ за оверовљење 30 % од пристојбе под б/ 
В./ за копије нацрта, који нису прављени у редов-

ним размеру могу се ове таксе повисити са 10 %. 
.../ За радове око процењивања: 
а./ основна такса 50 динара 
б./ такса за рад 0.25 % од процењене вредности али 

најмање 200 динара, 
в./ за оверовљење 20 % пристојбе под б./ 
Сви ови послови се морају оправљати изван званич-

них часова, али у року од осам дана, рачунато од дана 
тражења. 

Оверовљење и издавање уверења о означењу грађев-
не линије мора да доврши шеф гр. грађ. одељка у року од 
три дана. 

Све основне таксе морају се на основу упутнице гр. 
грађ. одељка уплатити у гр. благајну, а друге таксе имају 
се платити у руке шефа гр. грађевинског одељка и то у 
корист оних, који су ове послове довршили. Такса за ове-
ровљење и за уверења о означењу припадају шефу гр. грађ. 
одељка. 

Све основне таксе овога, као и пређашњег парагра-
фа морају се употребити на развитак гр. грађ. одељка. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 
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О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Број 142. 
адм. 38308. 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. т.г. подно-
си наређење Министарства Грађевина број 24929/1925. у 
ствари ширине наплатка точкова. 

Лука Бајић, члан прош. Савета, примећује да Нови 
Сад не може одмах спровести ову наредбу. Кола би се мо-
рала дотеривати према ширини наплатка. Нови Сад нема 
све путеве калдрмисане, да би могао завести широке точ-
кове. Ово може бити код шпедитера, али тако да се тек 
за неколико година спроведе. Наше калдрме много више 
кваре аутомобили без гуме и мотори за орање. 

Мита Клицин, члан прош. Савета, предлаже, да се 
предмет скине с дневнога реда и упуту одбору где ће га 
саслушати стручњаци. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 

Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник. 

Број 143. 
адм. 40885, 42669. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. ог. под-
носи на основу мњења заједничке седнице Економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету увађања штатута о наплати гр. таксе на играће 
карте, домине и билијар. 

Градски Савет увађање горњег штатута налази за по-
требно с једне стране зато што ће увађањем овог штатута 
побољшати градске приходе, с друге стране пак зато, по-
што су штатути овакове природе и по другим градовима 
наше Краљевине заведени. 

Економско Финанс. и Правни Одбор расправљајући 
горњи предлог градског Савета и уверивши се о томе, да 
ће град увађањем горњег Штатута своје приходе повећа-
ти и на тај начин добивеним приходом овога штатута своје 
потребе донекле покрити, предлаже проширеном градском 
Савету да овај штатут у целини прими. 

Ђока Мољац, члан прош. Савета предлаже, да се такса 
за нове домине брише. 

Предлог је прихваћен у толико, што је градска такса 
на нове домине смањена од 50. дин. на 25. дин. 

Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да не 
треба тражити наплату глобе одмах, јер може неко и неви-
но бити осуђен. 

Радивој Бокшан, гр. саветник, вели, да је у нацрту 
предвиђено то  зато, јер ће се жалбама одуговлачити на-
плата а и због странаца. 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета прихва-
ћа предлог предговорника с тим, са се глобе до 1,000.- дин. 
наплате одмах, а изнад тога тек после правомоћности. 

Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да не треба 
спречавати одбрану. С правног гледишта је апсурдно, да 
неко одлежи у затвору а казна му још није правомоћна. 
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Пристаје, да се наплати код оних, код којих је опасност, 
да ће побећи. 

Др. Мита Арадски, члан прош. Савета је против тога, 
да се глоба претвара у затвор. Уједно предлаже, да се бри-
ше хватачка награда за гр. особље, јер се тиме васпита-
вају денунцијанти. 

Др. Јован Латинчић, члан прош. Савета, вели, да су 
казне и сувише велике, те да се смање од 50-1000 дин. 

После овога је предлог градског Савета са изменама 
предложеним од стране Мите Клициног, Др. Мите Арад-
ског и Др. Јована Латинчића, чланова прош. Савета јед-
ногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада установљује ста-

тут о градским таксама на играће карте, домине и билијар 
овако: 

§.1. Сви власници новосадских јавних локала /:кафа-
на, забавних локала, гостиона, крчма и т.д./ те власници 
затворених локала, читаоница, клубова, касина, и разних 
удружења:/ дужни су од посетилаца, који у њиховим про-
сторијама било забаве ради, било за новац играју на карте 
на домине и билијар убрати град. таксу на играће карте, 
на домине и билијар.- 

§.2. Градска такса на играће карте на домине и би-
лијар износи: 

1./ За игре, које се играју са изиграним /: старим:/ 
картама: у кафанама, забавним локалима и гостионица-
ма од једне игре плаћа се 2 динара по особи. Исто тако 
плаћа сваки играч од игре на домине 2 дин. и од игре на 
билијар по 2. дин. 

2./ У затвореним локалима и крчмама од једне игре 
плаћа се 1 динар по особи.- како на карте, тако на домине 
и билијар. 

Убира ли власник локала оштету за употребу карата, 
домине и билијара од истих играча за време једне игре по 
више пута, дужан је играч исто толико пута и таксу пла-
тити. 

3./ За игре, које се играју са новим /: неотвореним:/ 
картама и са новим доминама без обзира на број играча 
по јединици карата и домина плаћа се 50.дин. /по шпилу 
и односно доминама. 

§.3. Градску таксу од игара за изиграним картама 
убира власник локала од играча оног часа, кад играчу из-
ручује карте за играње. Исто тако убира власник локала и 
таксу за игре на домине и за игре на билијару. 

Таксе се наплаћују на лисницу издану по градском 
потрошаринском звању. На лисници мора означен бити 
дан и сат предаје карата, домина и билијара. Примљену 
лисницу дужан је играч за читаво време сачувати. Блоко-
ве са лисницама набавља власник локала код градске 
благајне, потрош. звања уз готов новац. Блокови и лисни-
це морају бити жигосани печатом гр. потрошаринског 
звања. Блокови ће снабдевени бити са 50 до 100 лисница. 
Све лиснице морају бити нумерисане текућим бројевима, 
серијама и означене ценама. Градску таксу од игара са 
новим картама и новим доминама убира град. благајна, 
потрош. звање унапред од власника локала. Власник ло-
кала има да плати за сваки омот нове јединице карата и 
нове домине 50 динара унапред у готовом новцу. Омот 
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карата и односно домине имају се снабдети жигом гр. 
потрош. звања. 

Власник локала има право наплаћену градску таксу 
на нове карте и домине накнадити од играча.- 

§.4. Градски Савет може убирање град. таксе на игра-
ће карте, на домине и билијар споразумно са власницима 
локала одредити и у годишњим паушалним свотама. Пау-
шал се има у месечним ратама унапред уплаћивати на 
благајни гр. потрош. звања. 

§.5. Власници локала дужни су чим овај статут ступи 
на снагу, целу своју досадашњу залиху као и сваку даљу 
набавку нових играћих карата и домина у року од 24 са-
та приказати гр. потрош. звању ради евиденције, опорези-
вања и наплате градске таксе.- 

§.6. Контролу убирања таксе на играће карте на до-
мине и билијар у локалима врше органи гр. потрош. звања 
и гр. Капетанија. 

Власник локала је дужан контролном органу на његов 
захтев показати читаву своју залиху играћих карата, до-
мине и билијара. 

Исто тако дужни су играчи контролору приказати 
лисницу о наплаћеној градској такси. Ко се контролном 
органу не би могао лисницом очитовати, дужан је лисни-
цу понова од власника набавити и таксу платити. 

§.7. Прекршај статута чини: 
1./ власник локала: 
а./ када не убере од играча градску таксу на играће 

карте на домине и билијар по тачки 1.§ 2.- 
б./ када пропусти снабдети залиху нових играћих 

карата и домина у смислу §.3. са градским печатом. 
ц./ када играчима изда нове играће карте и домине, 

чији омоти нису градским печатом снабдевени. 
д./ када издаје лиснице, које нису из град. потрош. 

звања набављене или већ употребљене лиснице поново 
уручује играчима. 

е./ када не осначује лиснице даном и сатом издавања. 
ф./ када спречава контролу те у опће иде за прик-

ратом градске општине у овом њеном доходку. 
За исправно убирање градске таксе на играће карте, 

на домине и билијар, као и за сваки пропуст и злоупотре-
бу, што је почини гостионичарски намештеник одговоран 
је према градској општини власник локала. 

!!./ Играч односно поседник локала: 
а./ када препусти добивену лисницу о гр. такси дру-

гој особи. 
б./ када онемогућује контролу или када споразумно 

са власником локала настоји прикратити градску општи-
ну у овом њеном доходку. 

§.8 Сваки прекршај овог штатута казни се глобом од 
50-1000.- динара Глобу изриче гр. капетанија након спро-
ведене истраге.- 

Глоба тече у корист сиротињског фонда. 
Стране особе, које градској општини помогну у от-

кривању прекршаја, добијају у име награде једну трећину 
наплаћене глобе. Градски контролни органи немају права 
на награду од глобе.- 

§.9. Против сваке прописане глобе има места призи-
ву у року од 15 дана на град. Савет, а против одлуке гр. 
Савета има места жалби на Министарство Унутрашњих 
Дела. 
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Странци могу поднети призив само након наплаће-
не одмерене глобе, а од новосађана се наплаћује глоба тек 
након правомоћности пресуде. 

§.10. Градска одмерена такса на играће карте на 
домине и билијар убира се административним путем. Сви 
прописи, који важе за опћинске намете имају се исти 
примењивати и за таксу на играће карте, на домине и 
билијар. 

§.11. Гр. Потрош. Звање дужно је сваког месеца упла-
ћену таксу путем гр. Рачуноводства у гр. благајну унети. 

§.12. Овај штатут ступа на снагу 1. јануара 1926. 
године. 

Овај се штатут подноси на одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. у Београд. 

О овој се одлуци ради извршења извештава градски 
Савет.- 

Број. 144. 
адм. 40868. 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету измене статута о држању паса.- 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и одлуче-
но је: 

Проширени Градски Савет с обзиром на промењене 
прилике а нарочито имајући у виду ту околност, да град-
ски статут гледе таксе на псетарину у данашње време не 
одговара - саслушавши мишљење економског, финансиј-
ског и правног Одбора решава, да се наплата таксе на 
псе измене на следећи начин: 
1./ за корисне домаће псе има да се плати  

од комада дин .......................20.- 
2./ За луксузне псе од комада  дин .....................100.- 
3./ за сваког даљег луксузног  

пса по ком. дин .....................150.- 
4./ за ловачке псе дин .......................50.- 

Измена горњег штатута ступа на снагу 1. јануара 
1926. године. 

Одлука се има одобрења ради подастрети Министар-
ству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника извештава. 

Референт: Јован Лакић, гр. саветник. 

Број 145. 
адм. 4330, 35121. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету оснивања водне задруге за исушење Великог Рита 
и Ратног острва. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет изриче, да имајући пред очима 
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сталну опасност, која прети отуда, да садања долма према 
димензијама њезиним може да издржи воду од 6 м. виси-
не, те према томе не пружа потпуну гаранцију у погледу 
одбране од поплаве и имајући у виду од какве би огромне 
економске вредности било, задољмљење око 5000 јут. во-
доплавном првокласног земљишта у непосредној близини 
града Новог Сада и Петроварадина - као заинтересована 
странка жели да се у смислу параграфа 72. зак. чл. XXIII. 
из године 1885. оснује задруга за одводњавање Великог 
Рита и Ратног Острва..- 

Уједно упућује гр. Савет, да према параграфима 69, 
70, 71. и 72. XXIII. зак. чл. из године 1885. учични потреб-
не предрадње за сазивање конституционе скупштине за-
интересованих, која би требала што пре да се сазове. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник.- 

Број 146. 
адм. 244321. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.год. 
подноси свој, као и предлог заједничке седнице економ-
ског правног и одбора за финансије и прорачун у предме-
ту установљења школског приреза за 1925. годину. 

Драгољуб Димитријевић, члан прош. Савета пита, 
зашто се прорачун школског одбора за о.г. износи пред 
крај године, када га је он као деловођа школског одбора 
још прошле године у препису поднео градском савету. 

Радивој Бокшан, гр. Саветник моли, да се прими пред-
лог гр. Савета о повишењу приреза на 46 % да би се израв-
нала градска благајна. Школски прирез, као и општински 
не може бити реалан, јер се оснива на државној порези, 
која још није дефинитивно одмерена, те има много отпи-
сивања.- 

Мита Клицин, члан проширеног савета вели, да би 
гр. Савет увек требао да излази са предлогом економског 
одбора. У седници одбора су се чланови гр. Савета сагла-
сили са одбором, а пред главну скупштину излазе са својим 
предлогом. Свечано се ограђује против овога нелојалног 
поступка градског Савета. Изјављује да ће гласати против 
предлога гр. Савета, јер нетреба свалити цео терет на јед-
ну годину. Покриће мањка прорачуна школског одбора се 
може поделити на више година. 

Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да је погрешка, 
што се до сада школском одбору исплаћивало месечно без 
обзира, дали је уплаћен школски прирез. 

Драгољуб Димитријевић, члан прош. Савета, вели да 
прорачун школског одбора утврђује сам одбор, а потврђ-
ује га Министар Просвете и ту се не може мешати никакав 
Савет. Школском одбору се морају исплаћивати редовно 
рате, без обзира на уплаћен прирез, јер се потребе морају 
исплаћивати одмах. 

После овога је председник одредио гласање устајањем 
и прво је ставио на гласање предлог гр. Савета за који је 
гласало 26 чланова, а затим предлог економског одбора, 
за који је гласало 15 чланова проширеног гр. Савета. 

Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен 
и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада 

установљује, за покриће потреба држ. основних и грађан. 
школа и забавишта према прорачуну школског одбора за 
годину 1925. као и мањка из године 1924. школски при-
рез, за ову, 1925. годину, од 46 % узимајући за основу 
3,900,000.- динара непосредне државне порезе. 

Овај се прирез има убирати накнадно, од 1. јануара 
1925. године. 

РАЗЛОЗИ: 
По Закону о народним школама од 1905. год. који је 

протегнут и на подручје Војводине издржавање школа па-
да на терет општина, и оне су дужне из својих средстава 
подмиривати потребе школске, уколико школски иметак 
за то није довољан. 

Према прорачуну школског одбора за годину 1925. 
који је одобрен од Минист. Просвете, град Нови Сад ду-
жан је за издржавање држ основних и грађанских школа 
и  забавишта у Новом Саду и новосадским салашима да 
допринесе 1,022,340.- динара. Овај расход би се имао 
покрити школским прирезом од 27 % предпостављајући 
да ће у години 1925. на подручју града Новог Сада утећи 
укупно 3,900,000.- динара непосредне државне порезе. 

Међутим, 1924. године уплаћено је 661,257.- динара 
мање школског приреза од прелиминарне суме. 

Ради несметанога рада школа, предујмила је гр. дом. 
благајна овај мањак. 

Пошто, пак, нема изгледа, да ће заостали школски 
прирез из године 1924. моћи убрати у тој мери, да се тим 
путем покрије мањак од 661,257.- динара ваљало је уста-
новити школски прирез за годину 1925. до 46 %. 

Ова се одлука, има, ради одобрења, подастрети Мини-
старству Унутрашењих Дела. 

О чему се изводом из записника има известити град-
ски Савет, - ради извршења. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.- 

Број 147. 
адм. 37869. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог, да 
се решење Министарског Савета од 8. октобра 1924. год. 
о повишењу додатака на скупоћу државним службени-
цима, примени и на градске пензионисане службенике. 

ОДЛУКА: 
Овај се предмет скида данас са дневног реда и има 

се ставити на дневни ред у вези са статутом о активним 
и пензијским принадлежностима гр. службеника. 

Број 148. 
адм. 42756. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у пред-
мету укидања награда за истављање марвених пасоша и 
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за инвентарисане оставине. 
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада укида градским 

чиновницима награде за истављање марвених пасоша и 
за инвентаријање оставине те према томе брише из §-а 3. 
гр. статута о истављању марвених пасоша ове речи: „и с 
обзиром, да се истављање марвених пасоша врши и изван 
званичних часова, то се 25 % од убрате пристојбе има 
употребити за награду органа, који рукује са марвеним 
пасошима, а остатак пристојбе од 75 % пак” и на место 
тога се меће речца: „и”, а код §-а 160. гр. организационог 
статута се додаје ова реченица: „Пристојбе за инвентари-
сање оставине се уплаћују у гр. домаћу благајну.” 

РАЗЛОЗИ: 
Како истављање марвених пасоша тако и инвента-

рисање оставине су редовне дужности односних градских 
органа. Ови послови се према мирнодобском нису никако 
или не бар у толикој мери намножили, да их је потребно 
стално вршити и после званичних часова, због чега су ове 
награде првобитно и установљене биле. Сада изазивају 
оне само суревњивост и незадовољство код осталих чинов-
ника, којих се број од пре рата није повисио и посао се 
намножио тако, да су приморани врло често радити своје 
званичне послове и после званичних часова, а за тај пре-
ковремени рад, уколико не траје безпрекидно више од 30 
дана не добијају никакву награду. 

Ако поменути градски органи буду радили безпре-
кидно 30 дана изван званичних часова онда ће им се као 
и осталим одредити награда према §-у 294. гр. организа-
ционог статута. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању.- 

О томе се градски Савет ради даљег поступка изво-
дом из записника извештава.- 

Референт: Никола Плавшић, градски Саветник. 

Број 149. 
адм. 40842, 4278. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи предлог на основу мњења заједничке седнице одбора 
економског, финансијског и правног у ствари стављања 
творнице плина у погон. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења еко-

номског и фанансијскг одбора прихваћа предлог градског 
Савета и према томе решава, да се творница плина у 
сопственој режији оправи, за вршење радова распише 
јавна офертална лицитација по приложеним условима, и 
након извршења потребних оправака ставља у погон. 
Уједно се решава да се та творница плина има засебно, 
неодвисно од других гр. установа водити. У име потребних 
трошкова за оправка и преиначења одобрава се свота од 
1,500000 /једанмилијон петстотинахиљада/ динара која 
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ће се као зајам из основног фонда града подићи. 
Извршење овог закључка поверава се градском са-

вету. 
О томе се градски Савет изводом из записника оба-

вештава. 

Број 150. 
адм. 42757. од  1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мишљења заједничке седнице одбора економ-
ског, финансијског и правног предлог у предмету премешта-
вања пумпе, која се налази поред свилара на крају Теме-
ринског пута; и у предмету затрпавања 1/3 дужине канала 
Сајлово-Свилара. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет по саслушању економског, 

финансијског и правног одбора одобрава објаву лицита-
ције услове и уговоре за радове премештања пумпе, која 
се налази поред свиларе на крају Темеринског пута и за 
затрпавање 1/3 јендека Сајлово-Свилара, у оквиру кре-
дита од 179,026. /:стоседамдесетдеветхиљада двадесет-
шест:/ динара, који су радови одобрени од Министарства 
Унутрашњих Дела бројем 18431/ 1925. 

Упућује се градски Савет на што хитније извршење. 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава.- 

Број 151. 
адм. 3559. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у пред-
мету молбе Школског Одбора за изградњу асфалтског тро-
тоара на житној пијаци /:Трг Св. Јована:/ 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет на основу правилника о из-

градњи и одржавању тротоара бр. 205/адм. 1925. решава 
да се тротоар на тргу Св. Јована између Војводе Шупљик-
ца и Краљевића Марка улице, изгради са асфалтом у ши-
рини од 1.30 метара. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број 152. 
адм. 7724. 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у пред-
мету молбе Латинке уд. Стевана Миличића, рођ. Радујков 
за поделу некретнина. 

Др. Јован Латинчић, члан прош. Савета, моли, да се 
предлог усвоји без крајњег додатка. Град је одобрио пар-
целацију телепа па земље код Јодног Купатила - и није сво-
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је одобрење везивао за овако тешке услове. Нема оправ-
дања да се код ове старе српске породице, која уступа 
граду бесплатно 3 1/2 јутра земље, наваљује овако тежак 
терет. 

Никола Плавшић, саветник вели, да је то што град 
тражи прописано гр. грађевинским статутом.- 

Др. Јован Латинчић, члан прош. Савета, вели да мо-
литељица не тражи нову регулацију већ парцелише своје 
земљиште по већ постојећем регулационом плану. Град 
неби био ништа добио, да је она ову своју земљу продала 
по парцелама за баште. 

Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да је ова  
ствар расправљена у одбору и саслушан је и гр. фискал. 
Ту се ствара нови део града. Парцелизација ове земље се 
тиче нас, јер морамо и ту поставити полицију, осветлење. 
У предлогу наведене обавезе су прописане у гр. статуту и 
оне се морају примити. Не иде се затим, да се парцелиза-
ција онемогући већ да се очува интерес града и изврши 
пропис гр. статута. 

Др. Јован Латинчић, члан прош. Савета, вели, да је 
овај део града унаоколо изидан и ово је земљиште као 
клин увучено у град. Регулациони план града постоји и 
она је могла парцеле продати не питајући град. И до сада 
су се делили телепи, па се нису стављали никакви терети, 
а код овога се случаја прави „новум”. 

После овога је председник ставио на гласање пред-
лог гр. Савета за који је гласало 34 члана, а за предлог Др. 
Јована Латинчића, члана проширеног Савета гласало је 6 
чланова проширеног Савета. 

Према томе је предлог градског Савета већином гла-
сова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет издаје дозволу за поделу 

некретнина топ. бр. 4760. у новосадској грунт. бр. 4264 
по следећим условима. 

1./ Некретнина топ. бр. 2147./, Деакова улица бр. 
37/ и делови некретнине топ бр. 4760/1 у површини од 
528 кв.хв. 

топ. бр. 4760/14 - 147 кв.хв. 
топ. бр. 4760/36 - 290 кв.хв. 
топ. бр. 4760/37 - 456 кв.хв. 
топ. бр. 4760/65 - 1121 кв.хв. 
топ. бр. 4760/66 - 151 кв.хв. 
топ. бр. 4760/69 - 1 јутро 350 кв.хв. 
топ. бр. 4760/77 - 196 кв.хв. 
топ. бр. 4760/44 - 310 кв.хв. 
топ. бр. 4760/53 - 55 кв.хв. 
топ. бр. 4760/54 - 168 кв.хв. 
топ. бр. 4760/59 - 213 кв.хв. 

прелазе без сваке оштете у искључиво власништво града. 
Проширени градски Савет не захтева да се све ове 

улице сада калдрмишу и то из разлога, јер се ово земљи-
ште налази у непосредној близини унутрашњости града и 
између већ изграђених улица и тиме се омогућује изград-
ња празних површина, који су ближе центруму града, јер 
ширење града на периферији је у погледу осветлења си-
гурносних и хигијенских потреба скопчано за град са ве-
ликим издатцима. Осим тога град хоће да омогући влас-
нику парцелизацију и зато, да тиме подиже вољу за гра-
ђење кућа и смањи несташицу станова. 
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Град али упозорава власнике да тако дуго, док улице 
нису изграђене, морају се сами бринути за евентуалну по-
требну канализацију и да на молбу приватних интересе-
ната, да се ове улице отворе неће узети иницијативу за 
калдрмисање и канализацију, већ ће поступити по §§ 3. и 
4. грађевинског статута и спровести ће овакове инвести-
ције само на терет интересованих свакдањих власника 
парцела. 

Молитељица је дужна пре издавања ове дозволе за 
поделу иставити обавезну изјаву, којом дозвољава, да се 
на непокретности, које ће се поделити, укњиже, односно 
забележе све оне обавезе, које у оваким случајевима про-
писује §.4. градског грађевинског статута.- 

2./ Долеозначени делови некретнина сачињавају са-
мостално кућиште, које се никако неће дозволити поновно 
поделити и то: 
 

топ. бр.  
површина

кв.хв.
 улица  кућни бр. 

4760/2 - 88 - I - 4 
4760/3 - 89 - I - 6 
4760/4 - 90 - I - 8 
4760/5 - 98 - I - 10 
4760/6 - 104 - I - 12 
4760/7 - 114 - I - 14 
4760/8 - 126 - I - 16 
4760/9 - 140 - I - 18 
4760/10 - 157 - I - 20 
    трг   
4760/11 - 177 - IX - 3 
4760/12 - 168 - IX/4 и ул.  III/2 
4760/13 - 119 - ул III/4  
4760/15 - 576 - ул III/3.  
4760/16 - 481 - ул III/1  
4760/17 - 440 - трг IX бр. 5. 
4760/18 - 406 - трг IX бр. 6. 
4760/19 - 379 - трг IX бр. 7. 
4760/20 - 279 - трг IX бр. 8. 
4760/21 - 176 - трг IX бр. 9. 
4760/22 - 186 - трг IX бр. 10. 
   и ул. 4  бр. 2 
4760/23 - 216 ул. IV. - бр. 4. 
4760/24 - 313 ул. IV. - бр. 6. 
4760/25 - 286 ул. IV. - бр. 8. 
4760/26 - 256 ул. IV. - бр. 10. 
4760/27 - 216 ул. IV. - бр. 12. 
   и ул. VIII.  бр. 20. 
4760/28 - 205 ул VIII. - бр. 22. 
4760/29 - 426 ул VIII. - бр. 24. 
4760/30 - 443 ул VIII. - бр. 26. 
4760/31 - 443 ул VIII. - бр. 28. 
4760/32 - 443 ул VIII. - бр. 30. 
4760/33 - 443 ул VIII. - бр. 32. 
4760/34 - 352 ул VIII. - бр. 34. 
4760/35 - 122 ул VIII. - бр. 36. 
4760/38 - 193 ул IV. - бр. 1 
   и ул. V  бр. 2 
   и Трг X  бр. 1 
4760/39 - 226 ул.  IV - бр. 3 
   и Трг X - бр. 2. 
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4760/40 - 226 ул. IV  бр. 5. 
   и Трг X  бр. 3. 
4760/41 - 226 ул. IV - бр. 7 
   и Трг X.  бр. 4. 
4760/42 - 191 ул. IV. - бр. 9 
4760/43 - 288 ул.  IV. - бр.11 
   и ул. VIII.  бр. 18. 
4760/45 - 146 ул. VIII. - бр. 16. 
4760/46 - 220 ул. X. - бр. 14. 
   и Трг X.  бр. 5. 
4760/47 - 226 ул. VIII. - бр. 12. 
   и Трг X.  бр. 6. 
4760/48 - 226 ул. VIII. - бр. 10. 
   и Трг X.  бр. 7. 
4760/49 - 226 ул. VIII. - бр. 8. 
   Трг X.  бр. 8. 
4760/50 - 224 ул. VIII. - бр. 6. 
   и Трг X.  бр. 9. 
4760/51 - 198 ул. VIII. - бр. 4. 
      √и ул. VII. бр. 2√ 
4760/52 - 184 ул.  VIII. - бр. 2. 
   и ... VII.  бр. 4. 
4760/55 - 155 ул. VII. - бр. 5. 
4760/56 - 219 ул. VII. - бр. 3. 
4760/57 - 233 ул. VII. - бр. 1. 
   и Трг X.  бр. 10. 
4760/58 - 194 ул. VI. - бр. 14. 
4760/60 - 226 ул. VI. - бр. 12. 
   и Трг X.  бр. 11. 
4760/61 - 226 ул. VI. - бр. 10. 
   и Трг X.  бр. 12. 
4760/62 - 226 ул. VI. - бр. 8. 
   и Трг X.  бр. 13. 
4760/63 - 226 ул. VI. - бр. 6. 
   и Трг X  бр. 14. 
4760/64 - 226 ул. VI. - бр. 4. 
   и Трг X.  бр. 15. 
4760/67 - 235 ул. V. - бр. 1. 
   и Трг IX.  бр. 11. 
4760/68 - 243 улице  VI. - бр. 2. 
   трг IX.  бр. 12. 
4760/70 - 243 трг IX. - бр. 1 
4760/71 - 184 трг IX. - бр. 2. 
   и ул. 1.   бр. 17. 
4760/72 - 181 ул. I  - бр. 15. 
4760/73 - 190 ул. I  - бр. 13. 
4760/74 - 199 ул. I  - бр. 11. 
4760/75 - 217 ул. I.  - бр. 9. 
   и ул. II.   бр. 2. 
4760/76 - 238 ул. II.  - бр. 4. 
4760/78 - 196 ул. II.  - бр. 1. 
   и ул. I.   бр. 7. 
4760/79 - 195 ул. I.  - бр. 5. 
4760/80 - 194 ул. I.  - бр. 3. 
4760/81 - 248 ул. II.  - бр. 3. 

3./ Простор, који се сме за грађевине употребити озна-
чен је у плану у размеру 1:1000.- 

4./ Висина патоса у приземљу мора бити најмање 50 
см. изнад дефинитивне висине тротоара. Висина просто-
рија најмање 3 метера и висина прочеља од тротоара до 
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главне надстрешнице најмање 4 м. 50 см. Грађевни ма-
теријала за зидове може бити и черпич, повезан печеном 
цигљом из којих се морају и ћошкови изидати, иначе ма-
теријал мора бити уопште сигуран против пожара. Зидо-
ви морају бити добро изолирани против влаге. 

Упућује се градски фискал, да парцеле означене у 
тачки 1./ грунтовно пренесе на град Нови Сад и гр. грађе-
вински одељак да ове парцеле преузме. Економско звање 
се упућује да на деловима, који су за паркове предвиђени 
правовремено отпочне паркирање тако, да приликом из-
градње кућа темељи парка у виду стабла буду осигурани. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 153. 
адм. 27804. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 12/Х!!. о. године 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету откупа земљишта у Војвођанској улици од ку-
ћевласника Јосифа Лудвига усљед регулације Војвођанске 
улице. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет решава, да ће платити као 

оштету за земљиште уступљено граду, поводом градње 
ограде за проширење улице према регулационом плану и 
према приложеном нацрту под а./ 

1./ Јосифу Лудвигу за кат. чест. топ. бр. 58/2-6 кв.хв. 
од кућишта у Војвођанској улици по цени од 200 дин. за 
сваки кв. хв. укупно динара 1200.- словом једнахиљада 
двестотине динара. 

2./ Извршење овог закључка поверава се гр. Савету 
с тим, да кад предмет постне правомоћан Јосиф Лудвиг 
сачини са градом уговор, да би се уступљено земљиште 
грунтново могло на град пренети. 

3./ Све трошкове ове промене сноси молилац, а у 
случају спора надлежан је овдашњи Срески Суд. 

Ово решење има се одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Референт: Јован Лакић, градски саветник. 

Број 154. 
адм. 37792, 36670. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. подно-
си на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у пред-
мету одводњавања Великог Рита. 

Још од 1919. год. стоји неприведен интензивној при-
вредној култури комплекс од 1317 кат. јутара 336 кв. хв. 
првокласног градског земљишта у Великом Риту услед то-
га, што шмрк на Јосим Фоку не ради. Не ради стога, што 
град не може, да улази у инвестиције скопчане са постав-
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љањем радова око одводњавања Великог Рита и да опте-
рети и онако преоптерећену градску благајну новијим ве-
ликим издацима све дотле догод му се на надлежном месту 
не пружи потпуна гаранција за то, да ће учинивши то зем-
љиште обрадивим моћи несметано да га искоришћава. 

Није потребно да се нарочито нагласи и доказује, ко-
лико је огроман губитак како по саму градску управу тако 
и по овдашње земљораднике, који оскудевају у земљи, што 
је од целокупног обрадивог градског земљишта - које је 
још 1919. год. износило 3393 к.ј. 567 кв. хв. усљед напу-
штања радова око одводњавња Великог Рита постала нео-
брадивом површина 1317 к. ј. док је спровађањем Аграр-
не Реформе 1053. к. ј. стављено под удар Аграрне Рефор-
ме. Овде морамо споменути још и оне површине, које су 
продате сиротињи и чиновницима за плацеве, а морамо 
напоменути и ту околност да је уступањем 178 к. ј. војним 
властима за аеродром град био приморан, да у место те 
површине 178 к. ј. - која је дотле служила за пашњак - усту-
пи исто толику површину оранице на Волпарској пустари 
за пашњак !!!. и ... гр. четврти, те је граду усљед тога оста-
ло свега 601 к. ј. земљишта, које издаје под закуп као ора-
ницу.- 

Град Нови Сад, као трговачки и индустријски центар 
Војводине од ослобођења амо нагло се развија и шири. 
Зидају се творнице и постављају индустрије услед чега му 
је простор све ужи и тешњи. Све ове околности импера-
тивно захтевају од њега, да свим силама поради на том, 
да му ове огромне површине у Великом Риту не би и даље 
лежале неискоришћене, јер сматра једним од најеминент-
нијих задатака својих, да их учини обрадивима и да на 
тај начин обезбеди земље у земљи оскудни наш ратарски 
сталеж. Но уједно наглашава, да би се спровађањем ових 
радова могло улазити само онда, ако се од Министарског 
Савета Добије гаранција зато, да Минист. за Аграрну Ре-
форму неће ове земље, када буду учињене обрадивим ста-
вити под удар Аграрне Реформе. 

Што се тиче самих радова и прорачуна о оправци и 
стављању у погон шмрка на Јосимовом Фоку, те уређење 
канала и јендека у Великом Риту, као и оправке обранбе-
ног насипа поред Великог Рита сви су према извештају 
овдашњег хидротехничког и градског грађевинског одељ-
ка следећи: 

I. Инвестиција: 
1./ За оправку долме дин. 700,000.- 
2./ За чишћење канала и фашинирање 250,000.- 
3./ Оправка Димњака 34,000.- 
4./ Оправка окна и цевног спровода за  
концензацију и пумпе за концензатор 9,000.- 
 укупно дин. 993,000.- 
  

II. Остали годишњи режијски издатци: 
а./ одржавање пумпе на Јосим Фоку 194,165.- 
б./ одржавање канала 19,200. 
 укупно 213,365.- 

Отплата инвестиције и камата у 10 год. 
1./ Отплата главнице 99,300.- 
2./ 15 % камате просечно 74,775.- 
 укупно 174,075.- 

Годишњи стални издатци дин. 387,440.- 
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Приходи Вел рита: 
1./ од закупнине 247 к. ј. 687. кв. хв. које град изда-

је једно јутро по дин. 350.- дин. 89,600.- 
2./ Од 292 к. ј. 334 кв. хв. које стоје под ударом Аграрне 

Реформе и то 216 к. ј. 1119 кв. хв. по 54 Д. 50 п. по јутру 
и 75 к. ј. 815. кв. хв. по 2680. дин. укупно ...........13832.- 

3./ од паше на 200 ком. говеда 16000.- 
4./ Закупнина 1072 к. ј. 572 кв. хв. која би површи-

на постала обрадивом стављањем у погон пумпе /: ако би 
се издала на дуже време може рачунати на 500 Д. по јутру
 536599.- 

 Целокупни приход Дин. 655599.- 
Овде није урачунат пашњак за клисанску марву и 90 

јутара неплодног земљишта /:канала, путева и језера:/ 
Предлог гр. Савета једногласно је примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет сматра једним од својих 

најважнијих и најпрешнијих задатака, да се поновним 
стављањем у погон шмрка на Јосим Фоку приведу интен-
зивној привредној економској култури 1072 кат. јут. 572. 
кв. хв. првокласне земље у Великом Риту, које су земље 
усљед нефункционисања шмрка сасвим запуштене. Ујед-
но наглашава да би се спровађању ових мелиорационих 
радова могло приступити онда, ако од стране Министар-
ства за Аграрну Реформу пружи потпуну гаранцију за то, 
да ће експлоататор ове плодним учињене површине моћи 
несметано да искоришћава и да оне неће потпасти под 
удар Аграрне Реформе. Према томе решава уједно и то, 
да се градски Савет упути, да се хитно обрати образложе-
ном представком Министарству за Аграрну Реформу, да 
пружи гаранцију у погледу несметаног искоришћавања 
ових 1072 кат. јутара 572 кв. хв.- 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Број 155. 
адм. 41464. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун отпис Мини-
старства Унутрашњих Дела број 16137./1925. којом одо-
брава одлуку Проширеног градског Савета од 4. августа 
1925. год. број 94/адм.   1925. у предмету додељивања 18 
кат. јут. градског земљишта код Темеринске капије за ку-
ћишта сиротињи.- 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Градски Савет спровађајући по Министарству Уну-

трашњих Дела одобрено решење проширеног градс. Саве-
та број 94. адм. 1925. у предмету додељивања сиротињи 
за кућишта 18 кат. јут. градског земљишта код Темерин-
ске Капије, упућује градски грађевински одељак, да ових 
18 кат. јутара испарцелише на парцеле од 200 кв. хв. 
оставивши места за јавне зграде - цркву, школу и слично. 
Услови за додељивање плацева су следећи: Сиромашно 
стање т. ј. да рефлектант нема ни непокретног ни покрет-
ног иметка. Да је доброг владања како у моралном тако и 
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у политичком погледу, да је у Новом Саду рођен и надле-
жан, да стално станује у Новом Саду 4 године. Првенство 
имају они, који су овде рођени и надлежни.- 

Куповна цена се установљава у своти од 25.- динара 
по кв. хв. која се имаде платити у две рате. Прва рата 
/:прва половина куповне цене:/ имаде да се уплати у град-
ску благајну најдаље за 8 дана рачунајући од уручења ку-
попродајне одлуке, а друга рата /:друга половина купов-
не цене:/ најкасније за две године дана рачунајући од 
уручења купопродајне одлуке купцу. 

На купљеном земљишту дужан је купац да подигне 
зграду у року од 2 године дана рачунајући од дана уруче-
ња одлуке о продаји плаца. Ако у року од 2 године не по-
дигне зграду губи право на земљиште а уплаћена куповна 
цена му се враћа без камате, дочим земљишта прелазе у 
власништво града.  

Земљишта ће се додељивати купцима тек онда, када 
буду поднели молбу за изградњу куће и то оним редом, 
како бу стигле молбе за грађевну дозволу. Парцеле ће бити 
нумерисане редним бројевима од 1./ па на више и доде-
љиваће се редом почевши од цедуљарнице. Земљишта, 
која још нису додељена искоришћаваће град, дајући их 
под закуп. Дужност је купчева, да приликом преузимања 
њему додељног земљишта намири са закупником истога. 
Поводом евентуалнога спора у овом погледу између њих, 
не сноси град никакву материјалну одговорност. 

Продаја плацева је најстрожије забрањена. У наро-
чито оправданим случајевима може продају изнимно да 
одобри проширени градски Савет. Купац може тражити 
грунтовни препис некретнине, када не плати куповну це-
ну у потпуној своти и на купљеном земљишту подигне ку-
ћишта за становање. 

Сва ограничења садржана у овој одлуци имаду се 
грунтовно укњижити на некретнине. Онај који не извр-
шава тачно обавезе садржане у овој одлуци губи сва пра-
ва на додељену му некретнину. Трошкове око склапања 
уговора, препис, пристојбе и биљеговине сноси купац. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава. 

Број 156. 
адм. 23124. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Паје Миливојшиног, кириџије из Новог 
Сада, ради продаје градског земљишта у сврху изградње 
штале шупе и куће за становање према прикљученом плану. 

Пошто је овде реч 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 гласају са „не”. 

Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. 
Мита Арадски, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, 
Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Груја Грчић, Велимир 
Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гаври-
ловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен 
Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, 
Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца 
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Јовановић, Сава Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Весе-
лин Коларски, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, Ђока 
Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста 
Мајински, Пера Милак, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђор-
ђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован Ненадовић, 
Васа Пејић, Јован Перваз, Никола Петровић, Стеван Писа-
ревић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта По-
повић, Стојан Продановић, Стеван Радивојевић, Милутин 
Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, 
Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован 
Ћулум, Др. Нандор Лустиг, Пера Палковљевић, Паја Тодо-
ровић, Цвета Продановић Буша, Лука Бајић-Микин и Ни-
кола Николић.- 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој 
Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Пре-
драг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, 
Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Јо-
сиф Пајц, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, 
Андрија Патак, Никола Лебхерц и Ранко Славнић. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу мњења економ-

ског и финансијског одбора изриче да продаје Паји Мили-
војшином из Новог Сада 251 кв. хв. градског земљишта 
уведеног у новосадском грунтовном улошку под бројем 1. 
а које је означено топографским бројевима 4823/32. у 
сврху изградње штале, пумпе и куће за становање, уз сле-
деће услове: 

1./ куповна цена се установљује у своти од 50 динара 
по кв. хв. за продтих 251 кв. хв. 12,550.- дин. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2./ Купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да изгради тачно, како је у приложеном техничком 
опису означено и да запосли радну снагу исказану тамо. 

3./ Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од једне године дана рачунајући од уру-
чења и правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову 
обавезу има да служи свота од 2000.- / двехиљаде/ дина-
ра која се свота има са куповном ценом заједно и то за 
осам дана по уручењу ове одлуке уплатити у градску бла-
гајну и то √ова кауција√ или у готовом новцу или у улож-
ној књижици, која гласи на ову своту а коју уложну књи-
жицу призна градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу, чим се одазове обавези 
садржаној у горњој тачци, у противном случају губи ју ку-
пац у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту про-
јектоване зграде тако изградити, 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 циљу 
изградње штале, шупе и куће за становање и не сме влас-
ништво истог на друго лице пренети. 

5./ купац и правни наследник његов дужан је тачно 
о свом трошку извађати све одредбе, које му буде ма која 



14. ДЕЦЕМБАР 1925. 

 

281 

власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигур-
ности или сигурности од пожара као и грађевна власт при-
ликом издавња грађевне дозволе издала буде.- 

6./ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у 
тачкама 2. 3. 4. и 5. ове одлуке, као и онда, ако без разло-
га рад у радионици обустви биће град властан, да прода-
то земљиште уз враћање куповне цене без камате одузме 
од власника и позове га да у року од 1 године дана укло-
ни и однесе све зграде и инсталације, јер ће у противном 
случају све то без разлике и без икакве оштете прећи у 
власништво града Новог Сада. 

7./ Ограничења права власништва садржана у тач-
кама 2, 3, 4 и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8./ Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9./Сви трошкови овог купа односно продаје, уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

10./ Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва Срески Суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова одлука се има одобрења ради да поднесе Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и 
Барању. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Број 157. 
адм. 26930. 27827. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи - на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Саве 
Поповића, зидара из Новог Сада, ради продаје градског 
земљишта у сврху изградње радионице цементних произ-
вода према прикљученом плану.- 

Пошто је овде реч о продаји градског земљишта, то 
је предсеник одредио поименично гласање тако, да они 
који примају предлог градског Савета гласају са „да” а 
који га не примају гласају са „не”. 

Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. 
Мита Арадски, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, 
Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Груја Грчић, Велимир 
Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гаври-
ловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен 
Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, 
Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца 
Јовановић, Сава Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Весе-
лин Коларски, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, Ђока 
Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста 
Мајински, Пера Милак, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђор-
ђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован Ненадовић, 
Васа Пејић, Јован Перваз, Никола Петровић, Стеван Писа-
ревић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта По-
повић, Стојан Продановић, Стеван Радивојевић, Милутин 
Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, 
Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован 
Ћулум, Др. Нандор Лустиг, Пера Палковљевић, Паја Тодо-
ровић, Цвета Продановић Буша, Лука Бајић-Микин и Ни-
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кола Николић. 
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бок-

шан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг 
Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Ста-
ноје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Јосиф 
Пајц, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Ан-
дрија Патак, Никола Лебхерц и Ранко Славнић. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примњен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет на основу мњења економ-

ског и финансијског одбора изриче, да продаје Сави Попо-
вићу, зидару из Новог Сада 350 кв. хв. градског земљи-
шта уведеног у новосадском грунт. улошку под бројем 1,  
које је означено топографским бројевеима 4821/39 у сврху 
изградње радионице цементних производа уз следеће 
услове: 

Куповна цена се установљује од 50 динара по кв. хв. 
т. ј. за продатих 350 кв. хв. 17,500.- дин.- 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 

2./ Купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да изгради како је то у приложеном техничком 
спису означено и да запосли радну снагу исказану тамо.- 

3./ Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 /једне/ године дана, рачунајући од 
уручења и правомоћности ове одлуке а као гаранција  за 
ову обавезу има да служи свота од 2000 /:две хиљаде:/ 
динара која се свота има са куповном ценом заједно и то 
за 8 дана по уручењу ове одлуке уплатити у градску бла-
гајну и то √ова кауција√ или у готовом новцу или у улож-
ној књижици, која гласи на ову своту а коју уложну књи-
жицу призна градски Савет.- 

Ова се свота враћа купцу, чим се одазове обавези 
садржаној у горњој тачци, у противном случају губи је ку-
пац у корист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту про-
јектоване зграде тако изградити, да се усљед овог неће ни 
димом ни смрадом ни испуштањем прљаве течности ни 
лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одно-
шаји суседа и околине. 

4./ Купљено земљилште има да служи једино у циљу 
изградње радионице цементних производа и не сме влас-
ништво истог на друго лице пренети.- 

5./ 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 сигур-
ности или сигурности од пожара, као и грађевна власт 
приликом издавања грађевне дозволе издала буде.- 

6./ Ако купац удовољи обавезама прописаним у тачка-
ма 2, 3, 4 и 5. ове одлуке као и онда, ако без разлога рад у 
радионици обустави, биће град властан, да продато зем-
љиште уз враћање куповне цене без камате одузме од влас-
ника и позове га да у року од једне године дана уклони и 
однесе све зграде и инсталације, јер ће у противном слу-
чају све то без разлике и без икакве оштете прећи у влас-
ништво града Новог Сада. 

7./ Ограничења права власништва садржана у тачка-
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ма 2, 3, 4. и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 
8./ Купац и правни наследник његов дужни су одго-

варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9./ Сви трошкови овог купа, односно продаје реша-
ва Срески Суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле.- 

Ова одлука се има одобрења ради да поднесе се Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. у Београд. 

О томе се градски Савет ради извршења изводом из 
записника извештава.- 

Број 158. 
33310. адм.1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења економског, правног и одбора за 
финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе 
Срете Релића и Пера Чокића, бравара из Новог Сада, ради 
продаје градског земљилшта у сврху изградње радионице 
за израду месингових артиклова према прикљученом пла-
ну. 

Пошто је овде реч о продаји градског земљишта то је 
председник одредио поименично гласање тако, да они ко-
ји 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. 
Мита Арадски, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Бр-
зак, Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Груја Грчић, Вели-
мир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе 
Гавриловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Вељ-
ко Добановачки, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, 
Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава 
Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Веселин Коларски, 
Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, Ђока Летић, Јован 
Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, 
Пера Милак, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мун-
ћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован Ненадовић, Васа 
Пејић, Јован Перваз, Никола Писаревић, Никола Петро-
вић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Попо-
вић, Стојан Продановић, Стеван Радивојевић, Др. Миша 
Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, 
Милан Саратлић, Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин 
Стојковић, Јован Ћулум, Др. Нандор Лустиг, Пера Палков-
љевић, Паја Тодоровић, Цвета Продановић Буша, Лука 
Бајић-Микин и Никола Николић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој 
Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Пре-
драг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, 
Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Јосиф 
Пајц, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Ан-
дрија Патак, Никола Лебхерц и Ранко Славнић. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу мњења економ-

ског и финансијског одбора продаје Срети Релићу и Пери 
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Чокићу, браварима из Новог Сада 219 кв. хв. градског 
земљишта уведеног у Новосадском грунтовном улошку 
под бројем 1. а које је означено топографским бројевима 
4820/18 у сврху изградње радионице за израду месинго-
ваних артиклова уз следеће услове: 

1./ Куповна цена се установљава у своти од 50 дина-
ра по кв. хвату т. ј. за продатих 219 кв. хв. 10,950 Динара.- 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања по-
ловине улице испред његовог земљишта. 

2./ купац има на купљеном земљишту зграде и инста-
лације да изгради тачно како је у приложеном техничком 
опису означено и да запосли радну снагу исказану тамо. 

3./ Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од 1 /једне/ године дана рачунајући од 
уручења и правомоћности ове одлуке а као гаранција за 
ову обавезу има да служи свота од 2000 /двехиљаде/ Ди-
нара, која се свота има са куповном ценом заједно и то за 
8 дана по уручењу ове одлуке уплатити у градску благајну 
и то ова кауција или у готовом новцу или у уложној књижи-
ци, 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 губи је купац у 
корист града.- 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту про-
јектоване зграде тако изградити, да се усљед овог неће ни 
димом ни смрадом ни испуштањем прљавих течности на-
рушавати мир и угрожавати здравствени одношаји сусе-
да и околине.- 

4./ Купљено земљиште има да служи једино у циљу 
изградње радионице за израду месингових артиклова и 
не сме власништво истог на друго лице пренети. 

5./ 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 сигур-
ности од пожара, као и грађевна власт приликом издава-
ња грађевне дозволе издала буде. 

6./ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у 
тачкама 2, 3, 4, и 5. ове одлуке као и онда, ако без разлога 
рад у радионици 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 слу-
чају све то без разлике и без икакве оштете прећи у влас-
ништво града Новог Сада.- 

7./ Ограничење права власништва садржавна у тачка-
ма 2, 3, 4, и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити.- 

8./ Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9./ Сви трошкови овог купа, односно продаје уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

10./ Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва Срески Суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле.- 

Ова одлука се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава - ради извршења.- 
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Број 159. 
адм. 3026. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси на основу мњења економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе 
Раде Аврамовића кириџије са дерегљом из Новог Сада, 
ради продаје градског земљишта у сврху изградње радио-
нице за оправку чамаца, складишта и куће за становање 
према прикљученом плану.- 

Пошто је овде реч о продаји градског земљишта, то 
је председник одредио поименично гласање тако, да они 
који примају предлог градског Савета гласају са „да” а ко-
ји га не примају гласају са „не”. 

Са „да” су гласали од стране муниципалног већа: Др. 
Мита Арадски, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Бр-
зак, Фердо Влчек, Радован Вујошевић, Груја Грчић, Вели-
мир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе 
Гавриловић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, 
Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, 
Др. Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава 
Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Веселин Коларски, 
Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, Ђока Летић, Лука Ле-
тић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Пера Милак, Ђока 
Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељ-
ковић, Др. Јован Ненадовић, Васа Пејић, Јован Перваз, 
Никола Писаревић, Никола Петровић, Др. Милорад Попов, 
Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, 
Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Милутин Ракић, 
Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, Јован Си-
вачки, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, 
Др. Нандор Лустиг, Пера Палковљевић, Паја Тодоровић, 
Цвета Продановић Буша, Лука Бајић-Микин и Никола 
Николић. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој 
Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Пре-
драг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, 
Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Јо-
сиф Пајц, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, 
Андрија Патак, Никола Лебхерц и Ранко Славнић. 

Са „не” није нико гласао. 
Преме томе је предлог градског Савета једногласно 

примњен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет на основу мњења економ-

ског, финансијског одбора продаје Ради Аврамовићу ки-
риџији са дерегљом из Новог Сада 249 кв. хв. градског 
земљишта уведеног у новосадском грунт. улошку под бро-
јем 1. а које је означено топографским бројевима  

 √4820/33 =  50  � хв. 
 4821/84 =  131 〃 
 4823/30 =  68 〃 
  249  � хв.√ 
у сврху изградње радионице за оправку чамаца, склади-
шта и куће за становање уз следеће услове: 

1./ Куповна цена се установљава у своти од 50 дина-
ра по кв. хв. т. ј. за продатих 294 кв. хв. 14,700 динара. 

Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и 
калдрмисања половине улице испред његовог земљишта. 
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2./ Купац има на купљеном земљишту зградe и ин-
сталације да изгради тачно како је у приложеном технич-
ком опису означено, и да запосли радну снагу исказану 
тамо. 

3./ Пројектоване зграде и инсталације имају се успо-
ставити у року од једне /:1:/ године дана рачунајући од 
уручења и правомоћности ове одлуке, а као гаранција за 
ову обавезу има да служи свота од 2000.- /:двехиљаде:/ 
динара која се свота има са куповном ценом заједно и то 
за 8 дана по уручењу ове одлуке уплатити у градску бла-
гајну и то ова кауција или у готовом новцу или у уложној 
књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну књижи-
цу призна градски Савет. 

Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези са-
држаној у горњој тачци, у противном губи је купац у ко-
рист града. 

Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту 
пројектоване зграде тако изградити, да се усљед овога 
неће ни димом ни смарадом ни испуштањем прљавих 
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здрав-
ствени одношаји суседа и околине. 

4./ Купљено земљиште има да служи једино у циљу 
изградње радионице за оправку чамаца, складишта и ку-
ће за становање и не сме власништво истог на друго лице 
пренети. 

5./ Купац и правни наследник његов дужан је тачно 
о свом трошку извађати све наредбе, које му буде ма која 
власт из здравствних разлога или обзира јавне сигурнoсти 
или сигурности од пожара, као и грађевна власт приликом 
издавања грађевне дозволе издала буде. 

6./ Ако купац удовољи обавезама прописаним у тач-
кама 2, 3, 4. и 5. ове одлуке као и онда, ако без разлога 
рад у радионици 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 однeсе све зграде и инсталације, јер ће у противном 
случају све то без разлике и без икакве оштете прећи у 
власништво града Новог Сада. 

7./ Ограничење права власништва садржава у тачка-
ма 2, 3, 4. и 6. ове одлуке имају се грунтовно укњижити. 

8./ Купац и правни наследник његов дужни су одго-
варати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из 
неодржавања или прекорачења овим уговором поставље-
них услова. 

9./ Сви трошкови овог купа односно продаје уговор, 
биљеге и пристојбе терете купца. 

10./ Све спорове из овог купа односно продаје реша-
ва Срески суд или оне судске власти, које би на његово 
место постављене биле. 

Ова одлука се има одобрења ради да поднесе Минист. 
Унут. Дела. 

О томе се гр. Савет изводом из записника извештава. 

Број 160. 
адм. 17679.40829. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси свој извештај у предмету припомоћи за пошту 
број 2 као и свој предлог у предмету молбе Бојане уд. Зо-
рана Акшамовића ради припомоћи за ову пошту и за ме-



14. ДЕЦЕМБАР 1925. 

 

287 

сеце јули, август, септембар и октобар о. г. јер је судском 
пресудом закупнина повишена и за ове месеце. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет узима накнадно одобрењем на 

знање, да је градски Савет на основу § 101. чл. 3 гр. орга-
низационог статута одлуком под бројем 17679/адм. 1925 
исплатио контрактуалној поштарци поште број 2. Бојани 
уд. Зорана Акшамовића у име припомоћи за новембар и 
децембар о.г. по 1.000 дин. из разлога наведених у молби 
молитељице. 

Уједно одлучује прош. гр. Савет, да се у прорачун гр. 
домаће благајне за 1926. године узме у име припомоћи за 
одржавање т. зв. мале поште по 1.000.- дин. месечно све-
га 12.000.- дин. и упозорује гр. Савет све потребе хитно 
учини да би се у овоме делу града што пре поставила 
ерарна пошта. 

Молба молитељице ради установљења припомоћи за 
одржавање поште број 2 за месеце јули, август, септембар 
и октобар о.г. не може уважити јер зато нема покрића у 
прорачуну гр. дом. благ. за 1925. год. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрти Мини-
старству Унутрашњих Дела Одељење за Б.Б.Б. 

О томе се гр. Савет извршења ради изводом из запис-
ника извештава. 

Број 161. 
адм. 33727 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о.г. 
подноси свој предлог у предмету молбе Димитрија Бјели-
ћа, дрвара ради отписа закупнине за земљиште додељено 
му у сврху подизања дрваре. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда. 

Број 162. 
адм. 18055, 25211 од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. децембра о. г. 
подноси на оснву мњења заједничке седнице економског, 
правног одбора за финансије и прорачун - свој предлог у 
предмету молбе и изјаве Милана Бакарића, гостионичара 
поднесене 28. јула 1925. године да није у могућности и 
надаље да износи столове пред своју радњу, јер је одзив 
публике слаб те уједно отказује граду и моли, да му се од 
кирије за тротоар пред радњом, која је за годину 1925. 
прописана у своти од 4000. Динара половина опрости из 
разлога тога што је света 4 до 5 - пута износио столове. 

Извештај градског рачуноводства, да је Милан Бака-
рић, Гостионичар уплатио половину закупнине т. ј. 2000. 
Динара, која је прописана одлуком градског савета број 
13380/адм. 1925. на његов терет а у име закупнине за 
употребу тротоара испред његове гостионице и да је још 
задужен код града са 2000. Динара. 

Извештај градске Редарствене капетаније од 26. сеп-
тембра 1925. године, да је Милан Бакарић гостионичар 
свега 4 до 5 - пута износио столове пред своју радњу. 
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На основу овога је једногласно примљен предлог гр. 
Савета и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Градски Савет молбу Милана Бакарића, 

овдашњег гостионичара изнимно усваја и доноси закљу-
чак да му се од кирије прописане за годину 1925. у своти 
од 4000 динара половина опрости. 

РАЗЛОЗИ: 
Пошто је према извештају градске редарствене ка-

петаније од 26. септембра 1925. године гостионичар све-
га 3-5 пута износио столове пред своју радњу и даљње 
изнашање столова морао да обустави због слабог одзива 
публике то је потпуно оправдано, да му се од кирије, која 
је прописана на терет му у своти од 4000 Динара полови-
на т. ј. 2000.- динара опрости. 

Сама та околност, да столове у летње време није из-
нашао доказује да му је радња слабо посећена. 

Интереси града са овим ни у чему се не повређују, 
јер је град за 4 дана добио 2000 динара закупнине. 

О томе се градски Савет и молитељ изводом из запис-
ника извештавају. 

Број 163. 
адм. 34605. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског 
правног и одбора за финансије и прорачун призив Ђу-
рице Лишића, овдашњег трговца дрвима против одлуке 
градског Савета број 43536/адм. 1924. у ствари отписа 
закупнине за подводне делове земљишта, које му је изда-
то под закуп за дрвару. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада изриче, да на 

основу §.6. ХХ. зак. чл. из год. 1901. одбија призив Ђури-
це Лишића, трговца дрвима, јер призив није поднесен у 
законом прописаном року. 

О томе се градски Савет и Ђурица Лишић изводом из 
записника извештавају. 

Број 164. 
адм. 40862. 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун молбу Лазара 
Кобиларева, градског капиџије на Темеринској капији, да 
му се одобри продаја земљишта, које му је додељено као 
градском намештенику на Темеринском друму поред град-
ског кантара, у сврху изградње куће и на коме је и кућа 
већ саграђена. 

Предлог градског Савта је једногласно усвојен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет изриче, да изнимно ува-

жава молбу молитеља из разлога у молби наведених, које 
је и градска ред. капетанија потврдила, те му одобрава, 
да може слободно да располаже са додељеном му некрет-
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нином. 
О томе се ради извршења извештава градски Савет 

и молитељ.- 

Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Број 165. 
адм 49263. од 1925.- 
Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-

носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Васе Ипића из Новог Сада ради месног 
кафанског права за властиту кућу /у улици патријарха 
Чарнојевића бр. 22/ на новом насељу званом „Четир Крај-
царе”. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада на основу чл. 

24. алинеја 3. правилника Министарства Унутрашњих 
Дела под бројем 23939/925. препоручује молбу молитеља 
Васе Ипића ради месног кафанског права за властиту 
кућу у новом насељу званом „Четир Крајцаре” парцела бр. 
22. из разлога, да је стручна комисија установила, да је 
зграда удаљена од школе, цркве и других јавних зграда, 
те да је омогућена како финансијска тако и полицајна 
контрола. 

Ова се одлука има приложити молби и поднети Госп. 
Обласном Великом Жупану на надлежно решење.- 

О томе се градски Савет ради извршења изводом из 
записника извештава.- 

Број 166. 
адм. 38762. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе Петра Поповића, гостионичара из Новог 
Сада ради месног кафанског права за властиту кућу у 
Темеринској улици број 42.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада на основу чл. 

24. алинеје 3. правилника Министарства Унутрашњих 
Дела под бројем 23939/1925. препоручује молбу молитеља 
Петра Поповића ради месног кафанског права за власти-
ту кућу у Темеринској улици број 42. из разлога, да је струч-
на комисија установила да је зграда удаљена од школе, 
цркве и других јавних зграда те да је омогућена како фи-
нансијска тако и полицајна контрола. 

Ова се одлука има приложити молби и поднети Гос-
подину Обласном Великом жупану на надлежно решење. 

О томе се градски Савет ради извршења изводом из 
записника извештава.- 
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Број 167. 
адм. 41295. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе Мирка Павковића, градског отправника 
ради припомоћи. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ услед дуге болести и смрти своје 

супруге имао већих издатака, што је чиновнику поред 
скромне плате врло тешко отплатити, то му се у име при-
помоћи установљује 1,000 /: једна хиљада:/ динара на 
терет партије „Непредвиђених издатака” и уједно преду-
јам у износу 3195.- трихиљадестодеведесетпет динара с 
тим, да се има одбити од плате његове у 24 једнака ме-
сечна оброка. 

О томе се градски Савет и Мирко Павковић изводом 
из записника извештавају. 

Број 168. 
адм. 28911. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи свој предлог у предмету молбе Др. Бранка Николића 
као тутора малодобног Влајка Николића, да се овај прими 
за завичајника града Новог Сада.- 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада прима за зави-

чајника града Новог Сада малодобног Влајка Николића с 
тим, да има наплатити гр. таксу према гр. статуту о на-
плати таксе за примање у завичајност града. 

О томе се изводом из записника извештавају гр. Са-
вет и молитељ.- 

Број 169. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупштине 
исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану редов-
ну главну скупштину и за оверовљење записника позива 

Др. Јефту Поповића, Драгољуба Димитријевића и Луку 
Бајића-Микановог, чланове проширеног градског Савета 
за 16. децембар у 11 сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 16. децембра 1925. године у 11 сати пре подне. 
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 Никола Лебхерц, с.р. Др Милан Миловановић, с.р. 
 Гр. бележник градски начелник. 

 

 Драг. Н. Димитријевић, с.р. 
 Лука Бајић Миканов, с.р. 
 Др. Јефта Поповић, с.р. 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 23. децембра 1925. године.- 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, 
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик градског начелника, Радивој Бокшан, гр. 
саветник, Александар Поповић, градски саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг 
Клицин, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. градски инжињер, 
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. главни физик, Стојан Стакић, гр. 
благајник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. 
рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славник, гл. 
архивар. 

Од стране муниципалног већа: Милан Аврамовић, Милан Антоновић, Др. Мита Арадски, Лука 
Бајић, Лазар Балаш, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован 
Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, 
Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа 
Јовановић, Јоца Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, 
Веселин Коларски, Јулије Кон, Др. Јован Латинчић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. 
Коста Мајински, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Владимир 
Миодраговић, Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јован 
Ненадовић, Божидар Никетић, Васа Пејић, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, 
Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Коста 
Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик, Мита Мунћан, Никола Николић, Паја 
Тодоровић, Пера Палковљевић, и Лука Бајић-Миканов. 

Број 170. 

Председник Г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник 
поздравља присутну господу чланове проширеног гр. Саве-
та и отвара за данас исправно сазвану редновну главну 
скупштину, вођење записника поверава Николи Лебхерцу, 
град. подбележнику а говорнике да бележи Станислав Ла-
зић, адм. вежбеник. 

Уједно пријављује, да су накнадно стављени на днев-
ни ред: 1./ Попуњавање окружног школског одбора, које 
ће се расправити са другом тачком дневнога реда 2./ пред-
лог Драгољуба Димитријевића, члана прош. гр. Савета у 
предмету прегледа закључних рачуна гр. домаће благајне 
од 1926. год. 

Једногласно узето на знање. 

Број 171. 

Господин Др. Милан Миловановић, градски начелник 
подноси свој извештај о путу у Париз на међународни кон-
грес градова. 

ОДЛУКА: 
Проширени Савет града Новог Сада једногласно узи-

ма на знање поднесени исцрпан извештај Господина град-
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ског начелника о његовом путу у Париз на међународни 
конгрес градова. 

Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник. 

Број 172. 
адм. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси свој предлог да се попуне упражњена места у гр. 
одборима, да се изабере за 1926. год. одбор за изналажење 
потпуно непознатих војних обвезника и одбор за преглед 
звања, да се изабере зам. гр. фискала, зам. председника 
сир. стола, општински судија и да се на место 5 извуче-
них чланова Управног одбора. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
На упражњено место економског одбора се бирају: 
на место Стевана Дрињаковића - Лука Бајић-Миканов 
а на место Глише Мирковића Мита Мунћан.- 
у одбор за преглед гр. благајне место Стевана Дри-

њаковића Јован Ћулум, 
на место Драгомира Рајковића - Др. Миша Рајковић. 
у одбор за размену кућишта јавних чиновника на 

место Глише Мирковића - Др. Мита Арадски, 
у одбор за одбрану од поплаве на место Лазара Саран-

де - Ђока Гавриловић. 
у одбор за финансије и прорачун на место Драгоми-

ра Рајковића - Јован Ћулум. 
у окружни школски Одбор на место Глише Мирко-

вића - Димитрије Бијелић. 
у одбор за изналажење потпуно непознатих војних 

обвезника се бирају: Лазар Балаш, Стојан Продановић, 
Илија Крстић, Милан Антонић, Сава Ковачевић, Лука Ле-
тић, Сава Керац, Паун Обрадовић, Владимир Миодраго-
вић и Младен Димитријевић. 

У Одбор за преглед звања према §-у 57. зак. чл. XXI. 
од 1886. год. се бирају Др. Бранко Илић, и Драгољуб Ди-
митријевић, 

за заменика председника сирочадског стола се од-
ређује Предраг Клицин, гр. саветник, а за заменикка гр. 
фискала према §-у 55. зак. чл. VI. од 1876. г. се бира Др. 
Душан Поповић, 

за општинског судију се према §-у 5. зак. чл. XXII. од 
1877. г. одређује привремено на неодређено време Андри-
ја Јуришић, ред. капетан. 

Градски Савет пријављује да је на седници Савета 
од 19. дец. о.г. према §-у 4. зак. чл. од 1876. г. од чланова 
Управног Одбора извучени Мита Клицин, Јован Ћулум, Др. 
Бранко Илић, Др. Михајло Рајковић и Др. Мита Арадски. 

На место ове извучене половине бираних чланова 
Управног Одбора треба изабрати пет чланова тајним гла-
сањем, листићима без кандидације. 

У одбор за прикупљање гласаница одређује председ-
ник Госп. Др. Милан Миловановић, градски начелник као 
председника Драгољуба Димитријевића, а као чланове 
Јована Ћулума и Стевана Летића. 

Гласанице су предали: 
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Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, 
Милан Антонић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић, Лазар 
Балаш, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, Мирко Влаовић, 
Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, 
Ђорђе Гавриловић, Драгољуб Димитријевић, Младен Дими-
тријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Лука 
Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Јоца Јовано-
вић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава 
Ковачевић, Веселин Коларски, Јулије Кон, Јован Летић, 
Лука Летић, Стеван Летић, Милан Малетић, Стеван Мија-
товић, Јован Милак, Петар Милак, Владимир Миодраго-
вић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. 
Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Васа Пејић, Јован 
Перваз, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Др. Јефта 
Поповић, Стојан Продановић, Тома Ракић, Милан Сарат-
лић, Јован Свирчевић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик, Мита 
Мунћан, Никола Николић, Паја Тодоровић, Пера Палковље-
вић, Лука Бајић Миканов, 

од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, 
Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг Кли-
цин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје 
Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Аладар Триш-
лер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак и Никола 
Лебхерц. 

Према томе је гласало свега 67 чланова проширеног 
гр. Савета и од тога је пало гласова: 

на 1./ Миту Клицина 67 
2./ Јована Ћулума 66 
3./ Др. Бранка Илића 67 
4./ Др. Мишу Рајковића 67 
5./ Др. Миту Арадског 67 
6./ Радована Вујошевића 1. 

Према овоме резултату је председник за прикупља-
ње гласова објавио, да су за чланове Управног Одбора иза-
брати 

Мита Клицин, 
Јован Ћулум 
Др. Бранко Илић 
Др. Миша Рајковић 
Др. Мита Арадски, 

чланови проширеног гр. Савета. 
О томе се градски Савет изводом из записника из-

вештава.- 

Број: 173. 
адм. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси свој предлог у предмету избора четир члана гл. 
скупштине Савеза Војвођанских Градова. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет према чл. 11. правилни-

ка Савеза Војвођанских Градова бира за чланове Главне 
Скупштине Савеза Миту Клицина, Др. Бранка Илића, Ди-
митрија Бијелића, и Др. Ђурицу Недељковића, чланове 
проширеног гр. Савета. 

О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.- 
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Референт: Радивој Бокшан, градски саветник. 

Број: 174. 
адм. 43858. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету измене гр. статута о трошаринским таксама. 

Др. Михајло Продановић, гр. фискал изјављује, да се 
ова одлука може у важном јавном интересу од 1. јануара 
1926. године извршити без обзира на евентуалне апелате.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет расправљајући предлог гр. са-

вета након саслушања економског, финансијског и прав-
ног одбора 

 решава 
да измену гр. статута о пијачарини, како је измена пред-
виђена од стране гр. савета и усвојена од економског, 
финансијског и правног одбора на одржаној седници од 
16. децембра о.г. у целини прими с тим, да ова измена 
ступа на снагу и у живот 1. јануара 1926. год.- 

Према предлогу се поједине ставке повисују овако: 
33. Пиљарица, која продаје зеље и воће  
на дан до 6 корпи Дин. 2.- 

 〃 〃 3.- 
34./ пиљарица, која продаје скоруп и јаја на дан 
новосађани дин. 3.- 
страни 〃 5.- 
35. Месари, који имају штанд 〃 10.- 
36. купусари 〃 5.- 
37. пекари и лебари, који имају штанд 〃 5.- 
38. пекари што иду по сокаци. 〃 3.- 
39. који продају новине на штанду 
 /:инвалиди 1. дин:/ 〃 5.- 
40. пиљари који продају паприке 〃 3.- 
41. баштовани који продају цвеће  
на штанду 〃 10.- 
42. цвеће у корпама 〃 2.- 
43. пиљарице које метле продају  
новосађани 〃 2. 
44. пиљарице које метле продају страни 〃 5. 
45. занатлије новосађани који свој  
производ продају. 〃 4. 
46. занатлије страни /чипкари/ 〃 30.- 
47. шнитвари и који продају  
тућ производ. 〃 15.- 
48. алваџије са великим штандом 〃 15.- 
49. алваџије са малим штандом 〃 5.- 
50. маронџије. 〃 5.- 
51. бозаџије који бозу носећи у руци  
продају 〃 20.- 
52. бозаџије који са кола продају 〃 25.- 
53. који са кола продају сладолед 〃 20.- 
54. 1. пиљари и пиљарице новосађани плаћају 
 а./ за крупну живину 50 п по пару 
 б./ за ситуну 〃 25 〃 
 2./ странци 
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 а./ за крупну живину 1дин. 〃 
 б./ за ситну 50пара 〃 
55./ пиљарице које путер продају од корпе 4. дин. 
56./ за јагоде од корпе 1 дин. 
57. за хечл наплаћује се од лонца 1. дин 
58. за кола дрва 5. 〃 
59. за кола креча 10. 〃 
60. за кола купуса новосађани 2.50 〃 
61. за кола купуса/страни 10. 〃 
62. за кола воћа 6.- 〃 
63. за кола хмеља 25.- 〃 
64. за кола лубеница новосађани 2.50 〃 
65. за кола лубеница страни 10.- 〃 
66. тандлери 20.- 〃 
67. пиљар кад купљену робу товари на  
пијаце од кола. 2.- 〃 
68. пар пилића или патака произвађачи  
 новосађани .50 пар 
 〃 2.- дин. 
69. пар гусака или ћурака 2.- 〃 
70. 1 прасе или јагње 2.- дин 
71. 1 зец 3.- 〃 
72. мршави свињи, теле, овца новосађани 3.- 〃 
 〃 странци. 4.- 〃 
73. коњ, магарац, мазга и дебело  
свинче  новосађани 4.- 〃 
 〃 странци. 6.- 〃 
74. од вола, краве, бика, новосађани 5.- 〃 
 〃 странци. 7.- 〃 
75. пиљарице које продају платно 5.- 〃 
76. пиљарице које продају ћилимове 10.- 〃 
77. пиљарице, које канап продају 2.- 〃 
78. ћебета од комада 5.- 〃 
79. пиљарице које џакове продају 4.- 〃 
80. пиљари који сламњаче продају од комада 3.- 〃 
81. за храну од кола, странци. 10.- 〃 
82. за храну од кола новосађани 5.- 〃 
83. од једне корпе воћа новосађани .50 пара 
84. од 1 корпе воћа странци. 1.- дин. 
85. за корпу зеља новосађани .25. 〃 
86. 〃 странци .50. 〃 
87. поврће /: кромпир, лукац, пасуљ/  
од џака новосађани .25.- Д. 
88. поврће /: кромпир, лукац, пасуљ/  
од џака страни. .50. 〃 
89. 1. џак зелена кукуруза 2.- 〃 
90. 1 кола сламе 5. 〃 
91. 1 кола сена 5.- 〃 
92. пиљарице, које продају лубенице 5.- 〃 
93. пиљарица, која продаје кокице 3.- 〃 
94. бостанџија кад продаје диње и  
лубенице на земљи. 3.- 〃 
95. оштрачи на дан. 2.- 〃 
96. пиљарица, која продаје зеље воће  
на корпу .50 〃 
97. пиљарица што сир продаје 3.- 〃 
98. пиљари, који продају на велико паприку 15.- 〃 
99. пиљарица која по капијама продаје робу 3.- 〃 
100. пиљарица, која кошуље продаје 3.- 〃 
101. чистачи ципела 3.- 〃 
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102. ситничари торбари 4.- 〃 
103. пиљарице које продају шећер,  
грис, сапун 5.- 〃 
104. коцкари 20.- 〃 
 ОСТАЛЕ ТАКСЕ: 
За кола песка 6.- дин 
 〃 земље 6.- 〃 

кланично ђубре кола 25.- 〃 
 〃 〃 таљиге 15.- 〃 
 〃 уличног ђубрета 20.- 〃 
 〃 шинтерског ђубрета кола 25.- 〃 
 〃 таљиге 15.- 〃 
прпе на таљиге 10.- 〃 
једна врећа прпе 2.- 〃 
једна кола 〃 20.- 〃 
рогоз од кола 30.- 〃 
рогоз од таљига 15.- 〃 
 странци плаћају дупло.- 
витина 1 кола 10 дин. 
тачке 1000 комада 25. 〃 
На радио телефон на дан 1 динар.- 

Како је овај предмет прешне природе, проширени 
гр. Савет након саслушања гр. фискала исти извршним 
проглашује. 

Овај се штатут има поднети на одобрење Министар-
ству Унутрашњих Дела у Београд. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Референт: Јован Лакић, градски саветник.- 

Број 175. 
адм. 42450, 42285, 42293/од 1925.- 

У вези са предлогом гр. Савета у предмету гр. статута 
о изнашању ђубрета из кућа је узет у расматрање и пред-
лог гр. Савета о установљењу услова лицитације за изда-
вање под закуп чишћења и поливања улица. 

Павле Поповицки, члан проширеног гр. Савета вели, 
да је гр. Савет уложио много труда на изради статута и 
намера му је, да град Нови Сад доведе у ред модерних ва-
роши. Нови Сад је пак варош само у центруму, а остало 
је село. Мишљења је да изнесени нацрт статута не треба 
спровести, а и немогуће је спровести га. Не може град 
прописати какве ће справе подузетник узети, јер би то 
било врло скупо, пошто једним и истим справама не могу 
се чистити асфалтне, макадамске и друге улице. Град 
може бити свеједно како ће се улице чистити само да су 
чисте. Не зна шта је руководило гр. Савет при изради 
овога статута. Тиме би се створио центар хипермодеран, 
дочим би периферија заостала. Примећује да су у граду 
само 1/3 улица калдрмисане. Примећује да није тачно 
обележено изнашање снега, те би дало повода разноврс-
ним злоупотребама. Свуд се снег чисти само са тротоара, 
а износи се из града само у пролеће. Кауција је такођер 
велика. Предлаже, да се предлог скине са дневнога реда с 
тим, да га гр. Савет поново проучи, и нарочито изнаша-
ње снега боље прецизира. Такођер предлаже, да се боље 
прецизира и изнашање ђубрета из кућа. Пита зашто се 
прави разлика код изнашања ђубрета из кућа према томе 
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како су поплочане улице. Код чишћења улица би правио 
разлику. Поливање улица би одвојио од чишћења улица, 
јер град већ има справа зато, које су скупо стале. 

Јован Лакић, гр. саветник, вели, да је нацрт штатута 
саставио гр. грађевински одељак и он је усвојен у одбори-
ма без нарочитих примедаба. Статут потиче отуда, да се 
стално наглашава, да се град. економија развргне. Спра-
ва за чишћење и за поливање је потребна, јер се од сада 
показало да поливање брзим танком и чишћење спорим 
старим справама не одговара. Изнашање снега се разуме 
тек када напада. Справама се могу чистити и улице са 
макадамом само се онда на местима где је изстало мора 
метлом. Велика кауција је потребна да би град одмах мо-
гао преузети чишћење, ако би предузетник оставио. Про-
грамом је предвиђено кад се имају чистити поједине ули-
це. У осталом ово је само покушај за лицитацију. 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета, вели, 
да је он чинио примедбе на нацрт у седници економског 
одбора. 

После овога је једногласно примљен предлог Павла 
Поповицког, члана прош. Савета и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Предлог гр. Савета у предмету статута о изнашању 

ђубрета из кућа и предлог гр. Савета у предмету издава-
ња под закуп чишћења и поливања улица се скидају с 
дневнога реда и упућују поново гр. савету на проучавање. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.- 

Број 176. 
адм. 22260. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету измене гр. штатута §. 10 гледе наплате гр. про-
писне пристојбе за наслеђа по крвном сродству код оста-
вина испод 500,000 дин. по закону о таксама §. 6. став. 
5. све оставине чија је вредност испод пола милијона, не 
плаћа се никаква такса. 

Како се ово законско наређење односи искључиво на 
државне таксе, а како ово законско наређење не говори о 
томе, да се исто има применити и на гр. таксе дакле не за-
брањује градовима, да градску пристојбу на оставине чија 
је вредност испод пола милијона процењена не плаћају. 

И како је §. 10. гр. штатута по град и градске инте-
ресе, - то гр. Савет, да би своје приходе повећао саслушав-
ши мишљење Економ. фин. и правног Одбора подноси 
предлог прош. гр. Савету нека исти одлуком изрече, да се 
10 § градског статута ставља ван крепости с тим, да се 
град. преписна пристојба има и на оставине чија је вред-
ност испод пола милијона динара прописати и убрати. 

Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета, вели, 
да град може установљавати прирез само на оне објекте 
од којих држава убира порез. Предлог држи незаконитим 
и неопортуним. Ни потврда Министарства Унутрашњих 
Дела не може озаконити оваки протузаконити акт наш. 
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Проширни Савет овим само наводи Министра да учини 
нешто против Закона. Сви ми наслеђујемо, јер нико не 
живи вечито. Такса је велика, а наслеђа нису у новцу. 
Предлаже да се претходно извиди, да ли и остали градови 
Војводине убирају ове таксе и да ли је то Министар Уну-
трашњих Дела одобрио. 

Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, мисли, да је 
последњим Законом о буџетским дванајстинама уведено 
убирање таксе и на наслеђа испод пола милијона динара. 
Треба то извидити, па ако јесте, онда отпадају замерке 
предговорника. Не одобрава да се гр. таксе убирају уна-
траг, већ од дана од када те таксе и држава убира. 

Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да нема бојазни, 
да се предложена измена статута неће одобрити, јер се не 
коси са законом о таксама. Да је хтео закон да лиши са-
моуправе од одређивања самосталне порезе на наслеђа 
испод пола милијона динара он би то изричито и рекао. 
Ако се пак предлог не усвоји онда град губи много. 

Др. Милорад Попов, члан прош. Савета наглашава, 
да расходи града расту и приходи бивају све мањи, те 
град мора тражити нове изворе. Мишљења је да се пред-
ложена измена статута не коси за законом. Наследници у 
првој линији ће лакше платити граду пошто не плаћају 
држави. Међутим држи, да би наследну пристојбу у првој 
линији требало смањити од 2 % на 1 %. 

Мита Клицин, члан проширеног гр. Савета, вели, да 
је у буџету стављен приход од ове пристојбе, те ако се 
предлог неби примио онда би се наш буџет смањио. Ми-
сли да лакше плаћа онај који наслеђује, него онај који 
ништа не наслеђује. 

Др. Коста Мајински, члан прош. Савета, вели, да је 
интерес града да своје приходе повећа без повећања при-
реза. Томе треба да служи и поднесени предлог. Прихваћа 
га уколико се не противи Закону, али свакако само унапред. 

После овога је стављен на гласање прво предлог гр. 
Савета за који је гласало 44 члана прош. гр. Савета те је 
тиме великом већином гласова одбијен предлог Др. Радо-
сава Илијћа, члан проширеног Савета и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет расматрајући предлог гр. Са-

вета и уверивши се о томе, да је предлог по градске инте-
ресе користан 

решава 
да прима предлог гр. Савета те према томе брише § 10. 
гр. статута о наплати гр. прописне пристојбе и уједно 
позива гр. Савет да на основу ове одлуке на све оставине, 
како у натраг, тако и у будуће пропише и убере гр. пре-
носну пристојбу на све оставине без обзира на њену про-
цењену вредност . 

Ова се одлука подноси на одобрење Министру Уну-
трашњих Дела у Београду.- 

О овој се одлуци извршења ради извештава градски 
Савет.- 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник. 
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Број 177. 
адм. 27169. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
питању издржавања занатске трговачке школе. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета не прихва-
ћа предлог, јер према обртном закону ако има известан 
број научника, мора сама општина издржавати научнич-
ку школу. Ако школа нема довољно својих прихода онда 
се потребе морају покрити прирезом. Данас научници-
-шегрти потичу из нашег ратарског и сиромашног ста-
лежа, и наплата ове таксе би падала на занатлије, који су 
данас у врло тешком материјалном стању. Да је то тако 
види се и отуда, да данас од 1400 занатлија у Новом Саду 
држе само 900 научника-шегрта, те ако буде заведена и 
предложена такса, онда ће их бити још мање. Апелује на 
увиђавност проширеног гр. Савета, јер одржавање - науч-
ничке-шегртске школе није ствар само занатилја већ 
општа. Друштву не може бити свеједно, како ће бити 
занатлије образоване. Зато предлаже, да се предлог гр. 
Савета одбије и да се мањак прорачуна научничке школе 
покрије само прирезом. 

Лука Бајић-Миканов члан прош. град. Савета нагла-
шава, да се занатлијама за изучавање деце у занату данас 
плаћа па ће и ову таксу платити родитељи деце. 

Милан Саратлић, члан проширеног Савета, слаже се 
са предлогом Фрање Цидлика. Њега стаје научник шегрт 
дневно 30.- динара и не привреди му толико, већ се мора 
с њиме да мучи. За тај новац може добити једног радени-
ка, од кога ће имати много више користи. 

Драгољуб Димитријевић, члан прош. Савета вели, да 
је потребно, да научници-шегрти после основне школе 
прођу још кроз коју школу. Пре рата су занатлије давали 
шегртима стан, одело и храну а данас у место свега тога 
тек по 5 динара на дан. Држи да предложена такса није 
превисока и да је могу и занатлије примити. 

Фрања Цидлик, члан проширеног Савета вели, да 50 
% научника-шегрта долази од привредника којима _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ занатлије дају стан храну и одело. Много је 
да још и ово плаћају. Наглашава, да је научничко питање 
питање наше индустрије, којој прети, да ће због ових и 
оваких такса остати без подмлатка. 

После овога је стављен на гласање прво предлог гр. 
Савета за који је гласало 46 а затим предлог Фрање Цид-
лика за који је гласало 10 чланова проширеног гр. Савета. 

Према томе је предлог гр. Савета већином гласова 
примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада 

доноси следећи статут о доприносу послодаваца за издр-
жавање занатске трговачке школе. 

§. 1. Обвезује се сваки послодавац /: занатлија, тр-
говац, и индустријалац:/ који држи шегрте да на име 
доприноса за издржавање занатлијске-трговачке школе у 
Новоме Саду плаћа сваке школске године по 50 дин. за 
сваког шегрта. 

§. 2. Овај принос дужан је сваки послодавац почет-
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ком сваке школске године уплатити у гр. дом. благајну. У 
противном случају убирање овог приноса вршиће се на 
начин јавних пореза. 

Остале појединости начина наплате прописаће град-
ски Савет споразумно са месним занатлијско-школским 
одбором и управом занатлијско-трговачке школе. 

§. 3. Овај штатут ступа на снагу одмах по одобрењу, 
па се према томе има наплатити прирез и за ову 1925-1926. 
школску годину.- 

Ова коначна одлука има се на прописани начин по-
дастрети Министарству Унутрашњих Дела и Министар-
ству Трговине и Индустрије ради одобрења и снабдевања 
стату[та] клаузулом одобрења. 

Разлози. 
Ова се одлука темељи на распису Министарства 

Трговине и Индустрије, надзорништво занатских школа 
за Б.Б.Б. Н. Бр. 186/1925 у коме Министарство Трговине 
у чију надлежност спада врховни надзор над професио-
налном наставом у целој земљи, препоручује општинама, 
које су по закону о занатским школама од 30. марта 1922. 
године односно по чл. 135. закона о радњама /: који у 
смислу чл. 13. закона о занатским школама важи за целу 
Краљевину/ дужне издржавати овакове школе, да на овај 
начин, тојест оптерећивањем послодаваца, прибаве по-
требна материјална средства за покриће трошкова око 
одржавања тих школа. 

У том распису Министарство Трговине заузело је 
становиште, да, иако је професионално васпитање трго-
вачког и занатлијског подмлатка у општем интересу и 
државе и општине, ипак, непосредну корист имају по-
слодавци. Стога је оправдано, да поред прихода, који су и 
досад служили за подмиривање расхода око издржавања 
занатско-трговачких школа /: т. ј. таксе и глобе на теме-
љу обртног Закона 2 % приреза по §-у 87. зак. чл. ... 1884. 
и државна субвенција:/ која терети целокупно грађанство, 
без разлике сталежа, послодавци, као они који непосред-
но уживају користи то просветне установе, а и самих 
шегрта, дају и један посебан допринос за њене потребе, 
који у установљеној висини, никако не представља неко 
претерано велико и неподношљиво оптерећење послода-
ваца. 

Најпосле пропис §.-а 2. статута да се овај принос 
има убирати на начин јавних пореза, темељи се на другој 
алинеји §. 12. Закона о развитку градова, законски чла-
нак .... из 1922. године. 

О чему се даљег поступка ради изводом из записника 
извештава градски Савет.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник.- 

Број: 178. 
адм. 42761. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету 
усвајања „Правилника” о наплати гр. приреза на неизгра-
ђена градилишта. 
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ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 
О томе се градски Савет изводом из записника из-

вештава.- 

Број 179. 
адм. 38308. од 1925.- 

Наређење Министарства Унутрашњих Дела бр. 41492 
од 15/Х. 1925. у предмету размака осовине, ширине на-
платка точкова. 

Градски Савет по саслушању финансијског, правног 
и економског одбора предлаже примање правилника у 
овом предмету. 

ОДЛУКА: 
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет да стави 

представку Министарству Унутрашњих Дела у том смислу 
да се наређење М.У.Д. бр. 41492/15. октобра 1925. год. у 
Новом Саду још не може увести у живот, пошто већи део 
путева у околини града још није калдрмисан, те према 
томе са колима која би била снабдевена са ширинама 
точкова према пропису Министарства неби могли саобра-
ћати на неизграђеним путевима. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Број 180. 
адм. 43483. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету регулационог плана на мостобрану. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет у принципу усваја пред-

лог гр. Савета у предмету измене регулационог плана за 
онај део града између Дубровачког пута, Дунавске улице 
и Дунавске обале, уједно изашаље комисију којој се став-
ља у дужност, да нову регулацију проучи и извиди небили 
евентуално настале какве незгодне последице по град, а 
затим да ставе свој предлог град. Савету.- 

Чланови ове комисије су: Градски начелник, Мита 
Клицин, Др. Бранко Илић, инж. Стеван Радивојевић, Инж. 
Дака Поповић, Др. Милорад Попов, Радован Вујошевић, 
Др. Ђорђе Недељковић и шеф гр. грађевинског одељка. 

Иста ова комисија остаје као перманентна с тим да 
се стара за улепшавање града.- 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Јован Лакић, градски саветник.- 

Број 181. 
адм 39891, 43435. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету 
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донашања статута о чишћењу и поливању улица и у пред-
мету начина вршења ових послова. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда с тим, да се умножи и раз-

дели члановима проширеног гр. Савета. 
О томе се градски Савет извршења ради изводом из 

записника извештава.- 

Број 182. 
адм. 37089. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету установљења услова уговора о издавању у по-
дузеће стрводерских послова и послова око изнашања 
фекалија. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава.- 

Референт: Станоје Михалџић, ред. вел. капетан. 

Број 183. 
адм. 42340. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету повећања броја редара са 7 и установљење новог 
места командира гр. редарске чете, који би био инструк-
тор редара. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
С обзиром да се град територијално све више шири 

и да садашњих 100 редара нису довољни, да би се на сви-
ма важнијим местима у граду могле поставити страже, то 
проширени Савет града Новог Сада на предлог ред. вел. 
капетана а по саслушању економског, правног и одбора 
за финансије и прорачун решава да број редара повиси 
од 100 на 107. 

Пошто пак редари немају своја инструктора, то се 
уједно решава, да се устроји место једног командира град-
ске редарске чете, који би вршио дужност инструктора. 

Новоустројено место се у погледу положаја уврштава 
у II. групу с тим, да према годинама службе може доћи 
највише у 2. степен. 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Број 184. 
адм. 42399. 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
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носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету повишења броја уручитеља. 

ОДЛУКА: 
Предмет се скида са дневног реда.- 

Референт: Радивој Бокшан, градски саветник. 

Број 185. 
адм. 44590. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету смештања град. новце на приплод. 

Радован Вујошевић, члан проширеног гр. Савета пред-
лаже, да град уложи свој новац код Држ. Хипотекарне 
Банке, где је гаранција потпуна. Није против тога, да се 
национални заводи потпомогну, али Државна Хипотекар-
на Банка потпомаже наше грађане кредитом, па треба да 
јој и ми изађемо у сусрет. Зна да и она даје 7 % на улоге, 
те моли да се од ње затражи писмени извештај. 

Радивој Бокшан гр. Саветник, извештава, да је он 
питао директора филијале државне хипотекарне Банке и 
он је изјавио да неда више од 5 % камате. У осталом и не 
рачунају на улог града. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног гр. Савета је 
такођер зато, да се бар један део гр. новца уложи код Др-
жавне Хипотекарне Банке, јер се онда може с правом тра-
жити, да нам изађе у сусрет. 

После овога је једноглано 

ОДЛУЧЕНО 
да се предмет скине с дневнога реда, и да се набаве по-
нуде од свих националних завода у Новом Саду. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.- 

Број 186. 

Градски Савет подноси извештај о осигурању новца 
на приплод у години 1925. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 

Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.- 

Број 187. 
адм. 21993. од. 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи са мишљењем заједничке седнице економског, прав-
ног и одбора за финансије и прорачун призив Д.Д. „Аполо” 
биоскопа против одлуке гр. Савета којим је установљен 
паушал на улазнице за 1924. год. на биоскопе „Одеон” и 
„Аполо”. Друштво у своме призиву наводи ту околност, да 
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је у току 1924. год. априла месеца прекупило биоскоп 
„Одеон” и да је на име откупа „Одеона” платило своту од 
800,000 динара из разлога тога што у Новом Саду нису 
могла 1924. год. одржати 3 биоскопа па да неби пропали 
биоскопи „Аполо” и „Одеон” приморана је била управа 
Аполо-биоскопа „Одеон” прекупити. 

У своме призиву односно молби наводи ту околност 
да је биоскоп „Одеон” 1924. године радио само 3 месеца и 
то јануара, фебруара и марта. Од априла месеца, када је 
друштво „Аполо” Одеон биоскоп откупило радило је само 
2 дана недељно у суботу и недељом и то у месецима апри-
лу, септембру, октобру, новембру и децембру, док 4 месеца 
и то у мају, јуну, јулу и авугсту „Одеон” услед јаких врући-
на апсолутно није радио. 

Друштво у своме призиву односно молби наводи да-
ље ту околност, да је проширени градски Савет одлуком 
својом донесеном 13. септ. 1924. год. под бројем 31178. 
ех. 1924. приморао биоскопска предузећа, да наплаћују 
за Народно Позориште у Новом Саду по 1 Д. 50 пара од 
сваке улазнице услед чега је „Аполо” друштво принуђено 
било платити Позоришту за не пуна 4 месеца 1924. год. 
преко 86,000 дин. а „Одеон” пак око 29,000 дин.- 

Друштво у своме призиву наводи даље ту околност, 
да је биланција 1924. године завршена са губитком од 
преко 318,000 дин. те моли проширени гр. Савет, да на 
основу у призиву изнетих разлога промени одлуку град-
ског Савета донесену под бројем 2217/1925. адм. тако да 
градски паушал на биоскоп „Аполо” за год. 1924. смањи 
са 102,000 дин. на 65,000 дин. а на биоскоп „Одеон” са 
118,000 дин. на 36,000 динара.- 

Градски Савет расправљајући призив односно молбу 
горе поменутог друштва, а на основу стручног мњења еко-
номског, финансијског и правног одбора подноси предлог 
проширеном градском Савету с тим, да се призив однос-
но молба „Аполо” биоскопа одбије из ових разлога: 

1./ Зато што је одмерен паушал од стране гр. Савета 
постао правомоћан и извршан. 

2./ Зато што је друштво „Аполо” приликом откупа 
„Одеон”-а знало, да је градски паушал за 1924. годину на 
биоскоп „Одеон” правомоћно одмерен у своти од 118,000 
дин. и да је друштво приликом купа са наплатом горње 
своте односно са горњим дугом према граду морало рачу-
нати; 

3./ Зато што је од стране градског Савета у своје 
време установљени паушал на све новосадске биоскопе 
према њиховој снази и заради правоваљано и исправно 
одмерен.- 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет расматрајући сва акта по 

овом предмету и уверивши се о томе, да је предлог гр. Са-
вета основан и оправдан на основу стручнога мњења 
економског, финансијског и правног одбора решава, да 
се призив односно молба, Аполо Биоскопа одбија и одлука 
градског Савета у целини потврђује. 

О овој се одлуци сви заинтересовани обавештавају.- 

Референт: Јован Лакић, градски Саветник.- 
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Број: 188. 
адм. 35887, 36208. од. 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи на основу мишљења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Јосифа Исаковића, трговца, овдашњег 
становника да му се у Великом Лиману код зимовника 
продају два јутра и 1500 кв. хв. гр. земљишта за изград-
њу стоваришта и резервоара за бензин и петролеум. 

Радован Вујошевић, члан прош. Савета предлаже, 
да се изабере Одбор, који ће да испита дали ће ти резер-
воари бити таки, да ће се бензин изливати у Дунав и где 
би се могао сместити. Боље је да ти резервоари буду изван 
града и даље од кућа. 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета не би 
допустио, да се у овом делу града изграђују фабрике. С те 
стране добијамо свеж ваздух из Фрушке Горе. И воду ду-
навску многи употребљавају за пиће, те је треба чисту др-
жати. Осим ових и национални разлози говоре зато, да се 
фабрике подижу иза кланице. 

Павле Поповицки, члан проширеног гр. Савета пред-
лаже, да се молитељу уопште не прода земљиште, ако је 
од града купљено земљиште био продао. 

После овога је председник с обзиром да је реч о одби-
јању молбе ради отуђивања гр. земљишта одредио поиме-
нично гласање и то, тако, који примају предлог гр. Савета 
гласају са „да” а који га не примају гласају са „не”. 

Са „да” су гласали: 
Од стране муниципалног одбора: Др. Мита Арадски, 

Петар Брзак, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Ми-
лан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Драгољуб Димитријевић, 
Младен Димитријевић, Коста Живојновић, Др. Бранко 
Илић, Др. Радосав Илијћ, Радован Каћански, Сава Керац, 
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Јован Летић, Лука Летић, 
Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Милан Малетић, Сте-
ван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Владимир Мио-
драговић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељ-
ковић, Васа Пејић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, 
Тома Ракић, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Милутин 
Стојковић, Јован Ћулум, Мита Мунћан, Паја Тодоровић, 
Пера Палковљевић и Лука Бајић-Миканов. 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бок-
шан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг 
Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Ста-
ноје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Аладар 
Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ни-
кола Лебхерц, Ранко Славнић. 

Са „не” није нико гласао. 
Према томе је предлог градског Савета једногласно 

примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет не усваја молбу молите-

ља, Јосифа Исаковића овдашњег становника у предмету 
продаје траженог земљишта за изградњу стоваришта и 
резервоара за бензин и петролеум и решава, да ће сме-
штање стоваришта за овакове и сличне производе дозво-
љено само на дољњем, а никако на горњем току Дунава. 

О томе се Савет и молитељ извештавају.- 
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Број 189. 
адм. 40881. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. ог. под-
носи на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у 
предмету молбе Велимира Бугарског овдашњег станов-
ника, коме је одлуком проширеног градског Савета број 
95/адм. 37743, 41096/1923. продат на четир крајцаре 
насипу плац од 249. кв. хв. за изградњу пецаре, да му се 
ради проширења додељене му парцеле прода и суседне 
парцеле бр. 9. која је гореспоменутом одлуком продата 
Јоци Влашкалићу. 

Молбу образлаже тиме што је према прикљученом 
нацрту за изградњу пројектованих зграда првобитно му 
додељена парцела недовољна. 

Јоца Влашкалић, овдашњи опанчар коме је на четир 
крајцаре насипу додељена парцела број 9. изјављује, да 
одустаје од њему додељене парцеле из разлога тога, што 
нема материјалних средстава, да на истој изгради пројек-
товану радионицу.- 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 

Број 190. 
20814, 43436, 43706, 25212. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Милана Летића, уметног столара, да му 
се ради проширења његове радионице додели парцела топ. 
бр. 4815/18. у површини 330. кв. хв. за изградњу столар-
ске радионице. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета је про-
тиван да се сада продаје земља у индустријске сврхе путем 
лицитације, када то до сада није никад практиковано. 
Треба испитати потребе оба рефлектанта и потребнијем 
продати. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета је зато, 
да се одреди лицитација, ако има више рефлектаната ина-
че је лицитација неумесна. 

Милутин Стојковић, члан проширеног Савета, вели, 
да је земљиште потребније Милану Летићу, он је потро-
шио на машинерије пола милијона динара ради у већем 
сразмеру па на овоме садашњем земљишту неће имати 
места где да мете већу количину дасака.- 

Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, вели, да 
је врло важно знати, ко ће смети доћи на лицитацију. 
Предлаже, да се предмет врати економском одбору, да 
испита коме је од ова два рефлектанта земља потребнија. 

После овога је предлог Др. Бранка Илића, члана про-
ширеног Савета једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Предмет се скида са дневнога реда и упућује се еко-

номском одбору, да испита коме су од ова два рефлектанта 
Милана Летића и Николе Пијуковића земља потребнија. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
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штава.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник.- 

Број 192. 
адм. 44042. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 14. дец. о.г. под-
носи - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету статута творнице плина града Новог Сада. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 

Број 192. 
адм. 44043. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од23. дец. износи на 
основу мишљења заеједничке седние економског и финан-
сијског одбора свој предлог за настављање радова око на-
сипања Кр. Марије улице и језера на шеталишту.- 

ОДЛУКА: 
Проширени гр. Савет одобрава предложене радове и 

то, да се од Хидротехничког одељка избагерован матери-
јал употреби за насипање Краљице Марије улице и језера 
и да се за ову сврху премешта колосек на горњу долму и 
продужи до Чехословачког магазина.- 

Две локомотиве и сва колица генерално оправе и 
набави једна нова локомотива и 20 колица са потребним 
резервним деловима. 

Проширени гр. Савет за ове радове и набавке одо-
брава кредит од 400,000.- динара и као покриће означи 
још непотрошен кредит на позицији „Насипање Кр. Ма-
рије улице” у прорачуну дом. благајне за год. 1925. и ре-
шава да се овај кредит у износу од 400,000 динара анга-
жује за год. 1926.- 

Уједно се одобравају услови и оглас за горње радове 
и овлашћује се гр. Савет да за оправку две локомотиве и 
покварена или мањкава колица и за набавку једне локомо-
тиве и 20 колица као и за потребне резервне делове, ала-
та и машине распише офертуална лицитација. 

Премештање колосека и други мањи радови нека се 
изврше у сопственој режији.- 

Уједно овлашћује се градски Савет, да ради преузи-
мања избагерованог материјала из Зифског Пристаништа 
склопи споразум са овдашњим Хидротехничким одељком. 

Овлашћује се градски Савет, да уколико би за време 
радова усљед закашњења кредита за багеровање рад 
држ. Багера застао може предујимти Хидротехничком 
одељку мање суме. А ако ове суме премашују своту од 
20,000 динара треба затражити одобрење путем ванредне 
седнице прош. гр. Савета. 

О томе се гр. Савет ради даљег поступка изводом из 
записника извештава.- 
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Број: 193. 
адм. 36158, 42430. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету одређивања места за сталне бензинске стани-
це у граду. 

Радован Вујошевић, члан проширеног гр. Савета 
предлаже, да се бензинске станице одобре на периферији 
града и то по једна на Малом Лиману, Жељезничкој ста-
ници, на Футошкој, Кисачкој и Темеринској Капији. Није 
потребно да су оне у центру, јер ако се зна где су, онда ће 
аутомобили отићи тамо. 

Никола Плавшић, технички саветник, вели, да поди-
зање станице на непрометним местима и далеко од радње 
трговца неће се њему исплатити, да онде држи још једног 
човека. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета пита дали 
поред дозволе за подизање сталних бензинских станица 
остаје и надаље одредба гр. статута, да се у трговинама у 
граду може држати до 100 кг. бензина. Надаље пита дали 
ће ове дозволе бити концесионе. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета је ми-
шљења, да се питање бензинских станица не решава ге-
нерално, већ само на поднесену молбу. 

Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, 
да се предмет скине данас са дневнога реда и уједно упу-
ти гр. Савет, да прво изради статут о бензинским стани-
цама.- 

После овога је предлог Мите Клицина, члана проши-
реног Савета једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Овај се предлог данас скида са дневнога реда и ујед-

но се упућује гр. Савет да изради нацрт статута о издава-
њу дозвола за бензинске станице и исти проширеном Са-
вету што пре поднесе. 

Референт: Предраг Клицин, градски саветник. 

Број 194. 
адм. 42020. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. дец. о.г. под-
носи свој предлог у предмету молбе Владимира Дујанови-
ћа, медецинара ради припомоћи. 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник. 

Број: 195. 
адм. 41524. 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Славка Рогулића и другова за изградњу 
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асфалтског тротоара на Малом Лиману. 
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, да 

постоји гр. статут о томе како се асфалтише. Пита дали 
ће асфалтирање град кредитирати и како ће кућевласни-
ци граду накнађивати предујмљену своту. Према гр. ста-
туту могу кућевласници отплаћивати 10 година, а према 
уговору са предузимачем има град њему исплатити радње 
за 4 године. Према томе би требало мењати гр. статут. 

Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, прима 
предлог, ако кућевласници приме обавезу плаћања преду-
зимачу. 

После овога је предлог гр. Савета једногласно прим-
љен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет на основу правилника о изград-

њи и одржавању тротоара бр. 205/адм. 1911. решава да 
се тротоар на малом Лиману, почевши од куће Радулови-
ћа у Војвођанској улици у правцу према Дунаву до ћошка 
блока, од кућишта Танурџићева у правцу према Сремској 
улици до ћошка блока, и од кућишта Шумахера до Срем-
ске улице. 

Уједно се позива гр. Савет да поднесе предлог за из-
мену § ... гр. грађевинског статута. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 

Број: 196. 
адм. 33687. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
у предмету молбе Светозара Вујичића, жељезничког служ-
беника. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељ сведоџбом своје завичајне и родне 

општине Трновче под бројем 1280/1925. доказао, да је 
безпрекорног предживота, то се молитељ прима у општин-
ску везу града Новог Сада. 

Молитељ је као жељезнички службеник ослобођен од 
наплате таксе за пријем у завичајност. 

О томе се молитељ и гр. Савет изводом из записника 
извештавају.- 

Референт: Предраг Клицин, градски Саветник. 

Број: 197. 
адм. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра ог. 
подноси свој предлог у предмету набавке слика Његовог 
Величанства Краља и Њезиног Величанства Краљице за 
гр. свечану дворану. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада одлучује, да иза-

бере један одбор, коме се поверава, да изврши припреме 
за набавку слика Њихових Величанства Краља и Краљице 
за свечану дворану градске куће и да у тај одбор бира ову 
гг. градске представнике: Др. Бранка Илића, Даку Попови-
ћа, Др. Милорада Попова, Др. Ђурицу Недељковића, и 
Драгољуба Димитријевића. За ову се сврху има ангажо-
вати кредит од 60,000.- динара предвиђен у прорачуну 
гр. домаће благајне за 1925. годину под партијом XXXVIII. 
пов. 2. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Јован Лакић, градски саветник.- 

Број: 198. 

Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог 
ради исплате трошкова учињених око предспрема за рас-
пис лицитације за водовод и канализацију. 

Савет града Новог Сада је решио одлуком својом број 
28866/адм. 1925. од 26. августа 1925. год. да се преведу 
на српски језик и отштампају елаборати за водовод и ка-
нализацију и да се трошкови настали око ових радова 
предујме из градске домаће благајне и накнаде оним нов-
цем, који ће да се добије продавањем ових елабората по-
јединим предузимачима. 

Према тачци 12. параграфа 95. градског организа-
ционог статута спада у делокруг градског Савета, да уста-
новљава лицитационе услове радова до 5000 круна и да 
решава о резултатима лицитација до висине ове своте. 
Пошто ови радови према исходу лицитације стају 30,000.- 
Динара то је потребно да гореспоменуту одлуку градског 
Савета санкционише проширени градски Савет, као над-
лежни форум. 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто су ови радови у општем интересу сматрани 

прешнима, то проширени градски Савет изриче, да их 
накнадно одобрава и упућује градски Савет, да трошко-
ве, који су настали издавањем у посао ових радова а на 
темељу одлуке градског Савета број 28866/адм. 1925. од 
26. августа 1925. подносиоцу рачуна исплати. 

О чему се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.- 

Број: 199. 
адм. 2319 _ _ _ _ _ од 1925.- 

Драгољуб Димитријевић, члан проширеног гр. Саве-
та, предлаже, да гр. Савет умоли Министарство Унутраш-
њих Дела да се ради прегледа закључних рачуна од 1921. 
год. изашаљу на терет града 1-2 чиновника рачуноиспи-
тача Главне Контроле. 
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ОДЛУКА: 
Проширени гр. Савет за сада не налази потребним 

да се поступи према предлогу, пошто закључне рачуне 
града прегледа према §-у 73. гр. организационог сттута 
одбор за финансије и прорачун. Уколико одбор за финан-
сије и прорачун буде нашао потребним, да се преглед 
рачуна изврши од стране изасланика Главне Контроле то 
ће поднети предлог гр. Савету. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број: 200. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупштине 
исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану ванред-
ну главну скупштину и за оверовљење записника позива 

Др. Миту Арадског, Јована Ћулума и Ђоку Мољца, 
чланове проширеног гр. Савета, за 6. јануар 1926. г. у 11 
сати пре подне у бележничком звању. 

После прочитања оверовљава се 6. јануара 1926. године у 11 сати пре подне. 

 Никола Лебхерц, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 гр. бележник. градски начелник.- 

 

 Јован Ћулум, с.р. 
 Ђока Мољац, с.р. 

 



З А П И С Н И К  

вођен у ванредној главној скупштини, проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
муниципалног већа, која је одржана 29. децембра 1925. године.- 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,  
градски начелник. 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, Радивој Бокшан, гр. савет-
ник, Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, градски саветник, Предраг Клицин, гр. 
саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. гл. инжињер, Станоје Михалџић, 
ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. гл. физик, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. 
рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. 
подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар. 

Од стране муниципално одбора: Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Стеван Бркић, Велимир Бу-
гарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, 
Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Вељко 
Добановачки, Васа Јовановић, Сава Кавгић, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко 
Лазић, Ђока Летић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Јован Милак, 
Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Јован Перваз, 
Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Др. Фрања Реш, 
Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јоја Фратуцан, Др. Мита Арадски, Мита Мунћан, 
Никола Николић, Паја Тодоровић, Пера Палковљевић, Лука Бајић-Миканов, Цвета Продановић, 
Јован Свирчевић.- 

Бележи: Никола Лебхерц, гр. подбележник.- 

Број: 201. 

Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски на-
челник поздравља присутну господу чланове проширеног 
гр. Савета и отвара за данас исправно сазвану ванредну 
главну скупштину, вођење записника поверава Николи 
Лебхерцу гр. подбележнику, а говорнике да бележи Ста-
нислав Лазић, адм. вежбеник.- 

Уједно пријављује, да су накнадно стављени на днев-
ни ред: 1./ Предлог гр. Савета у предмету статута о орга-
низацији вођења гр. фабрике гаса /:Плавшић/ 

2./ Предлог гр. Савета у предмету измене §-6 град-
ског грађевинског статута /:Плавшић:/ 

3./ Предлог гр. Савета у предмету одводњавања пу-
старе „4 крајцаре” /:Плавшић:/ 

4./ Предлог гр. Савета у предмету допуне гр. статута 
о трошарини /:Бокшан:/ 

5./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Владимира 
Дујановића, медецинара, ради припомоћи у сврху настав-
љања студија /:Клицин:/ 

Једногласно узето на знање. 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник. 
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Број 202. 
адм. 40079. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о. г. под-
носи наређење Министарства Унутрашњих Дела под бро-
јем 25400/924. у ствари Уредбе о принадлежностима гр. 
службеника и уредбе о пензији, отпремнини, милиостињи 
и посмртнини гр. службеника и уједно предлог заједничке 
седнице економског, правног и одбора за финансије и 
прорачун. 

Градски Савет на основу наређења У. бр. 25400/1924. 
предлаже, да се „Уредба о принадлежностима гр. службе-
ника и уредба о пензији, отпремнини, милостињи и посмрт-
нини у целости прими са изменама наведеним у наређењу. 

Међутим економско, правни и одбор за финансије и 
прорачун предлаже, да се ове две уредбе приме са извес-
ним изменама. 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, подно-
си предлог одбора, како да се измену поднесени нацрти 
статута о активним и пензионим принадлежностима гр. 
службеника, према чему је после гласања и одлука доне-
сена. 

После овога је стављен на гласање прво предлог гр. 
Савета, за који је гласало 15 чланова прош. Савета, а затим 
предлог економског одбора допуњен предлогом Др. Јефте 
Поповића, за који је гласало 42. члана прош. Савета. 

Према томе је предлог економског одбора допуњен 
предлогом Др. Јефте Поповића, члана проширеног Саве-
та већином гласова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада установљава ста-

тут о принадлежностима градских службеника и статут о 
пензији, отпремнини, помоћи и посмртнини градских 
службеника овако: 

СТАТУТ 
о принадлежностима градских службеника. 

1. ПОДЕЛА ГРАДСКИХ СЛУЖБЕНИКА 
Члан 1. 

Градски службеници се деле на чиновнике, званич-
нике и служитеље. 

Члан 2. 
Према спреми, која се по постојећем градском орга-

низационом правилнику тражи за ступање у поједине 
струке градске службе, чиновничка служба се дели на ове 
три категорије: 

1. Категорија: служба за коју се тражи потпуна факул-
тетска спрема са прописаним испитима, или виша струч-
на школа, која одговара факултету са прописаним завр-
шним испитом. 

II. категорија: служба за коју се тражи потпуна сред-
њошколска спрема са испитом зрелости, или средња струч-
на школа са прописаним завршним испитом; 

3. категорија: служба за коју се тражи најмање свр-
шена четири разреда средње школе, или нижа стручна 
школа са прописаним завршним испитом. 

Члан 3. 
Чиновници гр. рачуноводства, гр. пореског звања и 

гр. благајне, који имају виши стручни државни курс са 
испитима, улазе у 2. категорију с тим, да се редовне при-
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надлежности тј. основна положајна плата и станарина по-
већавају са 10 %. 

Члан 4. 
Према подели рада у појединим категоријама, кате-

горије се деле према одредбама закона о чиновницима 
грађанског реда од 31. јула 1923. год. на групе и то: 

1. категорија од 3-9 
2. категорија 〃 1-5 
3. 〃 〃 1-4 
у свима категоријама су групе приправне, помоћне 

и главне: 
Приправне групе су: 
1. категорија 9 
2. категорија 5 
3. 〃 4 
Помоћне су у: 
1. категорији 8:7 у 
2. 〃 4 и 3 у 
3. 〃 3. и 2 
Остале су главне. 
У струкама у којима се рад не дели по претходном 

ставу могу се звања разврстати по групама како из поје-
дине струке, саобразно начело претходног става, обележе 
и распоред својих звања.- 

Члан 5.- 
За службу званичника тражи се најмање два разре-

да средње или њој сродне школе, а за службу служитеља 
најпотребнија писменост и одслужени рок у војсци /за 
мушке служитеље/. Према подели рада: 

Званичници се деле на 3 а 
служитељи на 2 групе. 

2. Редовне принадлежности градских службеника. 
Члан 6.- 

Градским службеницима у име редовне принадлеж-
ности припада: 

1./ Основна плата према члану 7. 8. 9. и 
2./ положајна плата према чл. 10. 
3./ станарина према чл. 12. 
4./ Додатак на децу према чл. 15. 
Исто тако као и под чл. 3. припада са 10 % повећа-

на основна и положајна плата и станарина оном чинов-
нику, који има прописану спрему за вишу категорију од 
оне у коју је својим положајем постављен, као и оном зва-
ничнику, који има спрему чиновника. 

3. Основна плата градских службеника 
Члан 7. 

Годишња основна плата чиновника одређује се пре-
ма категоријама службе и у свакој категорији дели се на 
10 степени по овој таблици: 
 1. кат. 2. кат. 
 1. 3,600 Дин. 3,000.-Дин. 
 2. 4,560 〃 3,720.- 〃 
 3. 5,520 〃 4,440.- 〃 
 4. 6,600 〃 5,160.- 〃 
 5. 7,800 〃 5,880.- 〃 
 6. 9,000 〃 6,600.- 〃 
 7. 10,200 〃 7,320.- 〃 
 8. 11,400 〃 8,280.- 〃 
 9. 12,600 〃 9,240.- 〃 
 10. 14,400 〃 10,440.- 〃 
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 3. кат. 
 1. 2,700.-дин. 
 2. 3,300.- 〃 
 3. 3,900.- 〃 
 4. 4,500.- 〃 
 5. 5,100.- 〃 
 6. 5,700.- 〃 
 7. 6,300.- 〃 
 8. 6,900.- 〃 
 9. 7,620.- 〃 
 10. 8,580.- 〃 

Члан 8. 
Годишње основне плате званичника и служитеља де-

ле се на 10 степени и одређују се по овој таблици: 
 Званичници. Служитељи. 
 1. 2,400.-Дин. 2,100.- Дин. 
 2. 2,880.- 〃 2,460.- 〃 
 3. 3,360.- 〃 2,820.- 〃 
 4. 3,840.- 〃 3,180.- 〃 
 5. 4,320.- 〃 3,540.- 〃 
 6. 4,800.- 〃 3,900.- 〃 
 7. 5,280.- 〃 4,260.- 〃 
 8. 5,760.- 〃 4,620.- 〃 
 9. 6,240.- 〃 4,980.- 〃 
 10. 6,960.- 〃 5,340.- 〃 

Члан 9. 
По свршетку највишег степена основне плате служ-

бенику припада, за све време даљег службовања, његова 
највиша годишња основна плата увећана са 15. %. Ова 
повишица рачуна се за пензију само онима који имају 35 
година службе.- 

4. Положајне плате градских службеника. 
Члан 10. 

Годишње положајне плате градских чиновника су у 
појединим категоријама ове: 
 1. категорија 2. категорија 
 3. група 36,000 Дин. 1. група 6,600 Дин 
 4. 〃 12,000 〃 2. 〃 4,800 〃 
 5. 〃 9,600 〃 3. 〃 3,600.- 
 6. 〃 7,200  4. 〃 2,640.- 
 7. 〃 5,400.-  5. 〃 1,920.- 
 8. 〃 4,200 
 9. 〃 3,000 
 3. категорија 
 1. група 4,200.- дин. 
 2. група 3,000.- 〃 
 3. 〃 2,400.- 〃 
 4. 〃 1,680.- 〃 

Члан 11. 
Годишње положајне плате званичника и служитеља 

су ове: 
 Званичника: Служитеља: 
 1. група 1,920. дин 1. група 1,200 дин 
 2. 〃 1,440 〃 2. 〃 720 〃 

5. Станарина службеника. 
Члан 12. 

Годишња редовна станарина чиновника одређује се 
по овој таблици: 
1. кат. 
у првих 6 година службе по дин. 1,800.-дин. 
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у даљих 9 〃 〃 〃 2,100.- 
за остало време 〃 〃 2,700.- 
2. кат. 
за првих 6 година службе по 1,200 дин. 
за даљих 9 〃 〃 〃 1,500 〃 
за остало време 〃 〃 1,800 〃 
3. кат. 
за првих шест година службе по 1,020 Дин 
за даљих 9 〃 〃 〃 1,200 〃 
за остало време 〃 〃 1,500 〃 

Члан 13. 
Годишња редовна станарина градских званичника 

и служитеља одређује се по овој таблици: 
 Званичника Службеника 
у првих 15. год. службе по дин 1020.- 900.- 
за остало време 〃 〃 1200.- 1020.- 

Сходно чл. 37. Закона о чиновницима /:199. бр. 
„Службених Новина” од 1. септ. 1923. г.:/ увећава се ова 
редовна станарина привремено са 30 %. 

Уколико нов Закон о становима станарину повиси 
има се овај % сразмерно повисити. 

Члан 14. 
Нежењеним службеницима, као и онима, који су 

остали удови без деце, или су разведени па немају деце, 
ако не живе у кућној заједници са другим лицима, према 
којима имају законску дужност издржавања, припада 
само 75 % од редовне односно увећане станарине.- 

Ово важи и за градске службенице неудате, и удове 
или надлежним путем одвојене уз исте услове.- 

Ако су муж и жена градски службеници припада им 
заједно само једна станарина и то већа. Ово важи за ро-
дитеље и децу, ако су у градској служби, па живе у кућној 
заједници. 

Не припада станарина оном службенику, који ужива 
стан у натури, али само у оном случају, ако је вредност 
стана према месним приликама већа од законите стана-
рине. 

6. Додатак на децу градских службеника 
Члан 15. 

Додатак за законито или незаконито или усвојено 
дете је: 

1. до 6 пуних година Дин. 360.- 
2. до 12 〃 〃 600.- 
3. и даље  〃 960.- на годину.- 
Овај додатак припада само оном службенику, који 

своје дете фактично издржава. Право на додатак преста-
је, кад дете постане пунољетно, односно и пре тога ако 
престане потреба да га родитељи издржавају. Ако је дете 
на редовном школовању, односно на одслужењу редовног 
рока у војсци припада родитељу овај додатак и после пу-
нољетства, али најдаље до навршења 23. године живота. 
За дете, које је душевно или телесно неспособно за при-
вређивање, припада додатак док та неспособност траје. 
Ако су отац и мати у градској служби, овај додатак при-
пада само оцу, ако пак живе одвојено, а деца су код мате-
ре, овај додатак припада матери. Службеници, чији муж 
није службеник, само онда припада овај додатак, ако јој 
је муж сиротог стања и неспособан за привређивање. 

Члан 16. 
7. Распоређивање градских службеника. 
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У погледу положајне плате службеници се према чл. 
4. распоређују у следеће категорије, односно групе: 

Чиновници 1. категорије: 
Градски начелник улази у 3. групу. 
Заменик гр. начелника, велики капетан полиције 

улази у 5. групу, ако имају преко 15 година службе улазе 
у 4. групу. 

Велики бележник, саветници, затим главни инжињер, 
главни физик и главни одветник, ако не врше приватну 
праксу улазе у 6. групу, када наврше 12 година службе 
улазе у 5. групу, а са навршеним 15 година службе улазе у 
4. групу. 

Бележници, полицајни капетани, лекари затим вете-
ринари и одветници и инжињери без приватне праксе 
улазе у 7. групу, када наврше осам година службе прелазе 
у 6. групу, а када имају преко 15 година службе прелазе у 
5. групу. 

Полицајни капетани /:поручници:/ ветеринари са 
праксом, управник кланице и подбележници улазе у 8. 
групу, ако имају преко 5 година службе прелазе у 7. гру-
пу, а када наврше 15 година службе улазе у 6. групу. 

Полицајни конципијенти и административни вежбе-
ници улазе у 9. групу, ако имају преко 12 година службе 
улазе у 8. групу а када наврше 15 година службе прелазе 
у 7. групу.- 

Чиновници друге категорије. 
Главни рачуновођа улази у 1. групу, а ако има преко 

15 година службе повећава му се положајна плата за 35 %. 
Заменик главног рачуновође, заменик шефа порес-

ког звања, главни благајник, главни архивар /:ако има 
архиварски испит:/ и заповедник полицајне страже ула-
зи у 2. групу, а када наврши 12 година службе прелази у 
1. групу. 

Архивар без испита, рачуновођа благајник, геометар, 
контролор главне благајне, порески контролори, сирочад-
ски стараоц, економ, главни вртар, управник канцела-
рије, шеф пријавног звања улазе у 3. групу, ако имају 12 
година службе улазе у 2. групу, а када наврше 15 година 
службе прелазе у 1. групу. 

Рачунарски, порески и благајнички официјал прве 
класе, водилац катастра, технички официјал и заповед-
ник ватрогасне страже /: ако има средњошколску спре-
му:/ улазе у 4. групу, ако имају преко 7 година службе 
улазе у 3. групу, а када наврше 12 година службе улазе у 
2. групу. 

Чиновници треће категорије. 
Канцелисти прве класе, економ са нижом пољопри-

вредном или нижом средњом школом улазе у 1. групу.- 
Канцелисти друге класе, протоколиста, експедитори 

и шеф доходаринског звања улазе у другу групу, ако има-
ју 9 година службе улазе у 1. групу.- 

Цртач, писари, надзорник путева, баждар и помоћни 
чиновници градског грађевинског одељка и заповедник 
ватрогасне страже ако нема средњошколску спрему улазе 
у 3. групу, ако имају 9 година службе улазе у 2. групу, а 
кад наврше 15 година службе улазе у 1. групу. 

Полицајни комесари, детективи, извршиоци, надзор-
ник економије, помоћни вратар без прописане квалифика-
ције и надзорник кланице, ако имају стручни испит улазе 
у 4. групу, ако имају преко 5 година службе улазе у 3. гру-
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пу, а ако имају преко 15 година службе улазе у 2. групу.- 
Чиновници градског доходаринског звања, градске 

опште јавне болнице, градске плинаре и евентуалних дру-
гих звања, која ће се у будуће креирати, улазе у категори-
ју и групу према њиховој школској спреми и годинама 
службовања, које се рачунају у пензију, њихово разврста-
вање ће се уредити одлуком о креирању места. Ово не ва-
жи за контрактуалне службенике. 

У групу званичника улазе службеници, који заузима-
ју положаје, за које се тражи најмање два разреда средње 
школе и то: 

1./ Дневничари 
2./ Полиц. подофицири 
3./ Ватрог. подофицири 
4./ друмар /у колико има испит/ 
5./ Машинисти. 
Ови службеници деле се на 3 групе, према годинама 

службовања т.ј. који имају најмање 15 година службе ефек-
тивног трајања, која им се рачуна у пензију долазе у 1. 
групу. Они који имају најмање 7 година ефективне службе 
долазе у 2. групу. Најзад они који имају 7 година службе 
долазе у 3. групу.- 

У групе послужитеља улазе службеници који заузима-
ју положаје за које се тражи најпот. писменост. 

1. Редарствена и ватрогасна момчад 
2. Процениоци 
3. Уручиоци 
4. Канцеларијски служитељи 
5. Дезинфектори 
6. Шумар 
7. Убирачи гр. трошаринског звања 
8. Надзорник сирот. дома 
9. Помоћни шумар. 
Ови службеници деле се на две групе, према годи-

на[ма] службовања т.ј. у 1. групу улазе они, који имају 12 
година службе, која им се рачуна у пензију, а у 2. групу 
улазе они, који имају испод 12 година службе која им се 
рачуна у пензију. 
8. Кретање градских службеника у оквиру основне плате. 

Члан 17. 
При ступању у градску службу, службеник, који прет-

ходно није био у државној служби или у служби јавних 
самоуправних тела, која му се служба рачуна у пензију, 
улазе у први степен основне плате оне категорије чинов-
ника, односно оне групе званичника или служитеља, у ко-
ју је својим положајем постављен. Ако је ипак из државне 
службе или из службе јавних самоуправних тела, која му 
се служба рачуна у пензију, прешао у градску службу, ула-
зи у онај степен основне плате оне категорије чиновника, 
односно оне групе званичника, и служитеља, који степен 
одговара годинама његове свеопште службе ефективног 
трајања, која му се рачуна у пензију. 

На сваком степену основне плате служба траје три 
године, после тога рока службеник аутоматски добија пла-
ту првог вишег степена. Само се оно време рачуна за на-
предовање, које се ефективно проведе у служби. 

Службеник, који је дисциплински осуђен, зауставља 
се у прелазу на виши степен за то време које је предвиђе-
но у пресуди. 

Члан 18. 
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Како чиновник, који прелази из једне категорије у 
другу, тако и званичник, који прелази у ред чиновника, 
па и служитељ који прелази у ред званичника, долази на 
онај степен основне плате у новом положају, која одговара 
броју година његове ефективне службе, која му се рачуна 
у пензију. 

9. Кретање градских службеника у оквиру положајне 
плате. 

Члан 19. 
При ступању у градску службу чиновник односно 

службеник који претходно није био у државној служби 
или служби јавних самоуправних тела, која му се служба 
рачуна у пензију, почиње са оном положајном платом, 
која одговара положају на који је постављен.- 

За ступање у даље групе чиновничких категорија 
одређују се најмањи рокови, које мора чиновник да на-
врши од дана ступања у службу и то: 

у 1. категорију: 
за 8. групу 3 године 
за 7. групу 5 година 
за 6. 〃 8 〃 
за 5. 〃 12 〃 
за 4. 〃 15 〃 

у 2. категорији: 
за 4. групу 3 године 
за 3. групу 7 〃 
за 2. 〃 12 〃 
за 1. 〃 15. 〃 

у 3. категорији: 
за 3. групу 5 година 
за 2. 〃 9 〃 
за 1. 〃 15. 〃 

Члан 20. 
За ступање у групу званичника и служитеља одре-

ђују се најмањи рокови, који мора службеник да наврши 
од дана ступања у службу: 

1. Званичник 
за 2. групу 7 година 
за 1. 〃 15 〃 

2. Служитељ 
за 1. групу 12 година. 

Служитељ после 12 година аутоматски улази у поло-
жајну плату послужитеља 1. групе, а после 15 година ула-
зи у положајну плату 1. групе повећану са 20 %. 

Свима службеницима се само оно време рачуна за 
ово напредовање, које је ефективно проведено у служби. 

Службеник, који је дисциплински осуђен, зауставља 
се при овом напредовању за време предвиђено у пресуди.- 

Члан 21. 
Службеник, који се поставља из ниже категорије у 

вишу, или из групе званичника у категорију чиновника, 
па је имао већу положајну плату од оне, која одговара 
новом положају, остаје у уживању првобитне положајне 
плате све дотле, док услед аутоматског унапређења не 
дође на већу положајну плату.- 

10. Редовне принадлежности градских службеника у 
натури. 
Члан 22. 

Свима онима, којима је статутом обавезана ношња 
униформе припада још сем горњих принадлежности оде-
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ло и обућа у нарави. Оним градским службеницима, који 
уживају стан у нарави, не припада станарина, осим слу-
чаја предвиђених у чл. 14. ове Уредбе. 

11. Ванредне принадлежности градских службеника и 
прелазна наређења. 

Члан 23. 
Све дотле док скупоћа буде трајала и докле државни 

службеници уживају додатак на скупоћу уживаће овај 
додатак и сви градски службеници и то у тој мери и под 
истим условима, у којој мери и под којим условима буду 
уживали државни службеници. 

Члан 24. 
У погледу редовних принадлежности, службеници, 

који се на дан донашања ове одлуке у проширеном гр. 
Савету на својим положајима затекли распоређују се на 
следећи начин: 

1./ Сви службеници, према годинама службовања, 
која им се рачуна у пензију, улазе у смислу члана 7, 8. и 
17 у онај степен основне плате, која одговара годинама 
њихове службе.- У погледу основне плате служи за мерило 
она категорија чиновника, односно она група званичника 
и служитеља, која одговара положајној плати у коју дотич-
ни према наредним тачкама улази.- 

2./ Чиновници, који имају прописну спрему за оне 
положаје, који се на дан доношења ове одлуке у прошире-
ном гр. Савету затекли према годинама службе ефектив-
ног трајања, која им се служба рачуна у пензију, улазе у 
положајну плату, која је чл. 10. 16. и 19. за дотични поло-
жај одређена. 

Чиновници, који немају прописану спрему за оне по-
ложаје у којима се на дан донашања ове одлуке у проши-
реном гр. Савету затекли према годинама службовања 
ефективног трајања, која се служба рачуна у пензију: 

а./ ако се на дан донашања ове одлуке у прошире-
ном гр. Савету имали најмање 14 год. службе улазе у ону 
положајну плату која је чл. 10. 16. и 19 за дотични поло-
жај одређена.- 

б./ ако на дан донашања ове одлуке у проширеном 
гр. Савету нису имали 14 год. службе улазе само у том 
случају у ону положајну плату, која је у чланку 10. 16 и 
19. ове уредбе за дотичан положај одређен, ако их Мини-
старство Унутрашњих Дела ослободи од накнадног сти-
цања прописане спреме.- 

Члан 25. 
Чиновници, који због нове организације градске 

управе по превођењу дођу на ову уредбу у једну групу, 
која је нижа од њиховог ранијег положаја, која је новом 
организацијом укинута добивају изузетно плату оне гру-
пе, која одговара њиховом положају по старој организа-
цији, све док напредовањем не дођу опет у групу, која ће 
одговарати њиховом ранијем положају, односно док им 
активна служба не престане.- 

Члан 26. 
Службеник са положајем у коме се на дан донашања 

ове одлуке у проширеном гр. Савету буде затекао, који би 
у име основне и положајне плате, станарине и додатка на 
скупоћу евентуално мање добио од оне принадлежности, 
која је у име основне плате станарине и додатка на скупо-
ћу пре ове Уредбе уживао, изузимајући случај општег 
смањивања додатака на скупоћу, остаће у уживању сво-
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јих досадањих принадлежности све дотле, докле услед 
напредовања не дође до оне принадлежности, које буду 
одговарале принадложностима, које је пре ове Уредбе 
уживао.- /:Види зак. чл. 232:/ 

Разлике између ових принадлежности издаваће се 
на име ванредног додатка на скупоћу све дотле док уоп-
ште постоје додатци на скупоћу.- 

Члан 27. 
Редовне принадлежности по овој уредби исплаћују 

се заједно са додатцима на скупоћу личним и породич-
ним као и станарина у месечним оброцима чиновницима 
у напред, а званичницима и служитељима унатраг изузев-
ши оне званичнике, који су досада унапред примали њи-
хове принадлежности. 

Службеник је дужан под теретом дисциплинских по-
следица пријавити све промене у његовим личним и поро-
дичним односима и то најкасније у року од 8 дана, када 
су те промене наступиле.- 

Члан 28. 
Ова Уредба важи од 1. јануара 1924. године и овом 

Уредбом установљене принадлежности важиће све дотле, 
докле Држава не буде услед поправке вредности динара 
законом о чиновницима и осталим државним службени-
цима грађанског реда од 31. јула 1923. године установље-
не принадлежности прилагодила новим приликама.- 

Члан 29. 
Поред принадлежности предвиђених овом уредбом, 

следује градским службеницима још и додатак на скупо-
ћу које уживају и државни службеници.- 

Ово разврставање градских службеника има се ра-
чунати од 1. јануара 1924. год. а односи се само на оне 
гр. службенике, који буду у служби града на дан донаша-
ња одлуке на гл. скупштини проширеног Савета. 

СТАТУТ 
о пензији отправнини, милостињи и посмртнини 

градских службеника. 
2. Глава. Опште одредбе. 

Члан 1. 
Право на пензију имају само стални службеници и 

њихове породице, који су испунили услове ове уредбе, а 
који попуњују места, која су градским организационим 
правилником системизована.- 

Члан 2. 
Привремени службеници, као и службеници, који 

стоје под уговором уопште немају права на пензију. 
Члан 3. 

Привремени службеници и службеници под уговором 
у случају да услед болести буду из службе отпуштени, ако 
су навршили најмање 10 година непрекидне службе, ужи-
ваће помоћ, коју им буде градско представништво на те-
рет градске домаће благајне привремено или стално дозна-
чило.- 

Ако такав службеник за време активне службе умре, 
његова породица уживаће ону и онолику помоћ, како јој 
то градско представништво одреди.- 

1. Глава. 
Пензије, отпремнине и посмртнине. 

Члан 4. 
За пензију се рачуна сво време, које је службеник 

провео у активној служби, било непрекидно, било са пре-
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кидима. 
Онима, који су били на раду код овог града као при-

времени или контрактуални службеници па су постали 
стални време проведено на том раду рачуна се за пензи-
ју.- Време, које је службеник у овом својству провео на 
раду код државе или код јавних самоуправних тела, ра-
чунаће се у пензију само у том случају, ако је пре ступања 
у службу овог града постао стални службеник и ако му је 
то време признато за пензију тамо, одакле је прешао у 
службу овога града. 

Онима, који буду за време рата били као службеници 
овог града на војној  дужности, време овако проведено 
рачуна се за пензију исто онако, као што се рачуна актив-
ним официрима за време рата.- Ово важи и за оне, који 
су као државни службеници или као службеници јавних 
самоуправних тела буду у рату па после пређу у службу 
овог града. 

Време проведено у државној служби или у служби 
јавних самоуправних тела рачуна се за пензију онима, 
који буду из те службе непосредно примљени у службу 
овог града. 

Ако за ову службу нису имали право на пезнију, то 
време рачунаће им се само од навршене 21.-ве године 
живота. 

Оним пензионисаним државним службеницима и 
пензионисаним службеницима јавних самоуправних тела, 
који се приме у активну службу овог града, време прове-
дено у активној служби пре њиховог пензионисања, дора-
чуна ће се времену, које су провели у активној служби 
после њиховог пензионисања, али само онда, ако се своје 
пређашње пензије одрекну, односно, ако им се та пензија 
није једном за свагда исплатила. Тако ће се исто поступи-
ти и према пензионисаним службеницима овог града, 
који се буду понова примили у активну службу, но њима 
ће се пређашња пензија од дана, када поново ступе у 
активну службу укинути. 

О урачунавању година службе проведених ван служ-
бе овога града, доноси одлуку проширени гр. Савет.- 

Члан 5. 
Ако службеник без своје кривице на каквом послу 

око вршења своје службе буде тако повређен или тако 
оболи од болести која се појавила као последица вршења 
службе, да постане неспособан за даљу службу признаје 
му се за пензију време, које је до тада провео у служби и 
још 10 година. Ако је такав службеник био у служби, која 
се по општим прописима врши под оружјем, па је при 
вршењу ове службе у окршају постао за сваки рад неспо-
собан, стиче право на пуну личну пензију. 

Члан 6. 
Основ за рачунање пензије је: плата, основна и по-

ложајна, и станарина, коју је службеник у часу пензиони-
сања уживао.- 

Члан 7. 
Пензија се дели на личну и породичну пензију.- 

Члан 8. 
Право на личну пензију задобија службеник кад на-

врши 10 година службе, која му се рачуна за пензију. На 
пуну пензију стиче право после 35 година службе, која му 
се рачуна за пензију.- 

Члан 9. 
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Службенику у име личне пензије од пензијске основе 
припада за 10 година службе 50 %, а за свако даље пола 
године по 1 %, започето пола године рачуна се као пот-
пуно.- 

При установљењу пензија свота испод 50 пара отпа-
дају, а изнад 50 пара узимају се у потпун динар.- 

Члан 10. 
Службеник не може бити стављен у пензију, пре него 

што наврши број година службе потребан за стицање пу-
не пензије. 

Изузетно се може на сопствену молбу и пре овог вре-
мена ставити у пензију: 

1./ Ако је навршио 60 година живота и био бар 10 
година у служби града. 

2./ Ако је због болести постао неспособан за службу, 
па се не жели послужити правом да буде годину дана на 
отсуству. 

Мора се ставити у пензију и пре навршеног потпуног 
броја година службе: 

1. Кад наврши 65 година живота, а има бар 10 годи-
на службе. 

2. Кад услед болести и после истека градским стату-
том одређеног рока од године дана и даље остане неспо-
собан за службу. 

3. Кад му се звање укине, па ни после истека 12 ме-
сеци не достави на положај који је у свему раван његовом 
досадашњем положају. Ако овај нови положај не прими 
губи право на пензију. За ови 12 месеци односно докле се 
не постави на нов положај, службеник ужива своје потпу-
не принадлежности, али је дужан радити послове своје 
или сродне струке, који одговарају његовом досадањем 
положају.- 

Ако је службеник навршио број година за пуну пен-
зију, на његову молбу мора се ставити у пензију.- 

Службеник, који стоји под дисциплинарним или кри-
вичним поступком, не може се пензионисати све дотле 
док се тај поступак не доконча. 

Члан 11. 
Пензионеру припада додатак на децу, који је предви-

ђен за активне службенике, но под условима, који важе 
за активне службенике. 

Члан 12. 
Право на породичну пензију за чланове своје поро-

дице задобијају службеници кад наврше 10 година служ-
бе, која им се признаје за пензију, а пре тога рока у оним 
случајевима, у којима би дотични службеници и сами 
добили личну пензију пре навршетка рока одређеног за 
стицање права на пензију. 

Члан 13. 
Службеник, који изгуби право на личну пензију, губи 

право и на породичну пензију. Породици таквог службе-
ника може градско представништво према своме нахо-
ђењу дозначити привремену или сталну помоћ.- 

Члан 14. 
За рачунање породичне пензије основ је лична пен-

зија службеника, који има у часу смрти или би имао да је 
у том часу пензионисан. Ако службеник умре пре времена 
у ком му припада лична пензија, онда је за породичну 
пензију основ пензија, коју би службеник имао да је у том 
времену навршио 10 година службе.- 
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Породицама оних службеника, који без своје криви-
це на каквом послу око вршења своје дужности буду тако 
повређени, или оболу од болести, која се појавила као по-
следица вршења службе, па од тога умру, признаће се као 
основ за пензију онолика лична пензија, колико би службе-
ник имао, кад би у часу смрти имао још 10 година службе 
више.- 

Породицама оних службеника, који по општим про-
писима своју службу врше под оружјем, па при вршењу 
службе у окршају умру, признаће се као основ за пензију 
пуна лична пензија службеника.- 

Ако умре службеник, који је по 2. алинеји чл. 9. ужи-
вао помоћ, или умре службеник, пре него што је стекао 
право на породичну пензију, његовој породици уколико 
није способна за ма какву привреду издаваће се наиме 
помоћ 20 % последње плате, основне, положајне и стана-
рине умрлог службеника.- 

Члан 15. 
Породична пензија припада на равне делове службе-

никовој жени и деци рођеној у законитом браку, узакоње-
ној или законито усвојеној.- 

Члан 16. 
Породична пензија службеника одређује се овако: 
1. једно лице добија 50 % 
2. два лица 65 % 
3. три лица 75 % 
4. четири лица или више 85 % од основне породичне 

пензије. 
Члан 17. 

Деци службеника, који имају право на породичну 
пензију припада додатак на децу, рачунајући једно дете 
мање. Ако је само једно дете, не припада овај додатак. 
Ако и удова ужива породичну пензију заједно са децом, 
онда припада додатак на свако дете. 

Дали постоји потреба да лица, која добијају породич-
ну пензију исту примају одвојено, одлучиће онај, који 
одређује пензију, као и дали ће се у овом случају и у ко-
лико делити додатак на децу. Ако се за неко лице, које 
заједно са другим добија породичну пензију наступи 
случај да му престаје право, одређује се осталима пензија 
према законској мери. /:Чл. 14./ 

Члан 18. 
Ако брак службеника није склопљен бар годину дана 

пре његове смрти, не припада његовој удови пензија, осим 
ако је иза њега остало законито дете, односно удовица 
остала трудна, или ако је браком њихово дете узакоњено, 
или законито усвојено или ако је смрт наступила од повре-
де или болести задобијене на службеном послу, или од 
акутне болести, која је настала после склопљеног брака. 

Члан 19. 
Количина личне пензије одређује се по службеној дуж-

ности, √истом одлуком, којом се службеник пензионише. 
Одлука о породичној пензији доноси се по службеној 
дужности.√ најдаље у року од месец дана и то у случају 
смрти активног службеника од дана смрти, а у случају 
смрти пензионисаног службеника од дана пријаве и под-
ношења исправе о смрти. Док се породична пензија не 
одреди издаваће се породици умрлог службеника на рачун 
пензије једна трећина свих службеникових принадлежно-
сти, ако је умро као пензионисан. Исто важи и за случај, 
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кад треба неког службеника прогласити мртвим, и то од 
дана његовог нестајања па до дана, који се судским ре-
шењем утврди као дан смрти. 

Пензијске принадлежности теку од првог дана наред-
ног месеца иза месеца у коме је наступио случај, по ком 
се пензија одређује.- 

Члан 20. 
Нико неможе од овог града уживати две пензије. 

Активна службеница не може примати породичну пензију 
од овог града. 

Члан 21. 
Пензија службеника и њихових породица са свима 

принадлежностима може се по молби онога, који је стекао 
право на пензију у име отправнине исплатити једном за 
свагда у суми највише до 3 године. У погледу овог питања 
решава гл. скупштина проширеног гр. Савета по саслуша-
њу мишљења три градска лекара.- 

Члан 22. 
Права на пензију губе: 
1. службеници: 
 1./ губитком држављанства, 
 2./ настањивањем у туђој земљи, без дозволе да 

могу тамо уживати пензију. Ову дозволу издаје Мини-
старство Унутрашњих Дела по саслушању градског пред-
ставништва. 

 3./ ступање[м] у службу стране државе без дозво-
ле градског представништва.- 

 4./ пресудом редовног или дисциплинарног суда. 
 5./ смрћу. 

2. Удовице 
 1./ у случајевима предвиђеним у првој алинеји 

овог члана; 
 2./ у случају предвиђеним чл. 13.тим ове уредбе. 
 3./ преудајом, 
 4./ ступањем у активну службу. 

3. Деца. 
 1./ у случају предвиђеним тачком 1. 2. 4. и 5. 

алинеје 2. овог члана. 
 2./ кад наврше пунољетство, а женске и пре пу-

нољетства удајом. Изузетно, ако су на редовном школо-
вању или одслужењу редовног рока у војсци, и то уз доказ 
успешног учења, односно војне службе, издаваће им се 
пензија до навршене 23 године живота. Ако су или доц-
није постану телесно или душевно неспособна за привре-
ђивање, док неспособност траје издаваће им се пензија. 
Оба изузетка важиће само ако се уверењем надлежне 
власти утврди, да дете нема другог каквог издржавања. 

 3./ Примањем службе односно места питомца, 
док служба односно стипендија траје.- 

Члан 23. 
Кад се удова службеника, која има права на пензију 

преуда за службеника, па обудови, има право на породич-
ну пензију иза првог мужа, ако јој иза другог не припада 
пензија, или ако јој је пензија од другог мужа мања. Ако 
се преудала за лице које није службеник, па обудови има 
право на породичну пензију иза првог мужа само ако 
утврди уверењем надлежне власти, да је сиротног стања. 

Члан 24. 
По смрти службеника активног или пензионисаног, 

издаће се на име посмртнине двомесечна свота свих при-
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надлежности умрлог службеника. На ову посмртнину има 
права: 

1./ жена са којом је заједно живио у законитом бра-
ку, 

2./ деца са којима је заједно живио, ако са закони-
том женом није живио, или је био удов. 

3./ они, који су га сахранили, па ма била то и његова 
деца, која нису са њиме заједно живила. 

Поред ове посмртнине, ако је иза умрлог службени-
ка остала законита жена са којом је заједно живио, или 
деца са којима је заједно живио, издаће се жени, односно 
деци на име даље помоћи још и двомесечне редовне при-
надлежности умрлог службеника, ако немају права на 
икакву пензију.- 

3. глава 
Пензијски фонд. 

Члан 25. 
За исплату пензије, отправнине и посмртнине служи 

пензиони фонд, којим ће градска домаћа благајна исто 
тако руковати као и осталим фондовима.- 

Докле год капитал овога фонда не буде постигао ону 
висину, да се сви издаци од камате могу подмирити, пен-
зије, отпремнине и посмртнине исплаћиваће се на терет 
гр. домаће благајне. За ове цељи биће у годишњим буџе-
тима гр. благајне предвиђене потребне своте.- 

Члан 26. 
Приходи су пензионог фонда ови: 
1./ пензионе пристојбе, које уплаћују службеници; 
2./ Дисциплинске казне; 
3./ Годишњи принос гр. домаће благајне, који ће се 

годишњим буџетом предвидити; 
4./ Уштеђевина од берива службеника, за време за 

које њихова места нису била попуњена; 
5./ Камате од уложене готовине пензионог фонда.- 

Члан 27. 
Службеници плаћају ове пензионе пристојбе: 
1./ При ступању у службу, ако су нежењени једаред 

за свагде 10 % од годишње плате, основне, положајне и 
станарине. Ако су ожењени једаред за свагда 20 %. Они 
који се после ступања у службу ожене, платиће накнадно 
још 10. 

2./ Од дана ступања у службу годишње 3 % од годиш-
ње плате, основне положајне и станарине. 

3./ При унапређењу у вишу плату: основну, положај-
ну или станарину, сваком приликом једну трећину од раз-
лике дотадање годишње или нове годишње плате: основне, 
положајне и станарине. 

Ова пристојба одбијаће се од месечних берива служ-
беника и то, пристојбе означене под тачком 1. и 3. у два-
најст месечних једнаких рата, а пристојбе означене под 2. 
у месечним ратама све дотле, док траје активна служба 
дотичног службеника.- 

Службеницима, који су ступили у службу овога града 
из друге које службе, која им се по чл. 4. рачуна у пензи-
ју, па су на дотадањим својим положајима у пензијски 
фонд дотичног места плаћали исте пензијске пристојбе, 
које су овим чланом установљене уплата тих пристојба на 
дотичним местима признаје се као да су је у пензијски 
фонд овог града учинили. Они службеници, који на сво-
јим досадањим положајима у пензијски фонд дотичног 
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места нису никакве пензијске пристојбе плаћали или су 
их плаћали у мањем износу, него што су оне овим чланом 
установљене, платиће ове пристојбе, односно разлику из 
тих при ступању у службу овога града на начин који је 
означен за пристојбе тачка 1. и 3. у овом случају нарочи-
то ако се тиче јачег оптерећења, гр. представништво мо-
же за исплату тих пристојба дати и дужи рок. 

Уплаћене пензијске пристојбе не могу се ни у ком 
случају враћати.- 

Члан 28. 
О пензијском фонду водиће се засебни рачуни исто 

тако, као што се воде и о осталим фондовима. Ови рачу-
ни предлеже одобрењу надлежних власти.- 

4. Глава. 
Надлежност. 
Члан 29. 

По свима питањима, који потичу из ове уредбе, изу-
зев питања која спадају у компетенцију гр. представниш-
тва, решава: 

1./ у првом степену на предлог пензијског одбора, 
гр. представништво у случају апелације; 

2./ у другом степену Министарство Унутрашњих Дела. 
Против решења Министарства Унутрашњих Дела 

може се жалити на државни Савет. Пензионисани гр. 
службеници уживају све оне пензијске принадлежности, 
које установи на предлог пензионог одбора проширени 
градски Савет од првог дана идућег месеца. 

Члан 30. 
Заинтересовано лице има право жалбе на вишу ин-

станцију. 
Члан 31. 
Пензијски се одбор састоји из 14 чланова од којих 

10 бира градско представништво. Мандат чланова траје 
3 године. У колико би за то време члан пензијског одбора 
престао бити члан градског представништва, или престао 
бити активан службеник, у том случају престаје и његово 
чланство пензијског одбора. Упражњена места имају се 
одмах попунити.- 

Службено су чланови пензијског одбора: гр. начел-
ник, гр. гл. бележник, гр. одветник и гр. гл. рачуновођа. 

Председник пензијског одбора је: гр. начелник. Перо 
води гр. бележник, кога гр. начелник одреди. 

Право гласа решавања имају сви чланови. Председ-
ник гласа само у том случају ако су гласови једнако поде-
љени. 

Седнице сазива гр. начелник, а сазива онда, када се 
укаже потреба. 

Члан 32. 
√Уколико службеник сам тражи своје пензионисање, 

има писмену молбу поднети и исту поткрепити са потреб-
ним документима. Ако пензионисање тражи због болести, 
има од градског начелника претходно молити, да овај од-
реди лекарски преглед.√ 

Градски начелник за овај преглед одређује 3 лекара 
од којих је један главни градски физик, други један од 
градских-среских лекара, а трећи пак специјалиста за 
ону болест, на коју се молилац позива у својој молби за 
пензију. Као специјалиста позива се у првом реду један 
од лекара новосадске државне болнице, а уколико би из 
било којих разлога био спречен специјалиста државне 
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болнице, може се позвати и приватни лекар специјалиста. 
Ако пак из било којега разлога не може доћи ни један од 
специјалиста позваће се још један градски лекар. 

Трошкови суперревизије иду на терет града. 
Члан 33. 

Службеници, који су примљени у чланство градског 
пензионог фонда и затекли су се при донашању ове уред-
бе у гр. служби сматрају се сталним службеницима овога 
града. 

Глава 6. 
Завршне одредбе. 

Члан 34. 
Ова уредба не односи се на оне пензионере, као и на 

оне уживаоце милостиње, којима је пензија односно мило-
стиња пре одобрења ове уредбе установљена. 

Члан 35. 
Све дотле докле скупоћа буде трајала, и докле држав-

ни пензионери, пензионерке и уживаоци милостиње буду 
добијали додатак на скупоћу, уживаће овај додатак не 
само они, којима је пензија, односно милостиња после 
одобења ове уредбе установљена, него и они, који су пре 
овог времена пензионисани, односно, којима је милости-
ња пре овог времена установљена. Овај додатак ће пен-
зионери, пензионерке и уживаоци милостиње само у тој 
мери и под оним условима уживати у којој мери и под 
којим условима буду уживали државни пензионери, пен-
зионерке и уживаоци милостиње. 

Члан 36. 
Прописи овог статута о пензијама градских службе-

ника вредиће дотле док се променом животних прилика 
и поправком вредности динара не укаже потреба да се 
новом одлуком, код буду претходно додатци на скупоћу 
као непотребни укинути, пензије измене и прилагоде но-
вим приликама. 

Члан 37. 
Овај статут стаје на снагу 1. јануара 1926. године. 

Од тога дана престаје важити одлука проширеног гр. Са-
вета бр. 82. адм. 26854/28. августа 1924. год. која остаје 
у снази у погледу одређивања пензије градских службени-
ка до ступања овог статута на снагу. 

Свима градским службеницима, који су били у служ-
би за време када је на снази био градски пензиони ста-
тут, који је укинут одлуком проширеног гр. савета бр. 
82/адм. 26854/28. августа 1924. године или су им при-
знате године службе проведене на другом месту рачунаће 
се време службе по одредбама тога статута све до 1. сеп-
тембра 1924. године а после тога рачуна се по одредбама 
проширеног градског Савета бр. 82/адм. 26854/1924. 
све до 1. јануара 1926. године. 

Овај Статут се има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела у Београду. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Број 203. 
адм. 37869. од 1926.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој 
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предлог да се решење Министарског Савета од 8. октобра 
1924. године о повишењу додатака на скупоћу државним 
службеницима примени и на градске пензионисане служ-
бенике. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 

Број 204. 
адм. 21203. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора - свој пред-
лог у предмету молбе Зорке уд. Др. Александра Коде гр. 
лечника, да се за основ рачунања њезине породичне пен-
зије узме и 19 год. које је покојник провео као судски лекар.- 

Предлог градског Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени Савет града Новог Сада уважава молбу 

Зорке уд. Александра Коде гр. лекара, те за основ рачуна-
ња њезине породичне пензије узима и време, које је њезин 
пок. муж провео у служби код окружног Суда у Новом 
Саду од 1. априла 1884. године до 1. децембра 1902. годи-
не и мења своју одлуку од 19. маја о.г. под бројем 24. адм. 
5299 од 1925. године у толико, што молитељици према 43 
године и 1 месец у пензију урачунљиве службе установ-
љује породичну пензију са 15,150.- дин уместо горњом 
одлуком установљене пензије од 12423.- дин. годишње и 
то почев од 1. марта о.г. 

О томе се градски Савет и молитељица изводом из 
записника извештава.- 

Број 205. 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о.г. под-
носи свој предлог - а на основу мњења мировинског од-
бора - у предмету молбе Јосипа Хеђи гр. детектива ради 
установљења пензије. 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда, пошто је Господин Град-

ски начелник против Јосипа Хеђи-а одредио дисциплин-
ску истрагу.- 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Број 206. 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора свој предлог у 
предмету молбе уд. гр. детектива Јаше Холера ради уста-
новљења породичне пензије. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пок. Јаша Холер, ред. детектив је ступио у службу 

града 9. марта 1924. године, те му време службовања 
према §. 8. гр. мировинског статута до смрти 10. јуна о.г. 
износи 15 година и 3 месеца, што се има заокруглити на 
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16 година. 
Према овим годинама службе припадало би покојни-

ку у име личне пензије  
61 % од основне плате 3840.- дин 
положајне 1440.- 〃 
лични скуп. додатак 7200. 
 13500.- дин. 

што би износило 8235.- динара годишње.- 
Од ове своте припада удовој Јаше Холера према чл. 

148. зак. о чиновницима грађ. реда на три лица 75 % у 
име породичне пензије дакле 6176. дин. словом шестхи-
љадастоседамдесетшест динара годишње, почев од 1. јула 
о.г. Осим тога припада именованој у име породичног до-
датка на децу Јована рођ. 29. авг. 1911. и Лоренца рођ. 
10. авг. 1913. год. по 1,800.- дин. свега 3,600.- дин. Три-
хиљадешестстотина динара годишње. 

Од ове установљене мировине удове има да се одби-
је у име неуплаћеног заостатка мировински допринос ди-
нара 236.- у месечним оброцима.- 

О томе се градски Савет и молитељица изводом из 
записника извештава.- 

Број 207. 
адм. 41698, 44108. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора - свој предлог 
у предмету молбе Тоше Ракића, гр. друмара, ради установ-
љења пензије и да му се урачуна и време проведено у служ-
би града као волар и кочијаш од 15. јануара 1896. год. до 
1. септембра 1906. год.- 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног гр. Савета, мо-
ли да се Тоши Ракићу, гр. друмару ако је по статуту могу-
ће дорачунају још 10 година, које је провео као гр. волар 
и кочијаш, те тога ради да се предмет скине с дневнога 
реда и изнесе на идућој гл. скупштини. 

Предлог Др. Јефте Поповића, је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Предмет се скида с дневнога реда с тим, да се има 

поднети поново на идућој главној скупштини.- 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава.- 

Број 208. 
адм. 36332. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси на основу мњења мировинског одбора - свој пред-
лог у предмету молбе Уд. Мије Мијатовића гр. редара ра 
установљења мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељичин муж Мија Мијатовић редар 

23. септембра 1925. год. умро то јој се установљује поро-
дична пензија према одлуци проширеног гр. Савета број 
82. скуп. зап. 1924. год. са 50 % пензије њезиног мужа од 
237.- дин. т. ј. са 118.50 дин годишње почев од 1. окто-
бра 1925. године. 
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Осим овога припада именованој у име личног додат-
ка на скупоћу 450.- динара месечно. 

О овоме се изводом из записника извештавају гр. 
Савет и молитељица. 

Број 209. 
адм. 29664. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о.г. под-
носи на основу мњења мировинског одбора свој предлог у 
предмету молбе уд. гр. баштована Стевана Бала, ради уста-
новљења мировине. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Пошто је молитељичин муж Стеван Бал, гр. башто-

ван 15. марта 1925. године умро, то јој се установљује по-
родична пензија према одлуци прош. гр. Савета број 82. 
скуп. зап. 1924. са 50 % пензије њезиног мужа од 1300.- 
дин. т. ј. са 650. шестотинапедесет динара годишње, по-
чев од 1. априла 1925. године. 

Осим тога припада именованоме у име личног додат-
ка на скупоћу од 450.- динара месечно. 

О овоме се изводом из записника извештавају град-
ски Савет и молитељица. 

Број 210. 
адм. 33615. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. дец. о.г. под-
носи - на основу економског, правног и одбора за финан-
сије и прорачун - свој предлог у предмету молбе уд. Мили-
це Пушкаровић, да се одреди помоћ за одгој узакоњене 
деце Веселина Пушибрка Олгу и Цвету. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет с обзиром, да су деца сиромаш-

на и малолетна, то се за узгој узакоњене деце умрлог ре-
дара Веселина Пушибрка Олгу и Цвету установљује у име 
помоћи за узгој по 150.- /стопедесет/ динара месечно 
почев од 1. августа 1925. године до њихове навршене 16. 
године живота под условом одређеним законом о додаци-
ма на скупоћу за породичне додатке на децу. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Никола Плавшић, технички саветник. 

Број 211. 
адм. ...... од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у 
предмету статута о организацији вођења гр. фабрике гаса.- 

ОДЛУКА: 
Скида се с дневнога реда. О томе се градски Савет 

изводом из записника извештава.- 
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Број 212. 
адм. 44559. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси свој предлог у предмету измене §.-6. гр. грађевин-
ског статута. 

Предлог гр. Савета је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет усваја предлог гр. Савета 

и решава, да се измени §. 6. гр. штатута о изградњи тро-
тоара. 

Овај § ће гласити: 
§. 6. Ако трошкове око изградње тротоара власник 

куће или градилишта жели одједанпут исплатити, то ће 
величину суме на основу уговора са предузимачем гр. Са-
вет одредити. 

Власник куће или градилишта међутим има право 
да исплати изградњу тротоара и у ратама и то у толиким 
и у таким ратама, како то уговор града са предузимачем 
предвиђа. У случају закашњења уплате рата, дужан је 
власник до исплате, граду 8 % камату плаћати.- 

Плаћање и величину рата одређује искључиво однос 
уговора између града и предузимача. 

Град има право трошкове око изградње и око одржа-
вања тротоара у добром стању наплатити у облику јавне 
порезе, путем ексекуције.- 

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мини-
старству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. 

О томе се градски Савет извршења ради изводом из 
записника извештава.- 

Број 213. 
адм. 42757. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси на основу мишљења заједничке седнице одбора 
економског, финансијског и правног о одводњавању пла-
цева на 4 крајцаре долми. 

ОДЛУКА: 
Проширени градски Савет по саслушању мишљења 

финансијског, правног и економског одбора прихваћа 
предлог гр. Савета и овлашћује гр. Савет да одводњавање 
плацева на 4 крајцаре долми може на тај начин спрове-
сти, да се премештање пумпе код свиларе на крај Темерин-
ског пута не би морало спровести. 

Спровађање тих радова може се у оквиру одобрених 
кредита извести.- 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава.- 

Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.- 

Број: 214. 
адм. 43044 од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој 



ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

 

334 

предлог у предмету допуна нових ставака Потрошарин-
ских такса и пристојби. 

Градски Савт, да би своје приходе повећао на осно-
ву мишљења економског, финансијског и правног одбора 
предлаже проширеном гр. Савету, нека исти одлуком из-
рекне, да се од 1. јануара 1926. год. има убрати од куче-
бара дневна такса дневно по 2 дин. 

Предлог гр. Савета је једноглано примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет расматрајући предлог гр. Са-

вета прима предлог гр. Савета и одлучује, да се од 1. јану-
ара 1926. год. има убирати од кучебера дневно по 5 дин. од 
ноћних шећерџија дневно по 2 дин. у име градске таксе. 

Градска такса има се наплатити путем потрошарин-
ског звања у напред како од кучебера, тако и од ноћних 
шећерџија. 

Ова се одлука подноси на одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела у Београду.- 

О овој се одлуци извештава градски Савет ради извр-
шења.- 

Број 215. 
адм. 44590. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економ-
ског, правног и одбора за финансије и прорачун свој пред-
лог у предмету смештања градског новца на приплод код 
новосадских завода у год 1926. 

По гласу извештаја гр. рачуноводства смештен је 
градски новац овако: 

1. 
код Централног Кредитног Завода као филијале Срп-

ске Банке д.д. Нови Сад уложена је свота од  
Дин. 247,056. 

2. 
Код Српске Трговачке Банке Д.Д. Нови Сад уложено је 

Дин. 114,282. 
3. 
Код Српске Задружне Банке Д.Д. Нови Сад уложена 

је свота од 
Дин. 98,483.68 

Извршење смештања градског новца код горе озна-
чена три Новосадска Завода спроведена је на основу од-
луке проширеног градског Савета донесене под бројем 
7879/1924.- 

Од горња три завода добио је градски Савет гарантно 
писмо потписано од целокупне Управе само од Централног 
Кредитног Завода, док је Српска Трговачка Банка ускра-
тила издати гарантно писмо. Исто тако није добио градски 
Савет гарантно писмо од Српске Задружне Банке. Град-
ски Савет да би задоста учинио одлуци проширеног гр. 
Савета донесеној под бројем 7879/1924. позвао је Српску 
Трговачку и Српску Задружну Банку, да гарантна писма 
ставе на расположење Савету. 

На позив гр. Савета Српска Трговачка Банка је одгово-
рила, да није вољна дати градском Савету затражено га-
рантно писмо из разлога тога, пошто Банка води свој завод 
на таквој основи, да може у свако доба задоста учинити 
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својим обавезама и цео улог ставља граду на расположење. 
Управа Српске Задружне Банке умолила је градски 

Савет, да обзиром на ту околност, да се Банка у тешкој 
финансијској кризи налази, моли градски Савет, да за уло-
жени новац прими одговарајућу количину првокласног 
дрвета од Банке.- 

Градски Савет уверивши се о томе, да се Српска За-
дружна Банка дефактно у врло тешким финансијским 
приликама налази, прихватила је Банчину понуду и купи-
ла је дрво од Банке и на тај начин ликвидирала је односно 
жели ликвидирати спор са банком. 

Да би гр. Савет у 1926. години могао свој новац што 
боље и што под бољим условима пласирати позвао је заво-
де у Новом Саду да поднесу своје понуде. 

На позив гр. Савета приспеле су ове понуде. 
1./ од Централног Кредитног Завода 
2./ Од Државне Хипотекарне Банке Филијале Нови Сад 
3./ Привредне Банке Д.Д. Нови Сад 
4./ Од Савеза Аграрне Заједнице Нови Сад 
5./ и од главног Савеза Српске Земљорад. Задруге Но-

ви Сад. 
Градски Савет расправљајући приспеле понуде горњих 

Завода а на основу мишљења Економ. Финанс. и Правног 
Одбора подноси предлог Проширеном гр. Савету нека исти 
одлуком изрекне, да се сав новац из Централног Кредит-
ног Завода и Српске Трговачке Банке извадити [има] и у 
1926. год. уложити код филијале главног Савеза Српских 
Земљорадничких Задруга Нови Сад и код Савеза аграр-
них заједница,  као задруге Нови Сад, пошто су ове две 
понуде по град најповољније с тим, да се претходно има 
набавити гарантно писмо како од главног Савеза Српских 
Земљорадничких Задруга филијале Нови Сад, тако и од 
управе Савеза Аграрних Заједница Нови Сад. 

Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета прихва-
ћа предлог гр. Савета, да град улаже свој новац код Савеза 
Аграрних Заједница и код Савеза Земљорадничких Задру-
га, јер ове две установе помажу наше земљораднике и ма-
ле занатлије и трговце. Уједно предлаже да град 1/3 својих 
улога уложи и код Државне Хипотекарне Банке, нада се, 
да Војводина неће бити пасторче, што се тиче продужења 
кредита од стране овог завода. 

После овога је предлог гр. Савета допуњен и предло-
гом Др. Јефте Поповића, члан проширеног Савета једно-
гласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени градски Савет расматрајући сва акта по 

овом предмету као и приспеле понуде решава, да прима у 
целини предлог гр. Савета са надопуном предлога Др. Јеф-
те Поповића и позива градски Савет, да целу своју гото-
вину у 1926. год. смести на приплод и то на једнаке де-
лове код Филијале Главног Савеза Српске Земљорадничке 
Задруге Нови Сад и код Савеза Аграрне Заједнице као 
Задруге Нови Сад и код Државне Хипотекарне Банке.- уз 
гарантно писмо. 

Ова се одлука подноси на одобрење Министарству 
Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и Барању 
Београд. 

О овој се одлуци ради извршења извештава градски 
Савет. 
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Референт: Предраг Клицин, градски Саветник. 

Број: 216. 
адм. 42020. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси свој предлог по предмету молбе Владимира Дуја-
новића студента медецине, за новчану помоћ, ради довр-
шења студија.- 

ОДЛУКА: 
Скида се са дневнога реда.- 
О томе се градски Савет изводом из записника изве-

штава.- 

Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.- 

Број: 217. 
адм. 423, 18981, 18615, 18004, 22670. од 1925.- 

Градски Савет из своје седнице од 29. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења мировинског Одбора свој пред-
лог у предмету пензионисања Стевана Бошњаковића ра-
чунарског саветника. 

Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, предла-
же, да се одбије предлог гр. Савета и Стевану Бошњако-
вићу ум. рачунарском саветнику установи пензија према 
службовању до 30. септембра 1924. године, када је град 
примио наређење Министарства Унутрашњих Дела којим 
се Стеван Бошњаковић разрешава своје дужности. Уједно 
предлаже, да се позове градски Савет да установи, кога 
терети кривица зато, што Стеван Бошњаковић, умир. 
рач. саветник није одмах разрешен своје дужности и што 
је до данас примао активне принадлежности.- 

После овога је стављен на гласање прво предлог гр. 
Савета за који је гласало 15 чланова проширеног Савета а 
затим предлог Радована Вујошевића, за који је гласало 47. 
чланова прош. Савета. 

Према томе је предлог Радована Вујошевића, члана 
проширеног Савета већином гласнова примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Проширени гр. Савет установљавајући пензију Сте-

вану Бошњаковићу, пенз. рач. саветнику узима за основ 
рачунања време од 22. јуна 1897. год. када је ступио у 
службу града па до 30. септембра 1924. год. када је код 
града примљено решење Министарства Унутрашњих Де-
ла, под бројем 22619/924 да се разрешава звања и дуж-
ности а погодност рачунања према §-8 ал. 2 се узима од 
22. септембра 1920. када је потврђена одлука прошире-
ног гр. Савета број 82. скуп. зап. 1924. год. што износи 
27 година 7 месеци и 8 дана заокругљено 28 година. 

Према овим годинама службе, а на основу одлуке 
прош. гр. Савета број 82/скуп. зап. 1924. установљена је 
пензија са 86 % на основну плату од 14,400.- динара по-
ложајну 12,000 динара, станарину од 2,700.- динара, свега 
29,100.- динара.- што износи годишње 25,026.- /:дваде-
сетпетхиљададвадесетшест:/ динара. 

Осим овога се установљује лични додатак на скупоћу 
у истом сразмеру са 11,352.- /:једанајстхиљадатристопе-
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десет два:/ динара годишње а у име породичног додатка 
на жену и двоје деце /:Владимира и Корнела:/ 5400.- ди-
нара годишње. 

О овој одлуци се извештава гр. Савет и Стеван Бош-
њаковић, пенз. рачунарски саветник.- 

Број: 218. 

Пошто је дневни ред данашње ванредне гл. скуп-
штине исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану 
ванредну главну скупштину и за оверовљење записника 
позива 

Др. Јефту Поповића, Радована Вујошевића и Стевана Ле-
тића, чланове проширеног гр. Савета за 8. марта 1926. 
године.- у 11 сати пре подне у бележничком звању.- 

После прочитања оверовљава се 8. марта 1926. године у 11 сати пре подне.- 

 Никола Лебхерц, с.р. Др Милан Миловановић, с.р.  
 Гр. бележник. градски начелник.- 

 

 



З А П И С Н И К  

вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом рада 
миниципалног већа, која је одржана 31. децембра 1925. године.- 

Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, градски начелник 

Били су: 

Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. саветник, 
Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. 
фискал, Никола Плавшић, гл. гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, 
гр. гл. физик, Стојан Стакић, приседник сирочадског стола, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула 
Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола 
Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, и Јосиф Пајц, гл. благајник. 

Од стране муниципалног одбора: Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов, Лука Бајин, 
Димитрије Бијелић, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе 
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Вељко 
Добановачки, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа 
Јовановић, Сава Кавгић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Јован Милак, Петар Милак, Божидар 
Никетић, Паун Обрадовић, Васа Пејић, Јован Перваз, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Др. 
Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Милан 
Саратлић, и Коста Симин. 

Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник. 

Број 219. 

Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски на-
челник поздравља присутну господу чланове проширеног 
гр. Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну 
гл. скупштину; вођење записника поверава Николи Лебхер-
цу, гр. подбележнику, а говорнике да бележи Станислав 
Лазић, адм. вежбеник. 

Узима се на знање. 

Референт: Миливој И. Вучетић, градски саветник. 

Број: 220. 
адм. од 1925. 

Градски Савет из своје седнице од 31. децембра о.г. 
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, 
правног и одбора за финансије и прорачун на претрес и 
усвајање нацрт прорачуна гр. домаће благајне и с њом 
скопчаних фондова за 1926. годину. 

Павле Поповицки, члан проширеног Савета, предла-
же, да се прорачун скине данас са дневнога реда, и стави 
на дневни ред гл. скупштине, која се има сазвати за поне-
дељак 4. јануара 1926. године, а с обзиром да има још не-
ких мањих ствари, које треба претходно расправити. Ујед-
но предлаже да прорачун од 1925. године продужи за ја-
нуар 1926. године. 

Др. Михајло Продановић, гр. фискал предлаже, да се 
на основу §-а 8 т. [нечитко] XXI зак. чл. од 1886. године 
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одлука о продужењу важности прорачуна од 1925. за ја-
нуар 1926. године изриче прешним, јер би у противном 
случају град од сутра дошао у ванбуџетско стање. 

Предлог Павла Поповицког, члана проширеног Саве-
та је једногласно примљен и 

ОДЛУЧЕНО ЈЕ: 
Прорачун гр. домаће благајне и с њом скопчаних 

фондова за 1926. годину се данас скида са дневнога реда 
и  има се ставити на дневни ред гл. скупштине, која се 
има сазвати за 4. јануар 1926. године.- 

Уједно се прорачун гр. домаће благајне и осталих 
фондова од 1925. год. продужује за јануар 1926. године. 

Проширени градски Савет по саслушању свога пра-
возаступника изриче, да се ова одлука у важном јавном 
интересу има одмах спровести без обзира на евентуалне 
апелате. 

О томе се градски Савет изводом из записника изве-
штава. 

Број 221. 

Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупшти-
не исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану 
редовну главну скупштину и за оверовљење записника 
позива 

Драгољуба Димитријевића, Јована Перваза и Луку Жики-
ћа, чланове проширеног гр. Савета за 4. јануар у 11 сати 
пре [подне] у бележничком звању.- 

После прочитања оверовљава се 4. јануара 1926. године у 11 сати пре подне. 

 Никола Лебхерц, с.р. Др. Милан Миловановић, с.р. 
 гр. бележник.- градски начелник.- 

 

 Јоца Перваз, с.р. 
 Лука Жикић, с.р. 
 Драг. Н. Димитријевић, с.р. 
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  1 9 2 4   

1. 4/I Отварање  

2.  Привремено продужавање важности прорачуна из 1923. на 1924. годину Бошњаковић 

3.  
Молба Дирекције Поште и Телеграфа за продају земљишта за изградњу 
пријемне станице 

Славнић 

4.  Предлог за повишење изасланичких дневница Марковић 

5.  
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа за измену услова купопродаје 
земљишта ради изградње Централног Магазина 

Славнић 

6.  
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа за измену услова купопродаје 
земљишта ради изградње палате 

 

7.  Молба „Пиетро Мелоко” д.д. ради продужења рока за градњу фабрике Продановић 

8.  Установљење мировине Др. Имри Марцековићу Лебхерц 

9.  
Молбе Душана Атанацковића и Милана Попића да им се прода земљиште 
за изградњу творнице за пециво ракије, соде и леда 

Лакић 

10.  Избор чланова у одбор за исправку бирачких спискова Марковић 

11.  
Отпис Министарства Унутрашњих Дела у ствари експропријације куће 
Игњата Марковића 

Продановић 

12.  
Отпис Министарства Унутрашњих Дела у предмету призива 
Пољопривредног Друштва за Српску Војводину 

 

13.  Интерпелација Др Бранка Николића у ствари пилотног моста  

14.  Затварање  

15. 20/II Отварање  

16.  
Заузимање становишта о успостављању везе између Новог Сада и 
Петроварадина услед рушења моста 

 

17.  Затварање  

18. 26/II Отварање  

19.  Извештај гр. начелника о раду Савета  

20.  
Привремено продужења важности прорачуна из 1923. до краја априла 
1924. године 

Бошњаковић 

21.  
Зајам из фонда „Дозволе за настањивање” гр. и државним чиновницима 
за изградњу кућа 

Лебхерц 

22.  Смештај градског новца на приплод Бошњаковић 

23.  
Молбе Васе Продановића и другова ради доделе земљишта за изградњу 
кућа 

Лакић 

24.  Продаја бараке код барутане на Клиси Славнић 

25.  Молба фабрике Кабела да јој се прода земљиште за проширење фабрике Лакић 

26.  Молбе Антона Фишера и Петра Костића, ради преноса купопродајног права  

27.  
Молба Светислава Бањице да му се продужи рок за уплату куповнине за 
кућиште 

 

28.  Молба Карла Бојтара, ради месног права Клицин 

29.  Молба Саве Вујића из Новог Сада, ради месног права  

30.  Молба Петра Станчулића из Новог Сада, ради месног права  

31.  Молба Јована Томаса, из Новог Сада ради месног права  

32.  Молба Николе Бајчев, из Новог Сада, ради месног права  

33.  
Молба Шаре уд. Илије Фехервари, рођ. Фехер, ради установљења 
удовичке мировине 

Лебхерц 

34.  Предлог Павла Татића за припомоћ незапосленом радеништву  

35.  Затварање  

36. 23/IV Отварање  

37.  Извештај анкетне комисије  

38.  Молба Павла Поповицког и другова о премештају зелене пијаце Лакић 

39.  Затварање  
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40. 31/V Отварање  

41.  Именовање Василија Матића за члана проширеног Савета Лебхерц 

42.  Куповина уметничке слике Јеролима Мише  

43.  
Представка Глише Мирковића и др. чланова проширеног Савета у ствари 
поплаве 

 

43.а  
Молба Павла Поповицког и др. ради премештаја пијаце зеља, воћа и 
поврћа на велико 

 

43.б  Закључење седнице   

43.в  Отварање одложене седнице  

44.  
Молба Милана Летића, столара ради продаје земљишта за изградњу 
столарске радионице 

Лакић 

45.  Призив Владислава Јанкулова, протојереја, против одлуке Савета  

46.  Призив Милана Пејинова против одлуке Савета  

47.  
Молба Милана Абрамовића ради продаје земљишта за изградњу 
столарске радионице 

 

47.а  
Молба Бранка Карановића, ради продаје земљишта за изградњу 
творнице чоколаде и шећера за апотекаре 

 

48.  
Молба Стевана Анике ради продаје земљишта заизградњу фабрике 
цементних и бетонских продуката 

 

49.  Молба Јулија Анике ради одштете за устпљено земљиште граду  

50.б  
Молбе Рудолфа Холика и Јосипа Кеслера ради одштете за уступљено 
земљиште граду 

 

51.  
Молба Дирекције Пошта и Телеграфа ради примене услова уговора о 
купопродаји земљишта за централни магазин 

 

52.  
Молбе Саве Ковачевића и новосадских становника да им се продају 
парцеле за изградњу кућа и радионица 

Лакић 

53.  Молба Ђоке Влаовића за месно–механско–кафанско право Клицин 

54.  Молба Карла Грумбаха за месно, механско–кафанско право  

55.  Предаја Градске Хемијске станице Генералној Дирекцији Царина на употребу Лебхерц 

56.  Предлог гр. физиката, да се оснује једно ново место за градску примаљу  

57.  
Установљења мировине Др. Карлу Вагнеру, гр. гл. физику и Др. Виктору 
Фење гр. физику 

 

58.  Молба Гавре Олаха, градског редара ради установљења мировине  

59.  Молба Еме Руменчић за установљење милостиње  

60.  Молба Терезије Абрамовић гр. дневничарке за одобрење допуста   

61.  Молба Ђорђа Филевског, гр. дневничара за одобрење допуста  

62.  
Молба Николе П. Степановића ради примања у општинску надлежност 
града Новог Сада 

 

63.  
Молба Душана С. Монашевића, да се разреши дужности члана одбора за 
станове 

 

64.  Избор новог члана у одбор за прописивање пристојбе на досељенике  

65.  
Молба Милана Саратлића ради брисања ограничења у купопродајном 
уговору из 1922. 

 

66.  
Продаја гр. земљишта Новосадској Продуктној Берзи за градњу своје 
палате 

 

67.  Молба Пере Веселиновића за месно–механско–кафанско право  

68.  
Молба Марка Јанића, бравара из Новог Сада, да му се прода градско 
земљиште 

 

69.  Молба Димитрија Коладзинског, бравара, да му се прода градско земљиште  

70.  Молба Др. Гедеона Дунђерског за месно механско–кафанско право  

71.  Затварање  

72. 18/VI Отварање  
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73.  Прорачун градске домаће благајне за 1924. годину Бошњаковић 

74.  Затварање  

75. 5/VII Отварање  

76.  Извештај о поплави и помоћ оштећенима у поплави  

77.  
Извештај о премештају пијаце зеља, воћа и поврћа на велико из Футошке 
у Темеринску улицу 

 

78.  Затварање  

79. 23/VIII Отварање  

80.  Указ Његовог Величанства Краља о именовању Нове Владе  

81.  Припомоћ Народном Позоришту у Новом Саду Лебхерц 

82.  Предлог ад хок одбора о разврсатавању градских службеника Бошњаковић 

83.  Установљење одштете онима којима су куће оштећене услед поплаве Лакић 

84.  Пренос кредита у оквиру прорачуна гр. домаће благајне за 1923. годину  

85.  Прорачун друмаринског фонда града Новог Сада за 1924/25. годину Лебхерц 

86.  Измена статута градске пожарне чете Бошњаковић 

87.  Молба Фрање Бутера да постане члан мировинске установе града Новог Сада Лебхерц 

88.  Измена 110 §-а гр. грађевинског статута  

89.  
Исправљен нацрт статута о пристојбама за примање у завичајност града 
Новог Сада 

 

90.  
Молба Браће Маречко ради продаје земљишта за изградњу столарске 
радионице 

Лакић 

91.  Молба Беле Профуме ради надопуне мировине Лебхерц 

92.  Молба Маре Илкић, гр. дневничарке ради одобрења допуста  

93.  Молба Фрање Дирбека ради допуста  

94.  Молба Саве Станковића ради допуста  

95.  
Молба Саве Ковачевића и другова ради доделе земљишта за радионице 
и куће за становање 

Лакић 

96.  Затварање  

97. 22/XI Отварање  

98.  Допис жупанског звања у ствари именовања нове владе Лебхерц 

99.  
Предлог за именовање новог члана школског одбора на место покојног 
Јована Храниловића 

 

100.  
Предлог за именовање нових чланова у разне одборе на место 
преминулих Јоце Антоновића и Јована Храниловића 

 

101.  Избор нових пет чланова Управног одбора  

102.  Закључни рачун сирочадске благајне за 1923. годину Бошњаковић 

103.  Установљење школског приреза за 1924. годину Марковић 

104.  
Молба новосадског удружења берберских и фризерских обртника ради 
измене 3 §-а гр. статута 

Лебхерц 

105.  
Молба фијакерског удружења у Новом Саду, ради измене 8 §-а статута о 
фијакерском обрту 

Ракић 

106.  Измена 16 §-а статута о пристојби на досељенике Лебхерц 

107.  
Молба командира градске пожарне чете ради повишења таксе за дежурну 
службу градских пожарника 

 

108.  Продужења важности погребнине за градске службенике  

109.  
Молба Дирекције Државних Жељезница у Суботици, за уступање 
земљиште за градњу ложионице и др. постројења 

Лакић 

110.  Израда пројекта за изградњу приступа мосту Штесл 

111.  
Молбе уд. Шандора Бечкехази и другова из Жељезничке улице да им се 
без лицитације прода гр. земљиште 

Лакић 

112.  Накнадна исплата своте за дочек спортског клуба „Беласице” из Струмице Марковић 
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113.  Накнадна исплата рачуна за дочек ђачких излетника из Охрида  

114.  
Молба Секције Трговаца Дрвима и Угљем ради додељивања земљишта 
за премештај дрвара 

Лакић 

115.  
Молбе Боже Машића, столара и Михајла Бактаји, ћурчије, Људевита 
Сечкара, колара, да им се одобри продужење рока за изградњу радионица 

 

116.  
Жалба Велимира Ц. Ивановића, арт. пуковника у Зајечару против одлуке 
гр. Савета 

 

117.  Жалба Густава Најара против решења гр. Савета  

118.  Установљење мировине Др. Карлу Вагнеру, градском главном физику Лебхерц 

119.  Молба Ненада Ланцоша ради примања у завичајност  

120.  Молба Милана Зорића ради примања у завичајност  

121.  Молбе Људевита и Теодора Вагнера ради месног кафанског права  

122.  Молба Варваре Стојановић ради месног кафанског права  

123.  Молба Катарине Пере Костића ради месног кафанског  права  

124.  Молба жене Фрање Дропке ради месног кафанског права  

125.  
Молба Јована Љубојевића, пореског чиновника I. класе ради припомоћи 
за лечење 

 

126.  
Молба столара Милана Саратлића ради продаје гр. земљишта за 
проширење радионице 

Лакић 

127.  
Молба Ђоке Паланачког за доделу једног од расположивих чиновничких 
плацева 

 

128.  
Молба Др. Душана Медаковића, судије, за доделу једног од расположивих 
чиновничких плацева 

 

129.  
Молба Милана Мазалина, професора, за доделу једног од расположивих 
чиновничких плацева 

 

130.  
Молба Ане Баљц, наставнице мушке грађанске школе, за доделу једног 
од расположивих чиновничких плацева 

 

131.  
Молбе Др. Вере Недељковић, наставнице женске гимназије, за доделу 
једног од расположивих чиновничких плацева 

 

132.  
Молба Драге Димитријевић, наставнице женске грaђ. школе, за доделу 
једног од чиновничких плацева 

 

133.  Затварање  

 
  1 9 2 5   

1. 29/I Отварање  

2.  Именовање двају чланова проширеног Савета  Ђурђевић 

3.  Извештај в.д. градског начелника Лакић 

4.  Смрт Јована Храниловића  

5.  Смрт Андрије Варићака  

6.  Смрт Имре Марцековића  

7.  Смрт Јоце Антоновића  

8.  Избор председника бирачких одбора Ђурђевић 

9.  Продужење прорачуна за 1924. годину Бошњаковић 

10.  Прекид седнице  

11. 30/I Отварање настављене седнице  

12.  Молба сликара А[настаса] Боцарића за припомоћ Марковић 

13.  Молба Зорке Лазић за припомоћ  

14.  Молба Б. Карановића, Ј. Лучића и др. ради продаје земљишта Лакић 

15.  Молба Јована Живојновића за замену плаца  

16.  Молба волара за повраћај закупнине за поплављени пашњак  

17.  „Уток” Михајла Васкова против одлуке гр. Савета  
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18.  Молба Драгиње Манојловић ради продаје земљишта за изградњу јавне куће  

19.  Молба Николе Барака ради продаје чиновничког плаца  

20.  Умировљење др Жарка Стефановића, гр. начелника Ђурђевић 

21.  Умировљење Стевана Бошњаковића, гр. саветника  

22.  Отпремнина Боривоју Нотарошу, ред. капетану  

23.  Исплата берива Миливоју И. Вучетић, гр. саветнику  

24.  Молба Миливоја Поповића за пријем у завичајност  

25.  Мировина др Карлу Вагнеру, гл. градском физику  

26.  Мировина др Викотору Фење, гр. окр. лечнику  

27.  Мировина Ернсту Штајгеру, гр. инжењеру  

28.  Молба Вилима Валера за установљавање мировине  

29.  Молба Милке Варићак за установљавање удовичке мировине  

30.  Установљавање мировине и милостиње удовици Агнеши Капаш  

31.  Установљавање мировине Кузману Станкову   

32.  Установљавање удовичке мировине удовици Имре Марцековића   

33.  Интерпелација Марка Марцикића поводом изгреда  

34.  Интерпелација Марка Марцикића поводом молбе фијакерског удружења  

35.  Затварање  

36. 24/III Отварање  

37.  Свадбени поклон краљу Александру Бокшан 

38.  Продужење прорачуна за 1924. годину Бошњаковић 

39.  
Молба Дирекције Државних Жељезница у вези са ограничавањем права 
власништва 

Продановић 

40.  Затварање  

41. 19/V Отварање  

42.  Обавештење о именовању нове владе Ђурђевић 

43.  
Обавештење о разрешењу Милана Слиепчевића и укидању велико 
жупанског звања града Новог Сада 

 

44.  Продужење рока за подизање зграде Апелационог суда Плавшић 

45.  Молбе чиновника за продужење рока за градњу кућа Ђурђевић 

46.  
Молба Арнолда Баумхауера за продају земљишта за градњу творнице 
метала и четака 

Лакић 

47.  
Молба Мирка Штајнера за проширење земљишта на Великом Лиману 
ради изградње стругаре 

 

48.  Молба Антона Кужела ради откупа земљишта Продановић 

49.  
Молба Данила Ороса за продају земљишта ради градње кројачке 
радионице и куће за становање 

Лакић 

50.  
Молба Раде Аврамовића за продају земљишта ради изградње радионице 
за оправку чамаца 

 

51.  Молба фијакерског удружење за повећање тарифе за званичне вожње Михалџић 

52.  Накнада штете због поплаве закупцима на „Касапској ади” Лакић 

53.  
Призив Аркадија Јелагиног против одлуке којом гр. Савет одбија да му да 
земљиште за отварање буде 

 

54.  
Нагодба града са Костом Јовановићем у погледу накнаде за одузето 
земљиште 

 

55.  
Молба Николе Плавшића, шефа грађевинског одељка, ради установљавања 
паушала за теренски рад и промене положаја као члана Савета 

 

56.  
Извештај о своти утрошеној за банкет поводом одварања Дома народног 
здравља 

Марковић 

57.  
Отпис своте издате за пребојадисање натписа на железничкој станици 
1918. године 

Ђурђевић 
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58.  Отпис средстава издатих пок. Милану Тапавици ради лечења  

59.  Молба Милана Малетића ради месног кафанског права  

60.  Молба Гавре Милака ради месног кафанског права  

61.  Молба Михајла Сабо-а ради месног кафанског права  

62.  Молба лекара Ђуре Јовановића ради коначне отпремнине  

63.  Молба Александра Нађа за установљавање мировине  

64.  Молба Стевана Њирија за установљавање мировине  

65.  
Молба Зорке, удовице Александра Коде, за установљавање породичне 
мировине 

 

66.  
Молба Милице, удовице Јована Љубојевића, за установљавање 
породичне мировине 

 

67.  Молба Јелисавете, удовице Андрије Такача, за установљавање мировине  

68.  Молба Валерије Славковић за установљење отпремнине у облику милостиње  

69.  Молба уд. Михајла Гауса за установљење милостиње  

70.  Молба уд. Карла Шуберта за установљење милостиње  

71.  Молба Раденка Ракића за одсуство ради лечења  

72.  Затварање  

73. 2/VI Отварање; поздравна реч новог градоначелника  

74.  Отпис М.У.Д. о именовању Милана Миловановића за градског начелника Ђурђевић 

75.  
Отпис М.У.Д. о разрешењу старот и именовању новог градског 
представништва; избор свих одбора 

 

76.  Продужење прорачуна за 1924. годину Бошњаковић 

77.  Затварање  

78. 9/VII Отварање  

79.  Именовање два члана проширеног Савета Ђурђевић 

80.  Молба Народног позоришта у Новом Саду ради припомоћи Бокшан 

81.  Затварање  

81.10 22/VII Отварање  

82.  Предлог прорачуна за 1925. годину  Вучетић 

83.  Припомоћ Народном позоришту Клицин 

84.  Затварање  

85. 4/VIII Отварање  

86.  Представка ради премештања седишта Бачке области из Сомбора у Нови Сад  

87.  Промена градског организационог статута  

88.  Молба сиротиње за продужење рока за градњу кућа Лакић 

89.  Измене статута о баждарењу Ђурђевић 

90.  Молба Соколског друштва за уступање земљишта за игралиште Лакић 

91.  Молба Трезвене младежи за припомоћ Клицин 

92.  Исплата помоћи Музичком друштву у Новом Саду  

93.  Молба градски чиновника ради додељивања плацева Лакић 

94.  Предлог за размену кућишта  

95.  Молба Саве Продановића ради продаје земљишта за градњу јавне куће  

96.  Пресељење дрвара из унутрашњости града  

97.  Молба гостионичара за смањење закупа простора испред радњи  

98.  
Молба Гостионичарског удружења за производњу соде воде и крахера за 
смањене паушала 

Бокшан 

99.  
Призив Милана Радонића и др., произвођача сода воде, против 
одређеног паушала 

 

100.  Молба Бранка Ђурђевића за наплату селидбених трошова Лакић 

                                                 
10 Поновљен редни број тачке дневног реда. 
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101.  Молба Велимира Бугарског ради месног кафанског права Ђурђевић 

102.  Жалба Бранка Гавриловића за исплату разлике за плату  

103.  Молба Стевана Бошњаковића за дозначење мировине  

104.  
Молба Зорке, уд. Александра Коде, за рачунање година при одређивању 
породичне пензије 

 

105.  Молба уд. Јаше Холера ради установљења породичне пензије  

106.  Молба Јосипа Хеђи ради установљења мировине  

107.  Молба уд. Стевана Баха ради установљеа мировине  

108.  Молба уд. Јудите Сабо за погребнину и сталну милостињу  

109.  Молба др Ђуре Јовановића за отпремнину  

110.  Затварање  

111. 12/IX Отварање  

112.  Извештај Српске Задружне Банке Д.Д. у Новом Саду о плану ликвидације банке  

113.  Позив на међународни конгрес градова у Паризу Клицин 

114.  Исплата додатка на скупоћу градским пензионерима Ђурђевић 

115.  Премештај чиновничких кућа из мостобрана Плавшић 

116.  Молба грађана да се затрпа одводни канал код насипа ”Четир Крајцаре”  

117.  Бушење и поправка бунара  

118.  Кредит за зидање бунара на Сајловачком пашњаку  

119.  Кредит за бушење бунара на касарни на Ченеју  

120.  Кредит за оправку зграде за бабице на Малом Јарку  

121.  Затварање  

122. 6/Х Отварање  

123.  Набавка багера за експлоатацију песка из Дунава Плавшић 

124.  Издавање под закуп фабрике гаса  

125.  Расписивање конкурса за изградњу водовода и канализације у граду  

126.  
Експропријација градског земљишта у сврху додељивања плацева 
новосадској сиротињи 

Лакић 

127.  Затварање  

128. 14/XII Отварање  

129.  Оверавање записника са седнице од 6. октобра  

130.  Извештај градског начелника од раду од 1. јануара  

131.  
Градоначелник пријављује да ће извештај учешћу на конгресу градова 
поднети на следећој седници 

 

132.  Именовање шест нових чланова проширеног Савета Лебхерц 

133.  Оставка Грује Грчића на чланство у одборима  

134.  Повећање припомоћи за набавку униформи  

135.  Ступање у Савез Војвођанских градова Клицин 

136.  Измена гр. статута о трошарини и др. пристојбама Бокшан 

137.  Статут о градској такси на повећану вредност Плавшић 

138.  Статут о наплати градске пристојбе на раскош Бокшан 

139.  Проширење пожарног рејона Михалџић 

140.  Измена § 42. градског грађевинског статута Плавшић 

141.  Измене §§ 20, 110 и 111 гр. грађевинског статута  

142.  Наређење Мин. Грађевина о ширини точкова  

143.  Статут о такси на карте, домине и билијар Бокшан 

144.  Измена статута о држању паса  

145.  Оснивање водне задруге за исушивање Великог рита и Ратног острва Лакић 

146.  Установљавање школског приреза за 1925. годину Клицин 

147.  Повећање додатка на скупоћу пензионисаним градским службеницима Лебхерц 
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148.  Укидање награда за истављање марвених пасоша и  инвентарисање оставина  

149.  Стављање у погон фабрике гаса Плавшић 

150.  
Премештање пумпе на крају Темеринског пута и   затрпавање дела 
канала Сајлово-Свилара 

 

151.  Изградња асфалтног тротоара на Житном тргу  

152.  Молба Латинке Миличић рођ. Радујков за поделу некретнина  

153.  
Откуп земљишта у Војвођанској улици од Јосифа Лудвига због регулације 
улице 

 

154.  Одводњавање Великог рита Лакић 

155.  Додељивање градског земљишта код Темеринске капије за кућишта сиротињи  

156.  
Молба кириџије Паје Миливојшиног ради продаје градског земљишта за 
изградњу  

 

157.  
Молба зидара Саве Поповића за продају земљишта у сврху изградње 
радионице цементних производа 

 

158.  
Молба Срете Релића и Пера Чокића за продају земљишта за радионицу 
месинганих производа 

 

159.  Молба Раде Аврамовића за продају земљишта за радионицу за оправку чамаца  

160.  Mолбa удовице Бојане Акшамовић за припомоћ за одржавање поште  

161.  
Молба Димитрија Бјелића ради отписа закупнине за земљиште 
додељеног за дрвару 

 

162.  
Молба гостионичара Милана Бакарића за умањење кирије за изношење 
столова пред радњу 

 

163.  Призив дрвара Ђурице Лишића због отписа закупнине  

164.  
Молба Лазара Кобиларева да му се одобри продаја земљишта 
додељеног градском намештенику 

 

165.  Молба Васе Ипића ради месног кафанског права за властиту кућу Лебхерц 

166.  Молбе Петра Поповића ради месног кафанског права за властиту кућу  

167.  Молба Мирка Павковића ради припомоћи  

168.  
Молба др Бранка Николића, као тутора малодобног Влајка Николића за 
пријем у завичајност 

 

169.  Затварање  

170. 23/XII Отварање  

171.  Извештај градоначелника о путу у Париз на конгрес градова  

172.  Избор нових чланова одбора Лебхерц 

173.  Избор чланова скупштине Савеза војвођанских градова  

174.  Измене градског статута о трошаринским таксама Бокшан 

175.  Статут о изношењу ђубрета; Лицитација за чишћење и поливање улица Лакић 

176.  Измена §. 10. градског статута о наплати таксе за наслеђа Бокшан 

177.  Издражавање занатске трговачке школе Клицин 

178.  Правилник о наплати приреза на неизграђена градилишта Плавшић 

179.  Наређење Министарства о размаку осовине и ширини точкова  

180.  Регулациони план на мостобрану  

181.  Чишћење и поливање улица Лакић 

182.  Услови за издавање стрводерских послова и изношења фекалија  

183.  Повећање броја редара и установљење новог места командира редарске чете Михалџић 

184.  Повећање броја уручитеља  

185.  Смештање градског новца на приплод Бокшан 

186.  Извештај о осигурању новца на приплод у 1925. Лебхерц 

187.  Призив биоскопа ”Аполо” против установљавања паушала на улазнице Бокшан 

188.  
Молба Јосифа Исаковића за продају земљишта за изградњу стоваришта 
за бензин и петролеум 

Лакић 
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189.  Молба Велимира Бугарског за проширење парцеле  

190.  Молба Милана Летића за доделу земљишта  

192.  Статут творнице плина Плавшић 

192.11  Насипање Кр. Марије улице и језера на шеталишту  

193.  Одређивање места за сталне бензинске станице   

194.  Молба Владимира Дујановића ради припомоћи Клицин 

195.  Молба грађана за изградњу асфалтног тротоара на Малом Лиману Плавшић 

196.  Молба Светозара Вујичића за пријем у завичајност Лебхерц 

197.  Набавка слика краљевског пара за свечану дворану градске куће Клицин 

198.  Исплата трошкова лицитације за водовод Лакић 

199.  Преглед закључних рачуна од 1921. године Лебхерц 

200.  Затварање  

201. 29/XII Отварање  

202.  
Уредбе о принадлежностима, пензији, отпремнини, милиостињи и 
посмртнини градских службеника 

Лебхерц 

203.  Повећање додатака на скупоћу  

204.  Молба уд. Зорке Кода за утврђивање пензије  

205.  Молба Јосипа Хеђи за установљавање пензије  

206.  Молба уд. Јаше Холера за установљавање породичне пензије  

207.  Молбе Тоше Ракића за установљавање пензије  

208.  Молба уд. Мије Мијатовића за установљавање мировине  

209.  Молба уд. Стевана Бала за установљавање мировине  

210.  
Молба уд. Милице Пушкаровић за одређивање помоћи за одгој узакоњене 
деце  

 

211.  Статут о организацији вођења фабрике гаса Плавшић 

212.  Измена § 6 Градског грађевинског статута  

213.  Одводњавање плацева на насипу „4 крајцаре”  

214.  Допуна потрошаринских такса  Бокшан 

215.  Смештање градског новца на приплод у 1926. год.  

216.  
Молба Владимира Дујановића за новчану помоћ ради довршења студија 
медицине 

Клицин 

217.  Пензионисање Стевана Бошњаковића Лебхерц 

218.  Затварање  

219. 31/XII Отварање  

220.  Прорачун за 1926. годину Вучетић 

221.  Затварање  

 

                                                 
11 Изостављен редни број 191, а поновљен број 192. 
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